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Parabéns pela firme e corajosa decisão que você acaba de tomar. Com certeza esta foi a maior e mais 

importante decisão de sua vida! Aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, é, sem dúvida, o mais 

fascinante projeto de vida de uma pessoa. Na verdade, esta decisão é muito mais significativa do que 

qualquer outra decisão que você já fez. Esta decisão que você tomou, há de alterar a sua vida no tempo e 

na eternidade. A partir deste momento você vai experimentar uma nova dimensão espiritual, marcada 

pela alegria, pelo sucesso e pela vitória. 

Jesus é o maior tesouro que um homem pode possuir, pois sua presença produz restauração em vidas 

destruídas e paz para aqueles que estão perdidos, confusos e sem esperança. Você é um felizardo, pois 

Jesus mora agora em seu coração. 

Nas páginas seguintes será mostrado a você de forma simples e direta, os benefícios que Jesus 

conquistou na cruz para você, o seu novo relacionamento com Deus, bem como o que o Senhor espera 

de você daqui para frente. 

O melhor de tudo é que o seu destino final já é conhecido: Você será um vencedor e nada poderá deter a 

sua trajetória, pois você tem Jesus, o Campeão dos campeões! 

Saiba que estamos sempre orando a Deus por sua vida. 

O Senhor te abençoe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Gileade. 

Pr. Franco Júnior 
Igreja Gileade de Juazeiro do Norte  
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Neste seu início de caminhada com Jesus Cristo, há pelo menos cinco coisas importantes que você deve 

saber. São elas:  

1. OS SEUS PECADOS FORAM PERDOADOS 

 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”  
Romanos 3.23 

Esta é a declaração do próprio Deus a respeito do pecado de toda a humanidade. Ele (o pecado) é a 

enfermidade da alma, e quando o ser humano está sem Jesus Cristo em sua vida, sua alma vive 

constantemente enferma e seu interior cheio de conflitos que lutam entre si. Contudo, o pior é que 

quando o homem sem Cristo morre, sua alma vai para o tormento eterno:  

“Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o Diabo e seus anjos”  

Mateus 25.41  

A resposta de Deus à necessidade do homem pecador, vemos a maior prova do amor de Deus por nós: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” 

 João 3:16 

Para ter os pecados perdoados e passar a fazer parte da família de Deus é necessário receber a Jesus 

Cristo como nosso único Salvador. Diz a Bíblia:  

“Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 
Deus” 

 João 1.12 

A grande novidade que temos para você, é que após esta sua decisão, a Bíblia afirma que você agora é 

um filho de Deus, e que todos os seus pecados foram perdoados. 

Graças à decisão que você tomou de seguir a Jesus, a sua vida antiga; escrava do pecado, é uma página 

virada na história da sua existência. O que você era sem Jesus, já não importa. A partir de agora, uma 

vez perdoado pelo Senhor, o que interessa é o que você é em Jesus Cristo. Preste atenção o que diz esta 

passagem bíblica: 

“e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente 
com ele, perdoando-nos todos os delitos; e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas 

ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz”  
Colossenses 2.13,14 

Você era devedor duma grande dívida diante de Deus, à qual não tinha a menor possibilidade de pagar. 

Mas, na cruz, Jesus pagou a sua dívida e lhe passou às mãos o recibo de quitação. Dessa forma você foi 

perdoado de tudo o que devia para com Deus. Isto significa que já não existe mais nenhuma condenação 

para você que está em Cristo Jesus.  

2. AGORA VOCÊ É UMA NOVA CRIATURA EM CRISTO  

 “Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” 
2 Coríntios 5.17 

 As coisas velhas de que trata a Bíblia, têm haver com a vida suja, imoral, cheia de vícios, de 

prostituição, de idolatria, de adultério, de mentiras, bebedeiras, drogas, etc. Em que você vivia antes de 

entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo. As coisas velhas também dizem respeito ao nosso 

comportamento, atitudes, decisões e até mesmo a maneira como falávamos e tratávamos as pessoas 

antes, quando não conhecíamos a Jesus. 



 

4 

 

Agora que você nasceu de novo, é nova criatura, como deve ser o seu relacionamento com Deus? 

Através do sacrifício de Jesus, podemos nos aproximar de Deus, sem a necessidade de pessoas ou 

“santos” para intermediar este diálogo. 

“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus...” 
1 Timóteo 2.5 

Mediador é o mesmo que intercessor ou intermediário. O Senhor Jesus se tornou a ponte de ligação 

entre Deus e o homem, sem distinção de raça, cor ou nacionalidade. Todos aqueles que aceitam a Cristo 

como Salvador podem se achegar ao Pai confiante neste relacionamento. 

3. DEUS AMA VOCÊ 

Conversando com Nicodemos, um ilustre judeu do passado, Jesus disse o seguinte: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” 

 João 3.16 

Falando do infinito amor de Deus, o Apóstolo Paulo disse: 

“Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós” 
Romanos 5.8  

A maior prova do amor de Deus para com você e para com todo o mundo é ter Ele permitido que seu 

Filho Jesus Cristo padecesse e morresse para salvar-nos e reconciliar-nos com Ele. Se Deus o amou 

quando você era ímpio e inimigo d´Ele; 

“Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira” 
Romanos 5.9 

Fique certo de que Jesus te ama muito.  Portanto, descanse no amor de Deus por você. Deus sempre faz 

o melhor em benefício de seus filhos amados. 

4. VOCÊ É FILHO DE DEUS 

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito 
de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: 

Aba, Pai! O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus; e, se filhos, também 
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se é certo que com ele padecemos, para que também com 

ele sejamos glorificados” 
Romanos 8.14-17 

Entenda que o seu relacionamento com Deus mudou, a partir do momento em que você decidiu receber 

Jesus como seu Salvador único e pessoal. A sua relação anterior com Deus era à base de simples 

criatura e Criador, réu e Juiz. Agora existe uma estreita relação entre você e Deus, pois a sua decisão de 

aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, trouxe como bendita consequência sua 

adoção por Deus. Portanto, você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o seu próprio espírito 

que, na condição de filho de Deus, você é herdeiro d´Ele e co-herdeiro com Jesus Cristo. Nesta condição 

o seu vínculo familiar com Deus vem torná-lo infinitamente mais digno e mais honrado que o principal 

dos herdeiros da maior fortuna deste mundo. 

Repouse no privilégio de ser filho amado de Deus. Na verdade, os cuidados de Deus para com seus 

filhos excedem em muito ao nosso amor para com os nossos próprios filhos.  

Deus mesmo lhe garante isto quando lhe diz de forma muito amorosa e terna: 

“Pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu 
ventre? Mas ainda que esta se esqueça, Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas 

mãos te tenho gravado...” 
Isaías 49.15,16 

Já que somos filhos de Deus, o que o Pai espera de seus filhos? O que Deus quer de você? 
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A. Obediência 

Da mesma forma como os filhos devem obediência aos seus pais, assim também nós, como 

filhos de Deus, devemos obedecer em tudo o nosso Pai celestial. Devemos obedecer aos 

mandamentos do Senhor, pois os seus preceitos nos conduzirão sempre na verdade e na luz, e 

consequentemente nos levará a uma vida de vitória e paz. 

Devemos obedecer também aos nossos Pastores: 

“Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos; porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas 
delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil” 

Hebreus 13.17 

 
B. Momento devocional 

Temos que ter um tempo separado, exclusivo para estar com o Senhor as sós em um quarto, 

sala, ou outro lugar em que tenhamos liberdade para conversamos com Ele sem medo ou 

restrições. Este tempo deve ser diário. Você deve criar um hábito de estar sempre em comunhão 

com o Senhor em horários definidos, isto o fortificará espiritualmente e lhe trará uma comunhão 

mais íntima com o Pai.  

C. Adoração 

A Bíblia nos fala que fomos criados para a glória de Deus. Entendemos assim que a nossa vida 

deve glorificar ao Senhor. A adoração é uma atitude de coração, onde reconhecemos a 

majestade e o amor do nosso Deus, o Rei do universo. Entretanto, essa adoração é expressa em 

cânticos, louvores, celebrações, onde temos a honra e o grato privilégio de celebrar àquele que é 

digno. 

D. Compromisso 

Quando você recebe Jesus em seu coração, você deve assumir um compromisso de ser parecido 

com Ele. Este processo de ser semelhante a Cristo em suas atitudes, comportamentos e atos é 

chamado na Bíblia de santificação. A Palavra “santificação” tem dois significados: “separado 

de” e “dedicado a”. Você foi separado da vida de pecado e dedicado para uso exclusivo de 

Deus.  

“Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tínheis na vossa ignorância; mas, 
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento; porquanto está 

escrito: Sereis santos, porque eu sou santo” 
1 Pedro 1.14-16 

E. Serviço 

Você deve compartilhar do amor de Cristo aos outros, através do seu testemunho pessoal, onde 

pode relatar que Jesus realizou coisas maravilhas em você; ou através do seu novo estilo de 

vida, onde reflete através do seu comportamento que Jesus é real e mora em seu coração. 

Quem sabe no passado, você era uma pessoa amargurada, altiva, má, prepotente, que se 

beneficiava com a fraqueza dos outros, que trapaceava, que mentia, que roubava e que fazia 

todo tipo de coisas desleais para tirar proveito das situações.  

Este é o momento de tirar proveito de sua nova vida, pois agora, com Cristo em seu coração, 

tudo mudou! Você agora passa a refletir a imagem de Cristo, que vive em você. A sua nova 

imagem agora é de uma pessoa que carrega no coração os frutos de uma nova vida, ou seja, o 

Fruto que o Espírito Santo traz a nós pela presença de Cristo em nós. Este fruto é:  

“... o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. a mansidão, o domínio 
próprio; contra estas coisas não há lei” 

 Gálatas 5.22,23 
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Estas são as suas novas qualidades e as pessoas que olharem para você devem ver isto em sua 

vida de forma transparente. Viva intensamente os novos valores que você aprende na Palavra de 

Deus e, deixe que o Espírito Santo se encarregue de convencer as pessoas que olham para você 

da necessidade de cada uma delas. 

5. VOCÊ PODE VIVER VITORIOSAMENTE 

“Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo” 
1 Coríntios 15.57 

A sua vida de outrora era uma vida de fracassos e de derrotas espirituais. Agora, porém, liberto do 

pecado e salvo por Jesus Cristo, você tem pela frente uma deslumbrante vida de triunfos porque Cristo 

na cruz do Calvário lhe garantiu a vitória. Você precisa saber e tomar posse de tudo o que Jesus 

conquistou para nós através de sua morte na Cruz. Vejamos o que Cristo conquistou para nós: 

A. Vida Eterna 

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu 
enviaste” 

 João 17.3 

B. Cura física 

É verdade que o corpo físico está sujeito a doenças e enfermidades, mas muitas pessoas 

carregam uma enfermidade por tempos sem fim, por não tomar posse daquilo que a Palavra de 

Deus nos oferece.  

“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 

esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados” 

Isaías 53.4,5 

Agora que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, coloque sua fé em ação e mande todas as dores 

e enfermidades embora no Nome poderoso de Jesus. Com o poder da oração e sua fé agindo 

juntas, declare o texto bíblico acima e tome posse de mais esta vitória que Jesus te conquistou 

na cruz. 

C. Vitória sobre a opressão 

A opressão é algo demoníaco e, traz sobre o ser humano as aflições, os medos, inseguranças e 

ainda, muitos vivem deprimidos, amargurados e até bastante angustiados. Tudo isso são 

situações em que o diabo tira proveito de nossa fragilidade, colocando sobre nós este jugo que 

também já foi vencido por nós em Cristo Jesus ali no Calvário.  

“Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do que aquele que 
está no mundo” 

1 João 4.4 

Em Jesus você tem todas as possibilidades de viver livre de todos os traumas, medos, 

complexos, crises, tristezas, ansiedades e opressões.  

D. Vida próspera 

Esta prosperidade deve ser uma realidade em nossas vidas, em todos os aspectos, quer seja 

físico, emocional, sentimental e também financeiro. Deus mesmo prometeu prosperidade 

financeira para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. 

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de 
mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que 

dela vos advenha a maior abastança” 
Malaquias 3.10 
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E. O Lar restaurado 

Em nosso lar deve reinar a harmonia, a sinceridade de uns para com os outros, a paz e o amor. 

Se existem diferenças e desavenças em seu lar, peça a Deus para trabalhar primeiramente em 

seu coração, lhe dando sabedoria e meios para agir sem ultrapassar seus limites, e que também 

os outros corações sejam tocados pelo Espírito de Deus, fazendo com que reine a harmonia e a 

sinceridade no seio da família. Deus preza muitíssimo pela família, pois o plano de Deus é 

formar uma família onde estejam presentes a paz, a alegria, a felicidade, o respeito e a 

fidelidade. Agora você tem Jesus. Portanto, ore a Deus que Ele vai restaurar a sua família. Leia 

o Salmo 128, e veja a bênção de Deus para o seu lar. 

F. Paz interior 

O Senhor Jesus Cristo nos deixou palavras confortadoras: 

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem 
se atemorize” 

João 14.27 

Esta paz é uma realidade em sua vida, pois ali na cruz o Senhor Jesus Cristo chorou, sofreu e 

morreu por você. Isto significa que apesar de qualquer circunstância ou situação que enfrente, 

você pode desfrutar da Paz do Senhor Jesus Cristo. Com Jesus, seus dias de temores acabaram. 

Agora você tem Jesus, o Príncipe da paz, que guiará a sua vida para as águas tranquilas e para 

um lugar de refrigério. Claro que isto não significa que você não enfrentará problemas. Significa 

que, mesmo enfrentando os maiores problemas e adversidades, seu coração estará firme em 

Cristo. 

REVISÃO DO QUE JÁ ESTUDAMOS 

01. Quais as cinco coisas que você deve saber? 

02. Como se chama a “enfermidade” da alma? 

03. Escreva o texto de Romanos 3.23. 

04. Para onde vai o homem que morre sem Cristo? 

05. Segundo João 3.16, qual a resposta de Deus para suprir a necessidade do homem pecador? 

06. De acordo com João 1.12, o que é necessário fazer para se ter os pecados perdoados e passar a 
fazer parte da família de Deus? 

07. O que Jesus fez por nós na cruz? 

08. Escreva o texto bíblico de 2 Coríntios 5.17. 

09. No Salmo 119.11, o salmista nos mostra o meio para vencer o pecado. Cite. 

10. Leia Mateus 4.3-11 e responda: Como Jesus venceu a tentação do Diabo no deserto? 

11. Cite o texto bíblico de Mateus 4.4. 

12. De acordo com 1 Timóteo 2.5, quem é o único Mediador entre Deus e os homens? 

13. Cite o texto bíblico de Romanos 5.8. 

14. Qual a maior prova do amor de Deus? 

15. Leia atentamente o ponto: “Você é filho de Deus” e anote 5 frases que o impactaram. 

16. Já que você é filho de Deus, cite as cinco coisas que o Pai espera de seus filhos: 

17. Lendo sobre “obediência”, aprendemos que devemos obedecer também aos nossos Pastores. Cite 
o texto bíblico de Hebreus 13.17 que confirma isso. 

18. Comente sobre o tema: “Momento devocional”. 
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19. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo lhe garantiu a vitória total e completa. Precisamos tomar posse 
daquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Veja o que Jesus conquistou na cruz para você e 
faça pequenos comentários: 

Vida Eterna - Cura Física - Vitória sobre a opressão - Vida Próspera - O Lar Restaurado - Paz Interior 

20. Cite o nome de sua Igreja e o nome de seus pastores. 
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O nascimento espiritual é bastante parecido com o nascimento físico. Assim como um bebê precisa de 

exercícios para crescer sadio e forte, da mesma forma, você, como um bebê espiritual, precisa exercitar-

se a fim de que seja espiritualmente sadio e forte. Com o propósito de ajudá-lo no seu crescimento 

espiritual, é importante que você faça o seguinte: 

1. LEIA A SUA BÍBLIA DIARIAMENTE 

O que o alimento (carne, arroz, feijão, massas, legumes, frutas e verduras) é para o corpo, a leitura 

piedosa da Bíblia Sagrada é para a sua alma. 

Se você ainda não possui uma Bíblia, adquira-a o mais breve possível. Em seguida reserve um tempo a 

cada dia para deleitar-se na leitura das Escrituras. De preferência escolha um tempo para que ao lê-la 

você não seja interrompido. Só a leitura prazerosa e constante da Bíblia é que pode enriquecer a sua 

vida espiritual. O salmista Davi considera muito feliz o homem assim o faz: 

“antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite” 
 Salmo 1.2 

Além de enriquecê-lo espiritualmente através de um melhor conhecimento de Deus e de Sua palavra, a 

leitura diária da Bíblia lhe dará os meios de responder convincentemente àqueles que hão de indagar-lhe 

quanto à nova vida que agora você tem em Jesus Cristo, nosso Senhor. 

2. ORE CONSTATEMENTE 

A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus e fazemos a Ele conhecida as nossas petições, 

lutas, tentações, dificuldades, e o mais importante, o agradecimento pelas vitórias que Ele nos concede. 

A oração é como uma ponte ou uma grande avenida através da qual a terra se liga ao céu. Através dessa 

grande via, você pode ir ao Trono da Graça divina, bem como receber os grandes “carregamentos” de 

bênçãos prometidas por Deus. A oração é o mais eloquente e mais humilde discurso da alma a Deus. 

Quando você ora, Deus intervêm alargando as fronteiras de suas possibilidades. Quando você ora, você 

está dizendo a Deus que não pode lutar e vencer sem o auxílio d´Ele. A oração deve ser uma prática 

diária expressando a Deus aquilo que está em seu coração com sinceridade e contrição. 

Jesus mesmo lhe ensina como orar eficazmente:  

“Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque pensam que 

pelo seu muito falar serão ouvidos.  Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é 
necessário, antes de vós lho pedirdes” 

Mateus 6.6-8 

A oração é como o cálcio necessário ao crescimento e fortalecimento dos ossos. Para que você cresça e 

se desenvolva espiritualmente sadio e forte, exercite-se na oração. Deus está disponível e pronto a 

tendê-lo. 

Fale com seu Consolidador e adquira o Plano Gileade Funcional de Oração – Dez minutos com Deus. 

Através deste simples e eficiente plano de oração, você será motivado a desenvolver e a cultivar o 

hábito de falar, diariamente, com Deus. 

3. VIVA FIELMENTE 

Vivendo em um mundo em que os valores morais e espirituais são desprezados, Deus espera que você 

viva fielmente diante d´Ele e dos homens. Certamente que algumas vezes você será tentado a abandonar 

o ideal de uma vida fiel a Deus e aos princípios do Evangelho e a abraçar os princípios imorais do 

mundo sem Deus. O que fazer no momento em que isto venha a acontecer? RESISTA. Não abra mão de 

sua fidelidade ao Senhor.  
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“Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo; o que anda no caminho perfeito, esse me 
servirá” 

Salmo 101.6 

Viver segundo os valores pervertidos deste mundo constitui-se uma forma de infidelidade e de 

inimizade contra Deus. Isto é o que a Bíblia chama de andar “conforme” (de acordo) o mundo. 

As Sagradas Escrituras nos adverte de forma mui solene:  

“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus” 

Romanos 12.2 

A palavra “mundo” aqui significa o sistema vigente hoje em dia na sociedade. 

4. FALE DE JESUS CRISTO 

A Bíblia registra muitos milagres operados por Jesus Cristo. Dentre esses milagres, consta o de um 

endemoninhado que foi miraculosamente liberto do demônio que o atormentava. Agradecido a Jesus 

pelo que Ele lhe havia feito, aquele homem pediu que Jesus lhe permitisse acompanhá-Lo em suas 

caminhadas.  

“E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não 
lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve 
misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus; e todos se 

admiravam” 
Marcos 5.18-20 

Falar de Jesus é testemunhar. Testemunhar é o mesmo que dizer aos outros, o que Jesus fez por você e o 

quanto Ele lhe ama e teve misericórdia de você. Note que aquele homem foi mandado por Jesus no 

sentido de testemunhar primeiro para os seus próprios parentes. É isto o que Jesus espera de você 

também.  

Seus parentes não vão aceitar o seu testemunho da primeira vez. Não tem problema. Mais cedo ou mais 

tarde eles hão de descobrir que o Cristo que fez de você uma nova criatura, tem o poder de fazer o 

mesmo por eles. 

Depois de ressuscitar dos mortos e antes de subir novamente para o céu, Jesus prometeu a ajuda do 

Espírito Santo àqueles que desejassem testemunhar d´Ele. Ele prometeu isso, quando falou assim:  

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, 
como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra” 

 Atos 1.8 

Muitos precisam ouvir que Jesus é a única solução. Muitas pessoas necessitam ouvir que Jesus Cristo 

salva, através do seu testemunho! Há inúmeras pessoas que somente você pode alcançar!  

5. PARTICIPE DAS ATIVIDADES DA GILEADE 

Existem algumas coisas que você precisa tomar conhecimento e não esquecer: seu Salvador e Senhor é 

Jesus Cristo; sua Igreja é a Igreja Cristã Gileade. 

Sua Igreja Gileade realiza algumas atividades, as quais você deve participar, pois o ajudará a conhecer 

mais a Jesus. São elas: 

A. Grupo familiar 

Chamamos de grupo familiar as reuniões realizadas nas casas. Os grupos familiares funcionam 

como as células do corpo, são elementos básicos para todas as formas de vida. A Célula é 

também o elemento básico de vida da Igreja. Nas Igrejas em grupos familiares os membros 

participam da vida da Igreja, unindo-se às Células. Nos grupos familiares, muitas pessoas se 

encontram com Cristo, são consolidadas em sua fé, nutridas, equipadas para servir e edificadas. 

As Células são as comunidades de base da Igreja. Nelas os crentes são chamados a ser 

responsáveis uns pelos outros. Recebem assistência pessoal e podem ser evangelizados e 
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edificados em Cristo. Seu Consolidador lhe dirá em que dia, horário e onde funciona sua célula. 

Freqüente-a assiduamente. 

B.  Cultos 

A sua Igreja Gileade possui alguns tipos de culto: Oração, Orientação Cristã e Celebração. O 

culto de oração é o ajuntamento em massa de todos os discípulos da Comunidade Gileade para 

juntos clamarem a Cristo em agradecimento, em petição e suplicas a favor de curas, causas 

impossíveis, batismo no Espirito Santo, etc. O Culto de Orientação Cristã é o ajuntamento em 

massa de todos os discípulos da Comunidade Gileade para o estudo sistemático da Palavra de 

Deus. O Culto de Celebração é o ajuntamento de todos os membros da Comunidade Gileade a 

fim de demonstrar sua vida conjunta em adoração a Deus. Na Celebração, a grandeza e a força 

da Igreja são manifestas. Apesar dos grupos familiares ser a igreja, a igreja é muito mais que 

grupo familiar. Nessa Celebração, portanto, todos sentem o impacto da adoração coletiva de um 

corpo grande e forte, que é a nossa igreja Gileade.                                                                  

C. Rede ministerial 

Os grupos familiares também se agrupam por REDES, tal como no corpo as células se juntam 

para formar tecidos e órgãos. As redes são agrupamentos maiores, homogêneos em algum 

sentido, que trabalham com determinado tipo de pessoas. As principais redes são: Homens, 

Mulheres, Jovens, Adolescentes, Crianças e Casais. As redes reúnem e agrupam para grandes 

eventos todas as pessoas que têm uma determinada especificidade, por exemplo: todos os 

homens, todas as mulheres, todos os jovens, etc. 

D. Encontros 

O Encontro é um retiro espiritual por três dias, normalmente um fim de semana, onde você será 

levado a ter um profundo encontro com Deus e Sua Palavra. Nas próximas semanas você terá o 

privilégio de participar de um Encontro. Com certeza será uma das maiores e das mais 

profundas experiências que você terá com Deus. O Senhor Jesus Cristo,  neste Encontro, através 

das mensagens que serão pregadas e dos momentos de louvor e oração, você terá cura, 

restauração e encher com o Espírito Santo de uma forma poderosa, milagrosa e tremenda. O seu 

consolidador é quem vai te encaminhar para participar do encontro. Fique na expectativa, pois o 

Encontro será tremendo! 

REVISANDO O QUE JÁ ESTUDAMOS 

01. Quais as cinco coisas que você deve Fazer? 

02. Fale um pouco sobre cada uma delas: 

3. Cite o texto bíblico de Salmo 1.2: 

4. O que é uma Célula? 

5. Qual a finalidade da Célula? 

6. Quais os dois tipos de Cultos da Gileade? 

7. Escreva o texto bíblico de Romanos 12.2: 

8. Leia o Ponto: “FALE DE JESUS CRISTO” e responda: O que significa “testemunhar” de Jesus? 

10. Cite o texto bíblico do Salmo 101.6: 
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Além de tudo quanto você pode saber e fazer decorrentes da sua nova vida em Cristo existem, ainda 

cinco coisas que Deus está muito interessado que você tenha. São elas: 

1. A PAZ VERDADEIRA 

O homem vive em busca da paz. Na condição de pecador não remido, o homem está em conflito com 

Deus, com o próximo e consigo mesmo. Isto é, a pessoa que não conhece a Jesus Cristo como único 

Salvador pessoal, vive em conflito, e não conhece a paz verdadeira. Essa era a sua situação antes que 

aceitasse a Jesus e nascesse de novo. 

Agora você tem paz com Deus. Diz a Bíblia: 

“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo” 
 Romanos 5.1  

Você também tem paz com o seu próximo: 

“Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é 
a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua 

carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar, em si mesmo, dos 
dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por 

ela matado a inimizade; e, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto” 
Efésios 2.13-17 

Finalmente, Deus quer que você tenha paz com você mesmo:  

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; ...” 
 João 14.27 

A paz que você agora desfruta com Deus, com o seu próximo e com você mesmo, é uma clara 

conseqüência da sua aceitação a Jesus Cristo, o “Príncipe da Paz” - Isaías 9.6.  

2. UMA VIDA MELHOR 

Antes de qualquer outra coisa, a nova vida que você agora tem em Cristo traduz-se numa vida melhor. 

Melhor em que sentido? A sua nova vida se constitui numa vida cada vez melhor, à medida em que ela 

procede de Deus através de Jesus Cristo, que disse:  

“...eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” 
 João 10.10 

Vida abundante em Cristo é vida plena, é vida melhor em todos os sentidos. 

Em primeiro lugar Deus quer que você desfrute de bênçãos espirituais:  

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais 
nas regiões celestes em Cristo”  

Efésios 1.3 

Em segundo lugar, Deus quer que você desfrute de bênçãos físicas: 

“É ele quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da 
cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua 

mocidade se renova como a da águia” 
Salmo 103.3-5 

Em suma: é Deus que te faz prosperar. 

Finalmente, Deus quer que você seja abençoado materialmente, financeiramente: 
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“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que havemos de comer? ou: Que havemos de beber? ou: Com que nos 
havemos de vestir? (Pois a todas estas coisas os gentios procuram.) Porque vosso Pai celestial sabe que precisais 

de tudo isso”  
Mateus 6.31,32  

3. REVESTIMENTO DE AUTORIDADE ESPIRITUAL 

Esse Revestimento de Autoridade Espiritual é uma capacitação sobrenatural de Deus sobre você, lhe 

capacitando para falar com ousadia e coragem a mensagem do Evangelho. 

No local de trabalho, na escolha e mesmo em casa, algumas pessoas se sentem intimidadas e 

encabuladas de falar de Jesus devido aos insultos e as piadas feitas.  

O Revestimento de Autoridade Espiritual lhe dará autoridade, coragem, ousadia, entusiasmo e ânimo 

para falar de Jesus a quem quer que seja, independente da patente ou do posto. 

Esse Revestimento de Autoridade Espiritual é também chamado de Batismo com o Espírito Santo. O 

Senhor Jesus falou acerca dessa experiência gloriosa, quando disse:  

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, 
como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra”  

Atos 1.8 

4. UMA VIDA DE CONFIANÇA EM DEUS 

Na sua caminhada com Cristo, você há de aprender que o melhor e mais duradouro para a sua vida não é 

precisamente aquilo que você mesmo seja capaz de fazer ou adquirir. O melhor para sua vida é aquilo 

que Deus tem prometido a você e que fará por você. Evidentemente que Deus espera que você seja 

capaz de confiar na Sua fidelidade e de esperar no cumprimento total e completo das Suas promessas. 

É importante você atentar para o que disse o salmista Davi:  

“Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniqüidade. Pois em breve 
murcharão como a relva, e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem; assim habitarás na terra, e 
alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega 
o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito 

como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele; não te enfades por causa daquele que prospera em seu 
caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, e abandona o furor; não te enfades, pois 

isso só leva à prática do ma.”  
Salmo 37.1-8 

“Confiar, deleitar, entregar e descansar” no Senhor, são termos  que  na  prática  indicam  a  confiança  

que  você precisa ter em Deus. O que Deus lhe tem prometido, Ele fará.  

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, 
não o fará? ou, havendo falado, não o cumprirá?” 

 Números 23.19 

5. O CÉU 

O ponto mais elevado de sua experiência de seguir a Jesus será o privilégio de estar para sempre na Sua 

augusta presença, bem como desfrutar das riquezas e tesouros do Seu reino vindouro. Quanto a isto 

escreveu o Apóstolo Paulo:  

“Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do 
homem, são as que Deus preparou para os que o amam”  

1 Coríntios 2.9 

Apesar do Espírito Santo já nos ter revelado, através da palavra de Deus, parte dessas “coisas 

escondidas”, a grande maioria delas lhe aguarda no céu. 

Na sua revelação, registrada no livro do Apocalipse, o Apóstolo João descreve o céu como a habitação 

domiciliar de Deus com os homens redimidos de toda a terra.  
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“E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e 

não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas”  

Apocalipse 21.3,4 

Jesus incluiu você na oração que fez ao Pai, desejando ter você junto a Ele, para sempre:  

“Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a 
qual me deste; pois que me amaste antes da fundação do mundo”  

João 17.24 

Agora que você tomou conhecimento de todas estas coisas que Deus quer que você saiba, faça e tenha, 

decida-se por jamais abandonar a decisão de seguir a Jesus. Jamais dê às costas a Deus. Ele mesmo diz:  

“Mas o meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele”  
Hebreus 10.38 

Faça como a Escritura que diz:  

“Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da 
alma” 

 Hebreus 10.39 

REVISANDO O QUE JÁ ESTUDAMOS 

01. Quais as cinco coisas que você pode ter?  

02. Fale sobre cada uma delas: 

03. Quando falamos de “Uma Vida Melhor, dissemos que Deus quer que você a tenha em todos os 
sentidos. Leia este item e complete: 

Em primeiro lugar: 

Em Segundo lugar:  

Finalmente: 

04. Escreva o texto de Filipenses 4.19. 

05. O que os termos “confiar, deleitar, entregar e descansar” indicam?  

6. Escreva o texto de João 17.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

A Bíblia é um manancial inesgotável e fonte de auxílio em todas as situações de nossa vida. Por isso, 

quando você estiver enfrentando qualquer situação, seja ela qual for, leia os versículos aqui indicados 

que o Senhor confortará o seu coração e trará livramento, auxílio e alívio que você precisa. 

1. Quando tentado: 1 Coríntios 10.13 e Hebreus 4.14-16 

2. Ansioso e Impaciente: Mateus 6.25-34; Salmo 37.3-5; Filipenses 4.6,7 

3. Passando por tribulação e problemas: Tiago 1.2-4; 2 Pedro 2.9; Apocalipse 3.10,11 

4. Preocupado com o dinheiro: Hebreus 13.5,6; Mateus 6.19-21; 1 Timóteo 6.1-10 

5. Enfrentando medo e temores: Isaías 41.13; João 24.27; Romanos 8.31-39; e Timóteo 1.7 

6. Atacado pela lembrança de pecados passados: Salmo 103.8-13; Isaías 43.25 

7. Desamparo pelos parentes: Isaías 49.15,16; Salmo 27.10 

8. Sofrendo a oposição do diabo: Efésios 6.13-18; 1 Pedro 5.6-9 

9. Medo de testemunhar sua fé em Jesus: Mateus 5.11,12; 10.19,20; Isaías 55.10,11; Jeremias 1.4-7 

10. Sentindo-se solitário e abandonado : Mateus 28.20; João 14.18; João 16.20-22;  

11. Quando estiver enfermo: Salmo 103.2-5; Salmo 41.1-3; Tiago 5.14,15; Isaías 53.5 

12. Sofrendo a partida de um ente querido: João 11.25,26; 1 Coríntios 15.54,55 

13. Enfrentado adversidade: Jó 5.17-26; Isaías 43.1,2 

14. Assaltado por dúvidas e incertezas: Romanos 4.3,18-21. 

15. Enfrentando uma situação de doença terminal: Romanos 8.18-30; Salmo 23; 2 Coríntios 5.1-10 

16. Passando por uma situação de desgraça: Romanos 8.28; Jó 1.13-22; Isaías 55.8,9 

17. Tomando decisões : Provérbios 3.5,6; 1 Coríntios 10.32 

18. Saída para uma viagem: Salmo 46.1-3; Salmo 91.1-6; Salmo 91.14-16; Salmo 121 

19. Sem vontade de participar da Igreja: Hebreus 10.23-25; Salmo 6.8; 84; Efésios 3.16,17 

20. Precisando de Orientação: Salmo 119.105; Salmo 25.4-10; Salmo 32.8 

21. Com raiva e sentimento de vingança: Romanos 12.17-21; Mateus 5.44-48 

22. Com inveja: Tiago 3.13-18; Salmo 49.16-20 

23. Sentindo-se culpado: 1 João 1.7-9; Salmo 32; Salmo 51; Isaías 1.18 

24. Pensando que Deus abandonou você: Isaías 49.14-16; Salmo 22.1-11; Filipenses 4.10-13 

25. Cansando e desanimado: Mateus 11.28-39; Isaias 40.25-31; Hebreus 12.1-3 

26. Procurando o caminho para o céu:  João 3.16; João 14.6; Rm 6.20-23; 10.9-13; Efésios 2.8,9 

27. Querendo saber como orar: 1 João 5.14,15; Mateus 6.5-15; João 15.7 

28. Agradecido pelas bênçãos de Deus: 1 Tessalonicenses 5.16; Salmo 100; Salmo 103 

29. Enfrentado provações diversas: 1Co 10.12,13; Rm 12.1,2; Hb 2.17,18; Tg 1.12-15; Tg 4.7 

30. Angustiado e sofrendo: Apocalipse 2.10; Mateus 5.4; Romanos 8.31-39; 2 Coríntios 1.3-6; 1 
Coríntios 4.16-18. 
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w w w . i g r e j a g i l e a d e . c o m . b r  
Acesse o site da igreja e confira a lista completa de todas as nossas igrejas com os respectivos endereços. 

 

NOSSA MISSÃO 

Existimos para amar, adorar e glorificar a Deus formando discípulos apaixonados por Jesus que servem 

e compartilham sua fé. Desejamos ser um lugar de abrigo, alimento e comunhão espiritual que ministra 

às necessidades da comunidade. 

 

NOSSA VISÃO  

Ser uma igreja onde se pode viver uma vida cristã equilibrada e uma espiritualidade contagiante. 

 

MINHA NOVA VIDA 

Adaptada por: Pr. Célio Vieira Sales e Pr. Franco Júnior 

Capa e Diagramação: Pr. Franco Júnior 

Revisão: Pr. Wagner Brito 

 

As citações bíblias foram retiradas da Bíblia de Estudos Almeida, 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1999 

 

Esta apostila também está disponível para download no site da igreja,  
www.igrejagileade.com.br na seção downloads. 

 


