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Ter conhecido Jesus e, sem duvida, a mais profunda e a importante experiencia que
nos podemos experimentar na vida. Aceitar o chamado de Jesus para segui-lo e,
certamente, a decisao mais sabia e acertada que tomamos.
Portanto, agora, somos discípulos e discípulas de Cristo e temos uma nova carreira
proposta por Jesus: A vida crista.
Essa carreira e o que chamamos de discipulado. Nela vamos crescendo dia a dia na fe
crista. A nova vida em Cristo começa com o novo nascimento, do qual nos fala Jesus
em Joao 3.7 “...Importa-vos nascer de novo”, transformando-nos em nova criaçao, como
nos ensina 2 Coríntios 5.17. “Se alguém está em Cristo, é nova criação. as coisas antigas
já passaram; eis que se fizeram novas”, e vai progredindo ate a maturidade: “Não que
eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançá-la”. (Filipenses 312-16).
Por isso, uma nova vida precisa de coisas novas, pois as antigas ja nao satisfazem.
Tudo deve ser novo. E e justamente isso que queremos mostrar nesse estudo. Novos
valores, nova etica, novos conceitos, novos rumos, enfim. Queremos ajuda-lo a dar os
primeiros passos nessa nova vida que voce tem agora em Cristo Jesus.
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Orientação sobre o uso deste material.

Adotamos o metodo AUTODIDA8 TICO para que voce mesmo possa aprender, fazendo.
01. O metodo consiste em fazer uma pergunta e deixar um ou mais espaços em branco,
para que voce mesmo preencha com a resposta.

espaço
02. A resposta deve ser colocada no _________________________.
03. A resposta do item anterior (no caso o item 02), vira sempre abaixo da pergunta
SEGUINTE e entre PARENTESES (no caso o item 03).
(espaço)
seguinte
04. A resposta da questao anterior estara sempre abaixo da pergunta ___________________

parênteses
e entre ______________________.
Muito facil, nao? Confira a resposta da questao 04.
(seguinte, parênteses)

Sugestão.
Na seçao “PRATICANDO”, ha uma tarefa para cada dia da semana, que deve ser
realizada para maior proveito. Assim cada liçao podera ser aprendida em uma
semana.
Tudo pronto!? Irmaos, aD obra.
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1. Segurança da Salvação

A segurança que podemos obter de que realmente somos filhos de Deus, nos
encontramos na Bíblia. Ela afirma que podemos ter a certeza da salvaçao.

VEJAMOS.

01. Em Joao 1.12 a Bíblia diz que “...Todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, a saber; aos que crêem no nome de Cristo”.

02. Os filhos de Deus sao aqueles que ___________________________ em Cristo.

03. O texto que nos afirma que somos filhos de Deus e ____________________________.
(crêem)

04. Visto que somos filhos de Deus, temos a certeza da salvaçao, porque cremos em
__________________________________.
(João 1.12)
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05. Joao 3.16 diz que todo aquele que cre em Jesus tem a vida eterna. A garantia de
que temos a vida eterna e que somos _________________________ de Deus.
(Cristo)

06. Joao 3.16 ensina que quem cre em Jesus tem a vida _______________________.
(Filhos)

07. Alem de Joao 3.16 ha muitos outros textos que nos dao a certeza de que temos a
vida eterna. Um deles e 1 Joao 5.12 que mostra que quem tem o Filho de Deus
tem a ________________________ eterna.
(eterna)

08. Os dois textos que nos falam da certeza da vida eterna sao _________________ e
____________________.
(vida)

09. Outro fator de segurança da salvaçao que podemos ter sao as palavras de Jesus. As
palavras de Jesus nos dao a segurança da ______________________________.
(João 3.16, 1 João 5.12)
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