
AGORA QUE SOU CRISTÃO 

O QUE DEUS QUER QUE EU FAÇA? 
 

1. 2 Coríntios 5:17   -Reconhecer que Jesus me fez uma nova pessoa. O velho “eu” acabou. O novo “eu” é Jesus 

em mim. Fazer de tudo para alimentar o novo homem espiritual, e crucificar o velho homem carnal. Gálatas 

2:20, Romanos 8:1 
 

2. 2 Coríntios 6:14-18  -Fugir das antigas companhias, pois eles me arrastarão novamente para o meu antigo 

estilo de vida. 1 Coríntios 15:33, 34  
 

3. 2 Timóteo 3:16, 17  -Estudar e memorizar a Palavra de Deus me ajudará a superar o pecado em minha vida. 

Memorizar versos que falam sobre a solução de Deus para minhas fraquezas. Hebreus 4: 12, Salmo 119:11   
 

4. 1 Tessalonicenses 5:17   -Oração é a minha forma de conversar com Deus. Eu preciso falar com Deus para 
desenvolver um relacionamento melhor com ele. Minhas orações não devem ser egoísticas, mas pedidas 

conforme a vontade de Deus. Tiago 4:3 

 

5. 1 Tessalonicenses 5:18   -Deus quer que sejamos pessoas gratas, o que nos ajuda a vencer o desânimo e 

outras tentações. Devo dizer-lhe o quanto eu sou grato pelo que fez por mim. Colossenses 3: 15-17 
 

6. Filipenses 3:17-21   -Agora estou indo em direção ao céu. De fato, agora sou um cidadão do céu. Todos meus 

pensamentos e escolhas devem ser feitas na luz da volta de Jesus e da eternidade.  Daqui a cem anos o que 

terá valor? Como posso investir no céu? Mateus 6:19-21 
 

7. Tiago 4:6-10  -Preciso humilhar-me e submeter-me a Deus em toda área de minha vida, para poder resistir ao 

maligno. Com a ajuda de Deus posso ter a vitória sobre o pecado.  1 João 2:1, Filipenses  4:12, 13    
 

8. 1 João 1:5-9   -Deus quer que eu mantenha comunhão com ele. Toda vez que cometo pecado, isso prejudica 

meu relacionamento com Deus. A minha parte é confessar e arrepender-me do meu pecado; Deus me 

perdoará e me purificará, dando força para não viver continuamente no pecado. 1 John 3:7-10 
 

9. Hebreus 10:24-25   -Devo buscar e envolver-me em uma igreja bíblica. A igreja serve para encorajar e 

fortalecer todos os crentes. Ela é também um lugar todos os crentes prestarem contas de suas vidas. Uma 

pessoa que não está comprometido com uma igreja local estará fraca quando a tentação chegar. 

 

10. Atos 1:8, 2:38, 41  -Devo ser batizado e testemunhar aos outros o que Jesus fez por mim. Quanto mais eu 

falo sobre Jesus, mais forte minha fé se tornará. 1 Pedro 3:15,  Marcos 8:38, Apocalipse 12: 11  

 

11. Romanos 8:28, 29   -Se eu continuar amando a Deus (colocando-o em primeiro lugar na minha vida), ele 

trará algo bom de uma situação ruim. Erros do passado produzem frutos desagradáveis, mas com a ajuda de 

Deus vou vencê-los e começar a plantar sementes boas na minha vida e dos outros. Gálatas 6:7-9 

 

12. 1 Coríntios 10:31  -Devo buscar agradar e obedecer a Deus em toda área de minha vida, e confiar que ele 

concluirá a obra que começou em mim. Filipenses 1:6   Não volto, nem olho para trás. Hebreus 10:38, 39                      

   “Aquele que perseverar até ao fim será salvo.” Mateus 24:13 

 


