
NOVA 
VIDA 



Estamos muito felizes pela 
decisão que tomaste de seguir 
a Jesus! 

Esta é uma mudança de vida 
transformadora, que jamais 
te vais esquecer ou arrepen-
der de ter feito. Hoje é um dia 
histórico para ti.

BEM VINDO 



Especialmente se não vives num ambiente 
Cristão, pode ser algo confuso. Ser Cristão 
simplesmente significa seguir a Jesus. Nós en-
corajamos-te a conhecê-Lo melhor. E gostaría-
mos muito de te ajudar a iniciar esta jornada.

Tira um tempo  
para celebrar  
isso ! 

Tu podes te perguntar, 
E agora ? 

O que eu faço ?



A decisão que tu tomaste é um passo muito 
importante para a tua vida inteira. A Bíblia usa 
uma rica variedade de maneiras para descrever 
o que acontece quando tu entregas a tua vida a 
Deus. Aqui estão algumas dessas verdades : 

O QUE ESTÁ  
A ACONTECER ? 



És declarado “Sem culpa” por 
Deus. 
Jesus Cristo pagou a punição por todas as trans-
gressões da sua vida. Ele te LIBERTOU e tu és 
completamente perdoado. 
“Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas 
segundo o espírito.” (Romanos 8:1) 

Na Bíblia, este passo que 
tomaste é chamado “ nascer de 
novo ”. 
Quando aceitas a Deus na tua vida, Ele agora 
vive em ti através do Seu Espírito Santo, e isso é 
uma vida completamente nova! 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é:  
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”  
(2 Coríntios 5:17)



Através da tua decisão, 
tornaste-te parte do povo 
de Deus. 
Pessoas foram feitas para viverem em comuni-
dade, precisas de outros Cristãos e eles também 
precisam de ti. 
“Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo 
de Deus.” (1 Pedro 2:10a) 

Tornaste-te um fi lho de Deus. 
E como tal, podes ter um relacionamento próximo 
com Ele e podes começar a falar com Ele pessoal-
mente. Isso é o que chamamos de oração.
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.” 
(João 1:12)

ATRAVÉS DA 
TUA DECISÃO



Se pediste a Deus para perdoar os teus 
pecados e te dar uma nova vida, podes ter 
a certeza que estas promessas são feitas 
diretamente de Deus para ti : 

Deus ouve-me. 
“Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos 
ouvirei.” (Jeremias 29:12)

P R O M E S S A S 
QUE TU PODES 
CONFIAR



Deus ama-me por  
quem eu sou. 
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, 
nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma 
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está 
em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 8:38-39)

Deus perdoa-me.
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” (1 João 
1:9) 

Eu tenho a vida eterna. 
“Na verdade, na verdade vos digo que, quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não 
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.” 
(João 5:24) 

Deus é por mim, não contra mim. 
Jesus disse: “Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem  
a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.” (João 6:37)
“Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos 
com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem 
desampararei.” (Hebreus 13:5)



Bíblia 
Começa a procurar por uma Bíblia. Podes procurar 
uma versão impressa ou fazer o download no teu 
smartphone, a app é chamada “Bible” ou “Youver-
sion” da life.church. É muito útil ler e entender a 
Bíblia.

A Bíblia é a melhor forma de conhecer a Jesus 
porque conta sobre a vida Dele (nos Evangelhos), 
e sobre o Seu relacionamento com a humanidade. 
É um livro grande mas eu encorajo-te a começar 
por ler o evangelho de João ou Marcos.

O QUE EU FAÇO 
AGORA ?



Oração 
oração pode parecer um pouco assustador, es-
tranho, ou tu podes não “saber como” orar, mas 
simplesmente, é conversar com Deus. Nós en-
corajamos-te a falar com Ele de forma simples, 
com as tuas próprias palavras. Não precisas de 
fingir com Deus. Ele é o teu pai e Ele ama ouvir a 
respeito de como tu estás, o que está a aconte-
cer dentro de ti, as tuas necessidades ou as tuas 
perguntas. 

Ele não é pego de surpresa por 
nada do que tu possas dizer.  
Ele está a ouvir a tua oração  
e Ele irá responder.



Nós sugerimos abaixo alguns outros passos 
práticos mas lembra-te: viver com Jesus não é 
um conjunto de regras a serem cumpridos ou 
coisas que tu absolutamente tens que fazer. 
Apesar do que, acreditamos que estas ferra-
mentas irão te ajudar a crescer ainda mais na 
tua fé !

Igreja 
Faz parte de uma Igreja. Uma igreja não é 
apenas um prédio mas é uma comunidade de 
pessoas que amam a Jesus. Reunir com pessoas 
da mesma fé é uma boa fundação para seguir  
a Jesus. Nós convidamos-te a participar de uma 
igreja local onde tu possas te conectar  
com outros Cristãos, fazer amizades  
e ser encorajado.



Amizades  
Compartilha a tua decisão. Podes conhecer um 
amigo, um familiar, um colega de trabalho ou 
alguém que é um Cristão. Eu convido-te a com-
partilhar com eles a decisão que tu tomaste. Eu 
tenho a certeza que essa pessoa ficará feliz em 
ouvir a respeito disso, eles vão estar lá para te 
apoiar e te ajudar nessa jornada quando, por 
exemplo, tu tiveres perguntas ou precisares de 
alguém para orar.



Discipulado 
Na Bíblia, um seguidor de Jesus é chamado de 
discípulo. Eles aprenderam a viver com Jesus 
e a ser como Ele. Se estiveres interessado em 
aprender sobre isso também, eu sugiro o Alpha 
Course: É um curso com duração de 8 sema-
nas que te vai ajudar a conectar com crentes 
durante uma refeição, onde tu podes conversar 
sobre as grandes questões da vida. Cliqua neste 
link para saberes mais a respeito e para encon-
trares um grupo próximo de ti: https://www.
alpha.org/global
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Esperamos que estas ferramentas 
te ajudem na tua linda jornada.
 
Estamos a orar por ti.  
Tem um ótimo dia!


