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Estamos felizes porque você fez a melhor decisão de sua vida, ao crer em Jesus
Cristo como SENHOR e Salvador pessoal. Quem está em Cristo tem uma nova vida e
um novo projeto de vida.
Saiba que o discípulo segue o Seu Mestre (Jesus) e a cada dia procura ser mais
semelhante a Ele. Nesse processo de aprendizagem acontece o crescimento
espiritual.
Queremos compartilhar com você, QUATRO recursos para o seu crescimento
espiritual:
 A leitura da Bíblia Sagrada;
 A comunhão da igreja;
 A oração;
 Viver Para Deus.
1 - A Bíblia Sagrada
A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas (Hebraico,
Aramaico e Grego) por 40 homens aproximadamente, num período de 1.500 anos.
Você fala a Deus em oração e Deus fala a você através da Bíblia. Lendo a Bíblia você
começa a conhecer Deus, a entender e obedecer às orientações Dele para a sua
vida. A Palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito; é o nosso pão espiritual.
Quanto mais lemos e meditamos na Bíblia Sagrada, mais fortes espiritualmente nos
tornamos.
A finalidade maior da Bíblia é anunciar a Salvação de todos os homens mediante a fé
em Jesus Cristo. Uma vez salvo, é necessário o homem crescer na graça e no
conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador. (II Pe 3:18).
Há cinco sugestões práticas sobre como podemos e devemos utilizar a Bíblia como
um programa de crescimento espiritual:
1) Ouça a Palavra de Deus (Rm 10:17) De que modo alguém pode ter fé no coração?
O ouvir a Palavra é muito importante. (Lc 8:15).
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2) Leia a Palavra de Deus - (Jo 5:39)
3) Estude a Palavra de Deus - O estudo esclarece e fortalece. (II Tm2:15).
4) Medite e Memorize a Palavra de Deus - Somos incentivados a memorizar a
palavra de Deus, para melhor aplicá-la em nosso viver (Sl 1; Fl 4 : 8; Cl 3 : 1-5; Cl
3:16).
5) Fale a outros sobre a Palavra de Deus - Aquilo que aprendemos na Bíblia
podemos compartilhar com outras pessoas para que conheçam a verdade, assim
como nós (Jo 17:17; Jo 8:32; II Tm 4:2).

2- A Comunhão na Igreja
A igreja é o lugar onde você conhece outras pessoas salvas e desfruta de comunhão
e encorajamento para a sua nova vida em Jesus Cristo.
A Igreja representa a Casa de Deus. Nela somos instruídos e fortalecidos pelo Pai
Celestial e pelos irmãos mais velhos na fé. A Igreja funciona como um lar, uma
escola, um hospital, um lugar de devoção e de comunhão. (Is 56:7; At 2:46; Hb
10:25).
Não é suficiente o contato semanal com o culto a Deus, por esse motivo você é
convidado para um inter-relacionamento com outros irmãos, nas diversas atividades
e programações da igreja, onde se compartilham ideias, verdades aprendidas na
Palavra, aspirações, e onde há compreensão. A casa do Pai é este lugar maravilhoso
de comunhão e crescimento espiritual.
Jesus está na reunião da igreja (Mt 18:20). Na igreja, o discípulo recebe a ação
constante da presença do Espírito Santo, curando, libertando, consolando,
edificando, fortalecendo, etc. Esta presença manifesta concede dons espirituais e
modela o caráter do discípulo à imagem e semelhança de Seu Mestre, Jesus. (Gl5:
22-26).

Os irmãos de Fé
Na igreja você precisará de um referencial. Seu modelo/exemplo deve ser Jesus
Cristo. Os discípulos, mesmo os apóstolos, são homens sujeitos a falhas. Olhe
sempre para Jesus e procure imitá-Lo no caráter, nas atitudes e no pensar. Com o
tempo você começará a identificar também homens e mulheres de Deus, que vivem
em santo procedimento. Aproveite para se aproximar mais dessas pessoas, pois
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fazendo assim você terá melhores e maiores condições de um bom crescimento
espiritual.
Em breve você crescerá na fé e estará sentindo o desejo de ajudar outras pessoas a
entender a Palavra de Deus. Quando esse momento chegar, saiba que será uma
grande alegria contarmos com sua participação ativa na evangelização desta cidade.
Nesse intervalo de tempo aproveite para estudar a Bíblia, orar e comungar com seus
novos irmãos em Cristo.
Na comunhão da Igreja desenvolvemos relacionamentos saudáveis com os irmãos
da fé. Os irmãos mais velhos na fé instruem os mais novos na caminhada cristã.
Você precisa dos outros. Os outros precisam de você. A igreja é um local de amor e
serviço para o mundo que nos rodeia. A salvação que você já encontrou em Jesus,
deve ser conhecida por outras pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho.
Fomos ganhos para Cristo e queremos ganhar outros. Participe do maior movimento
de Deus jamais conhecido: levar as bênçãos da Salvação em Cristo Jesus a todas as
pessoas da Terra.

3 – A Oração
Orar é conversar com Deus. É um diálogo entre o filho na Terra e o Pai Celestial.
Lendo a Bíblia e meditando no que está escrito nela, Deus fala ao nosso coração.
Através da oração sincera podemos falar com Deus (Tg 5:6).
Certa vez Jesus louvou muito a um homem que orava assim: “...tem misericórdia de
mim, pecador”. Esta simples declaração foi suficiente para Deus. Esse homem não
sabia proferir palavras eloquentes, mas sabia apresentar a Deus o seu coração com
humildade de espírito, arrependimento e contrição. Jesus nos deixou o exemplo
para as nossas orações. (Mt 6:9-13).
O Senhor Jesus não quer que decoremos orações ou que apresentemos “vãs
repetições”, mas que façamos uma oração sincera. Orar não é recitar ou repetir
algo. Orar é conversar com Deus, dialogar com Ele. O discípulo ora com palavras ou
pensamentos e ouve Deus na consciência, no coração e acima de tudo na Bíblia.
Orar é um processo que flui normal e espontaneamente.
Precisamos orar na igreja, em casa, em família, em todo tempo e em todo lugar.
Oramos em pensamento, falando baixinho ou clamando em alta voz. Os discípulos
de Jesus devem se reunir regularmente para orar, para buscar a presença de Deus e
receber as bênçãos do Céu.
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"Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira
nem contenda" (1Tm 2:8).
"Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai
que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente"
(Mt 6:6).
Se pedirmos alguma coisa a Deus em oração, e não recebermos imediatamente, não
devemos enfraquecer na fé porque há diversas explicações para isso:
1. Primeiramente, porque oramos muitas vezes sem crer de todo o coração.
Neste caso, a falta é nossa e não de Deus.
2. Em segundo lugar, Deus sabe o tempo certo de conceder uma bênção.
3. Em terceiro lugar, Deus às vezes, nos dá uma resposta melhor, embora
diferente do que pedimos.
4. Em quarto lugar - Deus também diz Não, por isso devemos orar segundo a
vontade Dele.
O conhecimento de Deus vem de um relacionamento que se experimenta. Conhecer
a Deus é conhecê-lo como um Deus pessoal, que nos ama, adentra em nossa
história, estabelece o diálogo conosco e responde às nossas petições. Esta relação
especial de mútuo conhecimento e experiência vêm pela fé e pela oração. A fé e a
oração proporcionam uma relação de comunhão entre Deus e o homem.
A oração constante e fervorosa é sem dúvida, uma das chaves mais importantes
para o crescimento espiritual e uma vida cristã vitoriosa, por isso seja um discípulo
que ora sempre (I Ts 5:17).

4 – Viver Para Deus
O Nosso desejo é que você agora viva para Deus, procurando a
cada dia fazer a vontade Dele.
Com certeza você, até agora, viveu para si mesmo neste mundo
enganoso. Agora que você conhece o Salvador Jesus Cristo,
chegou o momento de dedicar a sua vida a Ele, fazendo tudo
que Ele diz para fazermos em Sua Palavra, a Bíblia Sagrada.
Seguir Cristo é o Mais Extraordinário Projeto de Vida. Neste caminho há
dificuldades, mas grandes alegrias e vitórias. A cada dia você terá novos desafios
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que confrontarão a sua fé. Fique firme na Palavra de Deus, coloque sempre a
vontade de Deus em primeiro lugar.
Para que, no tempo que ainda vos resta na carne não continueis a viver para as
concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus (I Pedro 4:2).
A Bíblia revela que o verdadeiro sentido da vida é o conhecimento de Deus e de sua
própria pessoa.
Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste (João 17:3-4).

Vivendo Para Deus Como Testemunha de Jesus Cristo
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para
que saibais, me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus
nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaias 43:10.
As pessoas podem conhecer a Deus através do testemunho dos seguidores de Jesus
Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo são as testemunhas autorizadas a divulgar o
Evangelho sobre a face da Terra (At 1:8). Pelo testemunho dos discípulos de Jesus
todos os homens poderão dar ouvidos à Palavra de Deus e serem salvos.
Todo homem tem um duplo chamado de Deus:
 Chamado para ser um discípulo de Jesus Cristo.
 Chamado para fazer discípulos de Jesus Cristo.
Todo homem é chamado para ser e para fazer. Nossa vocação espiritual implica no
que somos e no que fazemos. Em Cristo somos uma nova criatura, filhos de Deus,
chamados para uma nova vida, um novo modo de viver. Em Cristo somos salvos.
Mas, a nossa vocação não está completa somente no chamado para sermos
discípulos e salvos. A segunda etapa de nossa vocação relaciona-se com o que
fazemos, a missão. Somos chamados para fazer novos discípulos. Através do nosso
testemunho conseguimos atrair outros para a salvação em Cristo.
Em nossos relacionamentos interpessoais ou no mundo dos negócios, dificilmente
damos crédito a alguém desconhecido. Porém, quando um amigo nos apresenta e
recomenda alguém, passamos a considerá-lo de outro modo. O mesmo se dá em
relação a Jesus Cristo e suas testemunhas. Os homens têm muitos preconceitos em
relação aos assuntos religiosos, mas estão abertos para um testemunho sobre Jesus
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Cristo. Os discípulos devem proclamar o nome de Jesus Cristo para todos que
habitam o planeta, revelando ao mundo a pessoa majestosa e sublime que é o
Salvador da humanidade.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue. E como pregarão se
não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que
anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas! (Romanos 10.14-15).
Você agora é um novo discípulo de Jesus Cristo. Uma testemunha fiel do que Deus
tem feito em sua vida.
Testemunhando
A palavra testemunha é usada para aquela pessoa que viu ou ouviu algo, ou que é
chamada para revelar sobre aquilo que presenciou.
Um exemplo de uma testemunha de Cristo é Lázaro, aquele que foi ressuscitado. O
Evangelho de João relata que uma grande multidão vinha para ver a Lázaro, que fora
ressuscitado dentre os mortos, e que os principais sacerdotes decidiram, então,
matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus criam em Jesus (João
12.10-11). Lázaro, por meio de seu testemunho, influenciava muitos judeus a se
voltar para Jesus.
Nossa missão é semelhante, temos que ser uma testemunha viva da ação de Jesus
Cristo em nossa vida. Tal como Lázaro, todo cristão tem uma experiência de
transformação de vida; já “ressuscitou” dentre os mortos, nasceu espiritualmente, é
uma nova criatura, tem uma nova vida. Este novo nascimento precisa ser contado
para as pessoas de modo que muitos possam se maravilhar do milagre da
“ressurreição” de um novo homem e assim aproximarem-se de Jesus.

Comunhão com Deus
As testemunhas de Cristo devem conhecer a Deus intimamente para poderem falar
Dele de modo atrativo e poderoso, demonstrando às pessoas a possibilidade de um
relacionamento espiritual com o Salvador da humanidade.
O propósito de Deus ao enviar seu Filho Jesus era que o mundo inteiro
experimentasse seu amor e salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o
mundo fosse salvo por ele (João 3.16-17).
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O evangelho de João trata do alcance do evangelho, usando várias vezes o termo
mundo e deixando claro que os discípulos são as testemunhas dos propósitos de
Deus para toda a sua criação caída. João também registra a oração de Jesus: Como
tu me enviaste ao mundo, eu os envio também ao mundo (João 17:18). Esta
passagem bíblica mostra que a missão de Jesus deve ser continuada pelas suas
testemunhas.
Testemunhas Poderosas
As últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão junto ao Pai foram:
“... mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins
da terra. (Atos 1.7-8).
Os discípulos foram credenciados como testemunhas de Cristo. Esse testemunho se
dá sob o governo do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos dá condições
especiais para sermos testemunhas de Cristo nesta terra.
Os discípulos têm a missão de representar Jesus aqui no Mundo, testemunhando
com palavras e atos a pessoa de Jesus Cristo. Testemunhar significa também realizar
as obras que Jesus fez quando aqui esteve há dois mil anos. Nossas mãos devem
representar as mãos de Jesus Cristo. Quando falarmos, pregarmos ou ensinarmos
sobre Deus, estaremos ministrando no nome de Jesus. Somos de fato o meio de
ação visível de Jesus Cristo no planeta, por isso necessitamos do mesmo potencial
que o Senhor tinha sobre si quando curava os enfermos e expulsava os demônios.
Este potencial vem sobre o discípulo com o Batismo com o Espírito Santo e continua
com a manifestação da Unção de Deus e a concessão de dons espirituais.
Você, querido irmão, na qualidade de discípulo de Jesus Cristo, é chamado para
fazer novos discípulos, testemunhando às pessoas sobre o amor de Deus, no poder
do Espírito Santo.
O Senhor Jesus quer preguemos o evangelho a todas as pessoas para que elas sejam
salvas. A Vontade do Senhor é que o Reino de Deus e a sua glória encham toda a
terra:
Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas
cobrem o mar (Habacuque 2:14).
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos (Mateus 28:19-20)
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Lembre-se que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem:
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade (I Timóteo
2:3,4).
A quem você deve ir?
A todos, próximos e distantes, amigos e familiares, sem acepção. Faça discípulos e
pregue o evangelho em todos os lugares, a toda criatura.
Conte aos seus conhecidos o que aconteceu na sua vida. O seu testemunho pessoal
ajudará a consolidar a sua fé diante de Deus e possibilitará que outros conheçam a
Jesus Cristo e sejam salvos.
“Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” (Romanos 10:9).
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