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LIÇÃO 1 
Já Começou Uma Nova Vida! 

       
Nesta Lição Estudará... 
O que aconteceu? 
A nova vida em Cristo. 
Que tipo de vida? 
O que devemos fazer agora? 
A sua nova família: O pai. 
A sua nova família: O irmão mais velho. 
A sua nova família: O Espírito Santo, Ajudador. 
A sua nova família: os outros crentes. 

 
O QUE ACONTECEU? 
     Ao entregar-se a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, iniciou uma nova vida. Cristo dá vida – 
uma vida rica e maravilhosa, cheia de alegria e contentamento e que continua eternamente. Entregou 
nas mãos d’Ele a sua vida cheia de fracassos e pecados e Ele deu-lhe algo da Sua própria vida de 
vitória sobre o pecado. Portanto, tornou-se filho de Deus, com todos os privilégios e benefícios que 
acompanham esta vida divina. 

Para Fazer 
 

1 De onde vem a sua nova vida? 
 a) das tentativas de tornar-se crente. 
 b) de Jesus Cristo, que dá vida. 
 c) da sua filiação com uma igreja. 
 
A NOVA VIDA EM CRISTO     
     Está a gozar desta nova vida porque Jesus Cristo já vive no seu ser. A Bíblia, a divina Palavra de  
Deus, diz assim: “... Cristo em vós, esperança da glória” (Colossenses 1:27). 
 

Para Fazer 
 

2 Onde aprende sobre a vida que vem de Cristo, que habita em si? 
 a) na Bíblia, a Palavra de Deus. 
 b) na ciência. 
 c) nas diversas religiões. 
 
QUE TIPO DE VIDA? 
     É o Cristo vivo, que habita em si, que o torna cristão. Algumas pessoas pensam, erradamente, que 
a vida do crente (cristã) é uma existência fechada e monótona. Nada mais longe da verdade! A nova 
vida em Cristo supera, em todos os sentidos, os seus melhores sonhos de felicidade e plenitude 
pessoal. 

 
Para Fazer 

 
3 Ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, inicia uma vida: 
 a) de tristeza. 

b) muito mais completa e cheia de felicidade que a sua vida anterior. 
c) monótona e fechada como uma prisão. 

 
Jesus disse: “... eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (João 10:10). 
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Para Fazer 
 

4 Decore as palavras de Jesus, dadas em João 10:10. 
  
5 Jesus Cristo veio dar-nos 
 a) condenação pelos nossos pecados. 
 b) vida plena e abundante. 
 
     Nesta nova vida que Jesus nos dá, encontrará nova compreensão, novas perspectivas e propósitos e 
uma nova esperança. 
     Já se foi para sempre o peso do pecado com a sua culpa: os seus pecados estão perdoados. Um 
novo amor por Deus e pelos seus semelhantes inunda o seu coração trazendo-lhe paz e felicidade. 
Agora pode apreciar tudo o que é bom e belo e experimentar pessoalmente a presença, bondade e 
poder de Deus. Nascem na sua mente novos desejos e planos de acção, destinados a agradar a Deus e 
beneficiar os seus semelhantes. Nem a lagarta que se transforma em borboleta experimenta 
transformação igual àquela operada pelo Espírito Santo em si: não é mais aquela miserável lagarta que 
se arrasta pela vida; Cristo transformou-o numa nova criatura e agora ganhou asas espirituais! Nasceu 
de novo e não é mais pecador; agora é filho de Deus. 
 

Para Fazer 
 

6 Quais das seguintes terá na sua nova vida? 
 a) novas perspectivas. 
 b) mais dinheiro. 
 c) mais popularidade entre os amigos. 
 
7 Ao nascer de novo, inicia uma vida 
 a) isenta de problemas. 

b) cheia de amor por Deus e pelos seus semelhantes. 
c) de liberdade para se comportar como quiser. 

 
O QUE DEVEMOS FAZER AGORA? 
     Como recém-nascido na família de Deus, irá desfrutar dos seus cuidados especiais. Mas também 
deve seguir as instruções e provisões estabelecidas por Ele, para se manter sadio e forte na sua vida 
espiritual. Deus deu-lhe uma nova natureza, mas precisa colaborar no desenvolvimento e maturação 
dessa natureza. 
     O presente volume ajudá-lo-á a amadurecer espiritualmente. Através do estudo destas lições 
aprenderá sobre os seus privilégios e responsabilidades como filho de Deus. Desfrute plenamente 
destas bênçãos durante a sua vida aqui na terra! Após esta vida, o Senhor Jesus levá-lo-á para o Seu 
lar celestial para viver eternamente com Ele, o que será mil vezes melhor do que qualquer vida 
terrestre. 

Para Fazer 
 

8 De que trata este livro? 
 a) da sua vida congregacional. 
 b) da nova natureza que Deus lhe dá. 
 c) dos regulamentos a que os crentes devem obedecer 
 
9 Estudamos estas lições para... 
 a) ganhar um certificado. 
 b) debater a religião. 
 c) desfrutar de todos os privilégios ao nosso alcance como filhos de Deus. 
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     O ponto principal é permanecermos em união com Cristo, crescendo sempre na vida que Ele nos 
dá. 
 
“Estai em mim, e eu em vós... porque, sem mim, nada podeis fazer” (João 15:4-5). 
 
“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim, também, andai nele, arraigados e 
sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em acções de 
graças” (Colossenses 2:6-7). 
 

Para Fazer 
 

10  Qual é o ponto principal que deve cumprir para ser um crente forte e fiel? 
 a) permanecer em união com Cristo. 
 b) tentar imitar Cristo. 
 c) imitar os outros crentes. 
 
A SUA NOVA FAMÍLIA: O PAI 
     O Deus omnipotente, Criador do Universo é agora o seu amantíssimo Pai. Não pense nEle como 
sendo austero ou ausente, pois está sempre ao seu lado prestes a auxiliá-lo em qualquer assunto da sua 
vida.  
     Já que você é filho de Deus, o nosso Pai celestial quer que comunique com Ele com toda a 
franqueza e confiança, como as crianças costumam fazer com o pai benévolo e compreensivo. 
Converse com Ele todos os dias em oração; aproxime-se dEle a qualquer hora do dia ou da noite. 
Confesse-lhe todos os seus problemas e agradeça as bênçãos dEle recebidas. Ele interessa-se por tudo 
o que lhe diz respeito e dedica-lhe cuidados especiais. Nem precisa usar palavras bonitas ou orações 
decoradas para falar com Deus; diga-lhe abertamente aquilo que está no seu coração. 
 

Para Fazer 
 

11   Nesta sua nova vida, Deus é... 
 a) um ser ausente e austero. 
 b) o seu pai bondoso e fiel. 
 
12 Como é que devemos orar? 
 a) decorando e repetindo orações decoradas. 

b) falando abertamente com Deus, como um filho conversa com o pai. 
c) usando palavras elegantes e expressões eloquentes. 

 
A SUA NOVA FAMÍLIA: O IRMÃO MAIS VELHO 
     Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho na família de Deus. Ele amou-o tanto que se entregou à 
morte para efectuar a sua salvação. Agora Ele quer ajudá-lo a levar uma vida de alegria e vitória sobre 
o pecado. Agradeça-lhe neste momento a sua salvação e a ajuda que Ele lhe prometeu conforme a 
necessidade de cada dia da sua vida. 

Para Fazer 
 

13 Nesta nova vida, tem Jesus Cristo como seu... 
 a) Salvador e irmão mais velho. 
 b) Juiz austero. 
 
     É o Espírito Santo, o terceiro membro da Santíssima Trindade, quem operou em si o milagre do 
novo nascimento. Foi Ele quem transformou a sua velha natureza pecaminosa, fazendo de si um Filho 
de Deus. 
     Será obrigado a resistir aos impulsos da sua velha natureza de vez em quando, mas o Espírito 
Santo que habita no seu coração ajudá-lo-á. À medida que coopera com Ele, mediante a fé e a 
obediência, Ele ensinar-lhe-á o que deve fazer e dar-lhe-á forças para fazer aquilo que Ele deseja. 
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Para Fazer 
 

14 O milagre do novo nascimento foi efectuado em nós, os crentes... 
 a) pelo evangelista. 
 b) pelo pastor. 
 c) pelo Espírito Santo. 
 
15 Você tem o Espírito Santo que... 
 a) o castiga todas as vezes que comete um erro. 
 b) habita em si e ajuda-o a fazer o que é bom. 
 
16 Vai querer fazer aquilo que Deus deseja... 
 a) automaticamente. 
 b) porque o Espírito Santo obrigá-lo-á a fazer assim 
 c) à medida que colabora com o Espírito Santo mediante a fé e a obediência. 
 
17 Vai entender o que deve fazer e poderá fazê-lo por meio de... 
 a) da sua própria inteligência. 
 b) do exercício da sua vontade. 
 c) da ajuda do Espírito Santo. 
 
A SUA NOVA FAMÍLIA: OS OUTROS CRENTES 
     Todo o cristão nascido de novo é filho de Deus. Já que Ele é o nosso Pai, todos nós, os crentes, 
somos irmãos uns dos outros em Cristo. 
     Os crentes mais experientes e maduros na fé dão-lhe as boas vindas, o seu novo irmão na família 
de Deus. Eles farão o possível para ajudá-lo a crescer espiritualmente, tornando-se um crente forte e 
sadio na fé. 
     Se tiver algum problema deve mencioná-lo ao seu pastor e aos seus irmãos e estes oferecer-lhe-ão 
toda a ajuda que puderem. 

 
Para Fazer 

 
18 Todos os crentes nascidos de novo são... 
 a) irmãos uns dos outros em Cristo. 
 b) membros da mesma organização eclesiástica. 
 c) bons amigos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


