7 Passos até Deus

Lição 7: A importância de Nascer de novo Parte 2

O Plano de Deus para chegarmos ao Céu.
Quem estará no Céu? Apocalipse 21:24 E as nações dos salvos
andarão à sua luz... (Céu). Precisamos ser salvos de nossos pecados para ir
para o Céu. O dia do julgamento está se aproximando. De maneira que
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. (Romanos 14:12). Não
seremos julgados por normas de homens. E bem sabemos que o juízo de
Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. (Romanos 2:2).
Qual é a verdade? (Jesus disse) Santifica-os na tua verdade; a tua palavra
é a verdade. (João 17:17). A Bíblia é a fonte da verdade. Segundo Jesus,
seremos julgados pela Bíblia (João 12:48). A verdade bíblica é tudo que
temos.
Ilustração: Quando um homem no Inferno pediu a Deus que
enviasse alguém para avisar seus irmãos, a resposta foi: ...Têm Moisés e
os profetas (isto é, a Bíblia); ouçam-nos. (Lucas 16:29).

Passos para Nascer de Novo.
A. Além da Verdade de Deus (Bíblia), nós seremos julgados de acordo
com os padrões de Deus.
De acordo com os 10 mandamentos, nós somos gananciosos,
mentirosos, ladrões, blasfemadores, idólatras, adúlteros, etc. Tiago 2:10
Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornouse culpado de todos. Existem também outros mandamentos. Você realmente
ama seu próximo como a si mesmo? Você coloca as necessidades dos
próximos antes das suas? E você está disposto a atender às necessidades
deles, independentemente do custo? Passar mais tempo com os outros do que
com você? Você já foi egoísta, zangado, impaciente, duro, orgulhoso,
fofoqueiro, mesquinho, insensível, hipócrita, inapropriado, não confiável,
não perdoador, desleal, etc.?
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B. Devemos perceber que somos pecadores sérios, e o pecado é sério.
 Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte (Inferno).
1 Coríntios 6:9-10 Não sabeis que os injustos não hão de herdar
o reino de Deus? Não erreis: nem os fornicadores, nem os
idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os
sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de
Deus.
 Gálatas 5:19-21 Porque as obras da carne são manifestas, as
quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia,
Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais
coisas não herdarão o reino de Deus.
C. Ser salvo não é automático.
O fato de Jesus ser o Salvador do mundo não significa que somos
salvos automaticamente. A maioria das pessoas nunca foram
convertidas/salvas/nascidas de novo, porque não veem que precisam
desesperadamente ser salvas. Nascemos espiritualmente mortos, condenados
à ira de Deus, João 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê
já está condenado... Ninguém sempre foi Cristão. Sem a salvação, veremos
um dia a ira de Deus. João 3:36 ...mas aquele que não crê no Filho não verá
a vida (Céu), mas a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos 1:18 Porque
do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos
homens, que detêm a verdade (Bíblia) em injustiça. i.e – Pessoas encaram o
pecado com leveza, enquanto ignoram a Bíblia.
D. Do que precisamos ser salvos?
Nosso pecado! Lembre-se da Lição 1. Nossa alma pecaminosa deve
ser convertida, pela salvação ensinada na Palavra de Deus. A lei do Senhor é
perfeita, e refrigera (converte) a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá
sabedoria aos símplices. (Salmos 19:7).
E. A justiça própria envia mais pessoas para o inferno do que qualquer
outra coisa.
Ilustração: O fariseu e o coletor de impostos de Lucas 18:10.
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A Bíblia diz em Romanos 3:10 Como está escrito: Não há um justo,
nem um sequer. Isaías 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as
nossas justiças como trapo da imundícia... Em Lucas 19:10, Jesus disse:
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus
Cristo está querendo nos salvar, mas precisamos nos enxergar como
perdidos. Está é a chave! A salvação é simplesmente uma questão de fé em
Cristo e arrependimento do pecado.

O que é arrependimento?
A. O arrependimento é a irmã “gêmea” da fé.
O apóstolo Paulo falou do “evangelho” que ele pregava: Testificando,
tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé em nosso
Senhor Jesus Cristo. (Atos 20:21). Na Bíblia, Hebreus 6:1 menciona:
...arrependimento de obras mortas (pecado) e de fé em Deus.
B. O arrependimento é o que falta na maioria das pessoas que querem
Nascer de novo.
Jesus disse: ...se não vos arrependerdes, todos de igual modo
perecereis. (Lucas 13:3). O apostolo Pedro disse: ...não querendo que alguns
se percam, senão que todos venham a arrepender-se. (2 Pedro 3:9). E
acrescentou em Atos 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que
sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério
pela presença do Senhor.
C. O arrependimento é um desejo de mudar do errado para o certo.
2 Reis 17:13: ...Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os
meus mandamentos e os meus estatutos... Paulo disse: ...Senhores, por que
fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às
mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais (arrependa) dessas
vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar, e tudo quanto há
neles; (Atos 14:15). Jesus veio: Para lhes abrires os olhos, e das trevas os
converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a
remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em
mim. (Atos 26:18). 1 Tessalonicenses 1:9 ...e como dos ídolos vos
convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, (Um ídolo é
qualquer coisa que venha diante de Deus, dinheiro, materialismo, bebidas,
sexo ilícito, igreja ou falsa religião, etc.). Nós devemos estar dispostos a nos
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afastar dessas coisas, a fim de nos voltarmos para Deus. Normalmente, pode
haver um obstáculo (algum pecado) principal que venha à mente quando
pensamos em ser salvos. Você está disposto a se arrepender? Jesus disse: As
minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem;
(João 10:27).
D. “Meta-noeo” é a palavra grega para arrependimento.
Essa palavra significa uma ‘mudança de mentalidade’.
Arrependimento significa mudar de ideia sobre o pecado e estar disposto a
obedecer a Deus, seguindo Sua Palavra (Bíblia). Não se pode desobedecer à
sabedoria da Bíblia e ser salvo. Arrependimento mostra que “temos negócios
sérios com Deus”.
E. As pessoas precisam considerar alguns dos seguintes ‘obstáculos’
entre elas e Deus.
1. O que as outras pessoas vão vir a pensar. Alguns têm medo, do
que as pessoas vão pensar, ‘caso se tornem religiosos’. A Bíblia
diz: O temor do homem armará laços, mas o que confia no
Senhor será posto em alto retiro. (Provérbios 29:25). Mas,
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos
idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que
arde com fogo e enxofre... (Apocalipse 21:8).
2. Autossuficiência e orgulho. Simão era feiticeiro e orgulhoso
(Atos 8). E Paulo teve que se arrepender de sua salvação pelas
obras e de sua falsa religião, a fim de ser salvo. Atos 9:6 E ele
(Paulo), tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu
faça?...
3. Imoralidade sexual. A mulher no poço em teve que se
arrepender de sua fornicação para se salvar. (João 4:18).
4. Bebidas alcoólicas. 1 Coríntios 6:10 diz: ...nem os bêbados...
herdarão o reino de Deus.
5. Falsas religiões. Nicodemos teve que sair da sua religião falsa,
para seguir a Bíblia e a Cristo. (João 3).
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6. Família. Jesus disse: Mas qualquer que me negar diante dos
homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos
céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer
paz, mas espada (Bíblia); Porque eu vim pôr em dissensão
(discórdia) o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e
a nora contra sua sogra; E assim os inimigos do homem serão
os seus familiares. (Mateus 10:33-36).
7. Ganância e materialismo. Zaqueu, o cobrador de impostos, teve
que abandonar sua ganância e materialismo para Nascer de
novo. (Lucas 19:2-10).
8. Viver na maldade. O carcereiro filipino estava disposto a se
arrepender e deixar sua vida rude. Ele disse: Senhores, que é
necessário que eu faça para me salvar? (Atos 16:30).
9. Justiça própria. O jovem rico, não estava disposto a se
arrepender. Ele se apegou à sua “justiça própria” e foi embora
da salvação. (Mateus 19:16-22).
F. Aqueles que não se arrependeram.
Infelizmente, alguns não estão dispostos a se arrepender. Rei Agripa
não estava disposto a deixar o pecado. Em Atos 26:28 disse Agripa a Paulo,
...Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão! Félix, o governador
romano, não estava disposto a se arrepender de seu pecado, a história nos
mostra que ele era um malandro. Em Atos 24:25 E (Paulo), tratando ele da
justiça, e da temperança, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu:
Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Félix escolheu
continuar no seu estilo de vida pecador, se recusando assim, a se arrepender
e ser salvo por Jesus Cristo.
Jesus disse em Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores;
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará
o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom (vivendo de materialismo,
prazer e pecado).
G. A salvação é uma renúncia à propriedade de sua vida. É um desejo
de seguir a direção de Deus.
Isso significa tornar Deus à prioridade número 1 em vida. Você se
submete a ele, seguindo a Sua Palavra (Bíblia). Jesus disse: As minhas
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ovelhas ouvem a minha voz (a Sua Palavra Sagrada, a Bíblia), e eu conheçoas, e elas me seguem; (João 10:27). É tudo sobre obediência. Jesus disse em
Lucas 6:46 E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu
digo? Jesus várias vezes nos alertou sobre isso. E qualquer que não levar a
sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. (Lucas 14:27).
Isso não significa que nunca mais pecaremos ou voltaremos ao volante de
nossa vida, mas quando o fizermos, ficaremos infelizes. (Hebreus 12:5-11).
H. A verdadeira conversão a Cristo exige uma disposição de tomar
partido por Ele.
A salvação é simples, mas não é superficial. Vai custar-lhe algo para
seguir a Cristo. Pode ser gratuita, mas custou a vida de Cristo. Quando você
realmente quer ser salvo, você está decidindo seguir por um ‘caminho
estreito’. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos há que a encontrem. (Mateus 7:14).
I. Todos devem considerar cuidadosamente se realmente querem ser
discípulos de Cristo.
Jesus disse: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se
assenta primeiro a fazer as contas dos gastos... (Lucas 14:28-33). Você está
falando sério perante a Deus? A salvação é gratuita, mas não é barata. Cristo
derramou seu sangue por nós e custará algo para segui-Lo. Você está
disposto a tomar uma posição por Cristo sem se preocupar com o que os
outros podem dizer ou pensar? Você vai viver para Ele, apesar da oposição
de seus amigos e entes queridos?
J. A Salvação resume-se a submissão a Jesus Cristo.
Você está disposto a fazer de Jesus Cristo o Senhor e o Mestre da sua
vida? Romanos 10:13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Você está disposto a se afastar do seu pecado e se submeter a
Deus, confiando nEle e dando a Ele o controle total de toda a sua vida? Não
seremos perfeitos ou sem pecado. Você está disposto a fazer da Palavra de
Deus o seu guia para a vida? Que Deus lhe dê esse maravilhoso desejo de
segui-Lo!
Se sim, você pode simplesmente orar ao Senhor em arrependimento e
fé, e pedir a Ele para salvá-lo dos seus pecados. Deus prometeu ouvir e
responder à sua oração. Existem mais de 7500 promessas na Bíblia de Deus.
Deus manteve cada uma delas. Deus não pode mentir (Tito 1:2).
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O que é fé?
Fé não é um sentimento, mas simplesmente uma questão de aceitar
Deus e Suas promessas. Tito 1:2 Em esperança da vida eterna, a qual Deus,
que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos; Se você está
pronto para dar sua vida a Ele, você pode fazer essa oração de todo o seu
coração e Deus irá te salvar. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me
buscardes com todo o vosso coração. (Jeremias 29:13). Jesus promete, Todo
o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o
lançarei fora. (João 6:37). Lembre-se, Deus cumpre Suas promessas. Ele
disse em Romanos 10:13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Deus prometeu salvar você e Ele cumpre Suas promessas.

 “Querido Pai Celestial, eu sei que sou um pecador condenado,
incapaz de me salvar, mas estou disposto a me afastar dos meus
pecados e tornar Jesus Cristo, meu Senhor, Salvador e Mestre.
Eu quero Nascer de novo. E agora acredito no sacrifício que
Jesus fez na cruz, para pagar pelos meus pecados. Por favor, me
perdoe e me salve. Obrigado. Amém.”

Se você tomou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você Nasceu
de novo espiritualmente, nós nos alegramos com você. Deus te deu uma
salvação que nunca pode ser perdida! João 10:27-28 As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem; E dou-lhes a vida
eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
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