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Nova vida em Cristo Jesus – Parte 1 
 

Uma pessoa após receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ter desde então uma“nova vida”. 
E esta vida se manifestará diretamente em seu viver diário. (JOÃO 3:3) “_____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________” 

Jesus dizia a um fariseu chamado Nicodemos estas palavras; e Nicodemos sendo um homem religioso não 

entendia que Jesus lhe dissera, pois dizia sempre em parábolas. Estas mesmas palavras servem para nós nos 

dias de hoje também. Para você, o que quer dizer: “Aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de 

Deus”. Responda: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Agora sou um novo homem, uma nova mulher. O que eu preciso fazer para continuar a ter uma vida 

transformada por Jesus? (II Coríntios 5:17) “ ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________” 

Saiba que, quando procuramos servir a Deus fielmente, sendo uma nova criatura, somos mais tentados por 

satanás.(I Pedro 5: 8) “____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________” 

Na verdade, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo! 
A pessoa que vivia bebendo, hoje não bebe mais, a pessoa que fumava, hoje não fuma mais, a pessoa que 

vivia jogando, gastando com jogos de azar, hoje não joga mais, vivia humilhando sua família, fazendo a 

família chorar e sofrer, hoje não faz mais nada disso, antes não tinha paz, andava triste, brigava com todos, 

falava palavrões, ficava sempre mal humorada e nenhum lugar estava bom. Hoje; tendo encontrado a Jesus, 

tudo se fez novo, tem paz, alegria, vive em harmonia com todos, canta louvores, da glória a Deus, é uma 

pessoa fiel, ora, jejua, participa das Missas, do Encontro da Comunidade, não só de corpo, mas também de 

alma. 

A pessoa convertida não é aquela que sai dizendo para todos que se converteu a Jesus, batendo no peito e  

gritando em alta voz para que todos acreditem, mas, sim aquela que através de seus gestos demonstra ser 

realmente uma pessoa convertida.  

Copie Romanos 8: 5-6 - “_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________” 
 
*********************************************************************************************************************************************** 

 

Agora que temos Cristo em nossa vida, o mundo e seus prazeres estão mortos. Devemos 

viver só para Jesus, Ele é o nosso Senhor, a razão de nosso viver. Tenha sempre um 

propósito firme para servir a Deus e nunca deixe que o diabo te afaste do caminho de 

Jesus. Não ceda os conselhos daqueles que querem te afastar da Igreja, mas faça-os  ceder 

a buscar a Deus! 
 

 
 

 Escreva no verso com suas próprias palavras, o que você entendeu deste estudo.  
 

Jesus te Ama!!! 


