ESTUDO 03 - FRUTOS DA NOVA VIDA EM CRISTO

A Nova Vida em Cristo é a restauração da nossa vida espiritual. A partir do Novo Nascimento
recebemos a presença do Espírito Santo em nosso interior e então passamos a ser novas criaturas.
Vejamos alguns resultados e implicações desta Nova Vida em Cristo.
A Nova Vida de Um Discípulo
Através do Novo Nascimento, nosso espírito, que estava morto no pecado, recebe a vida de Cristo,
e passamos a nos comportar de maneira diferente do passado.
Leia Hebreus 8.10-12 e responda: Como Deus passa a considerar o nosso passado, onde
cometemos tantos pecados (8.12)? __________________________________________________
O que o texto de 2 Coríntios 5.17 declara que acontece conosco, e com nosso passado, quando
estamos em Cristo? ______________________________________________________________
Ainda no texto de Atos 17.30, como Deus considera o nosso passado sem Cristo ?
______________________________________________________________________________
Todas estas verdades nos ensinam que quem está em Cristo recebe uma nova vida, com uma nova
história. Não importa o que tenhamos feito no passado. Tudo se fez novo. Sendo assim, nosso
passado não deve nos levar à um senso de culpa, tristeza ou medo de não sermos amados por
Deus. Cristo já resolveu este assunto.
Uma Nova Filiação
Leia João 1:12 Aquele que recebe a Jesus na sua vida passa a ser considerado como filho de
Deus. Deus passa a ser mais do que nosso Criador. Torna-se nosso Pai. No entanto, de acordo com
o texto, esse é um privilégio apenas daqueles que firmaram uma decisão com Cristo.
Leia também Romanos 8.14-15 e responda: Como são chamados os que são guiados pelo Espírito
de Deus? _______________________________________________________________________
Com que expressão clamamos a Deus? _______________________________________________
A palavra “Abba” na língua original em que a Bíblia foi escrita, expressa um termo carinhoso, de
um filho para seu querido pai. Significa “paizinho”.
Intimidade Com Deus
Deus nos convida para um relacionamento de intimidade com Ele. Um relacionamento eterno.
Como um Discípulo se Relaciona Com Deus
Existem muitas formas de mantermos comunhão com Deus. Mas as duas principais na vida de
um discípulo são: A oração, onde nós falamos com Deus, e a leitura das Escrituras, onde Ele fala
conosco.
A Oração
A oração é a maneira que usamos para falar com Deus. Através dela, colocamos nossos desejos,
nossa vontade e nossa vida em sintonia com Deus. Expressamos também os nossos sentimentos
mais íntimos a Deus: Louvor, gratidão, alegria, desafios, necessidades, tristezas, ansiedades, etc.
Manifestamos ainda a necessidade do Reino de Deus, do mundo, do nosso próximo, das pessoas
que estão ao nosso redor. Isso é chamado de intercessão. Oração é também o clamor a Deus,
pedindo e agradecendo, pela Sua intervenção, nas mais diferentes áreas da nossa vida.
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Princípios para praticar na Oração (Mateus 6.5-8):
Como não devemos orar a Deus (6.5)? ______________________________________________
Hipocrisia é oração feita sem sentimentos verdadeiros, da boca para fora, feita para aparecer para
as pessoas.
O que não devemos usar na oração (6.7)?_____________________________________________
“Vãs repetições” não é a prática de orar várias vezes pelo mesmo assunto. É ficar repetindo
palavras sem pensar no significado delas, como os papagaios fazem (rezas, novenas, etc.).
Devemos ser sinceros na oração.
Como devemos orar (6.6)? _________________________________________________________
Orar em secreto significa: “Estar a sós com Deus”. É um momento onde você não se preocupa
com nada além do desejo de ter intimidade com Deus. Um bom lugar para isso é o nosso quarto,
com as portas fechadas, para não sermos incomodados por ninguém nesse momento tão
importante.
Oração é intimidade com Deus (6.8). Por isso não deve haver hipocrisia nem rezas sem sentido,
mas liberdade e intimidade com Aquele que é nosso Pai.
Leia Filipenses 4.6 responda: O que devemos fazer com relação às nossas ansiedades e
inquetação?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Isso mesmo devemos apresentar tudo a Deus através da oração. Pois toda ansiedade, preocupação,
medo tudo deve ser colocado em oração. E Deus nos dará a Sua Paz recebemos a paz de Deus, que
preenche nosso ser, que provém da certeza de que Ele não somente ouviu nossas orações, mas que
também fará o melhor para nós.
É importante que entendamos, no entanto, que oração é mais do que pedir a Deus pelas nossas
necessidades. Oração é cooperação com Deus. A nossa maior prioridade na oração não deve ser
nossas necessidades. Jesus fala que o Reino de Deus é que deve ser o alvo das nossas orações.
Leia Mateus 6.33 e responda: O que Jesus promete fazer em relação às nossas necessidades,
quando colocamos o Reino de Deus em primeiro lugar?
______________________________________________________________________________
Alguém poderia perguntar: Como eu posso orar pelo Reino de Deus?
A resposta é que você pode e deve orar para que a obra de Deus cresça na terra. Ore para que
pessoas sejam salvas, sejam despertadas para consagração, ore pelos pastores e igrejas, ore pelos
missionários e pelos seus campos, ore por mais missionários, ore pela unidade e pelo crescimento
da igreja, ore pelas autoridades do seu país e cidade, etc.
Desta maneira, você estará cooperando com o que Deus quer fazer entre nós.
Leia I João 5.14,15 e responda: Qual é a esperança que temos quando oramos? _______________
_______________________________________________________________________________
É maravilhoso saber que Deus sabe o que é melhor para nós. Devemos orar então, e crer que todas
as vezes que nossa oração for segundo a Vontade dEle, Ele nos atenderá.
A Leitura da Bíblia
A outra maneira que devemos usar para termos comunhão com Deus, e para conhecê-Lo melhor, é
a leitura da Sua Palavra. A Bíblia é como uma carta de Deus para você.
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Alguém, falando sobre a Bíblia, comparou-a como um “Manual do Fabricante”. Quando você
compra qualquer aparelho mecânico ou eletrônico, você recebe um manual do fabricante,
contendo todas as informações de manuseio, para evitar complicações.
Você recebe também uma garantia de que, se usar o produto de maneira adequada, e ele não
funcionar, recebe outro no lugar. Deus fez um manual para nós também. Na verdade, o homem é
uma criatura perfeita, mas que tem também suas complicações. Não sabe como deveria se
comportar, nem agir, em muitas situações, para que tenha a felicidade proposta por Deus. Deveria
conhecer melhor o “Manual do Fabricante”, que é Deus.
Leia o texto de Oséias 4.6 e responda: Qual é o maior problema do povo de Deus?
_______________________________________________________________________________
Leia ainda o texto de Mateus 22.29 e responda: Qual era o maior erro das pessoas na época de
Jesus: _________________________________________________________________________
Desta maneira, se você quer crescer em Deus, seguir a Jesus Cristo e fazer Sua Vontade, deve ter
uma vida de leitura bíblica. Faça o propósito da “Caminhada Bíblica” proposta por este curso de
discipulado. Seu discipulador dará mais informações sobre a importância de participar de uma
célula, ir ao Encontro com Deus e sobre as demais atividades da igreja para que você tenha a
oportunidade de crescer cada vez mais na fé.
Lembre-se: Deus quer revelar-Se a você. Esta revelação está na carta que Ele escreveu, que é a
Bíblia. Leia-a e encontrará as Palavras que dão Vida (João 6.68).
APLICAÇÃO
 Tenho me tornado Um verdadeiro discípulo de Cristo?
 Tenho sentido paz para com Deus em relação aos erros e pecados do meu passado?
 Tenho procurado ter intimidade com Deus, através da oração?
 Tenho procurado conhecê-Lo melhor através de Sua Palavra?
 O Reino de Deus tem sido a minha maior prioridade?
TAREFAS
1. Texto para decorar: II Coríntios 5.17
2. Leitura diária: Colossenses 3:1-4; Miquéias 7.18-19; João 3.1-21;
3. Procure compartilhar sua nova vida em Cristo com as pessoas que vivem ao seu redor, e falarlhes da diferença que Cristo faz.
4. Reserve um momento durante todos os dias para ficar a sos com Deus. Neste momento, esteja
orando e lendo a Bíblia.
Estabeleça um horário que você possa ficar sozinho com Deus. Se você esperar sobrar um
tempo para estudar a bíblia e orar você nunca irá fazer isso. Uma pessoa só se torna um
verdadeiro discípulo se manter comunhão com Deus através da Bíblia e da Oração.
Ex: Todos os dias das 06:00 as 07:00 h.
Discipulador faça a seguinte oração com seu discípulo: Senhor eu entendi a importância de
manter comunhão contigo, quero hoje fazer o propósito de separar um tempo diário para
estudar a bíblia e para orar, quer estar sempre em comunhão Contigo, Senhor dirija minha
vida e cumpra a Tua Vontade em mim e em minha família, eu oro agradecido em nome de
Jesus.
Tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus é um compromisso fascinante e sério ao mesmo
tempo. As implicações desta decisão são profundas e eternas. Quais são elas? É o que veremos em
nosso próximo encontro, dia ______/______/______, às___________ hs.
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