IGREJA BATISTA MEMORIAL
Estudo Bíblico nº 05
A Nova Vida em Jesus Cristo
Para que possamos compreender como é a vida com Cristo, precisamos ver como era a nossa vida
antes de aceitá-lo como nosso Senhor.
1. Por que é tão difícil para uma pessoa aceitar o Evangelho e tornar-se um cristão? (II Cor. 4:3,4)
 Porque o deus deste século (Satanás) cegou-lhes o entendimento.
Aplicação: Deus nesse texto está escrito com letra minúscula. A principal arma de satanás é
confundir, impedir que as pessoas possam ter um encontro com Cristo. Olha a quantidade de igrejas
que existe, qual delas as pessoas devem seguir? Quanto mais igrejas se abrem, mais confusões
surgem.
2. Qual a nossa condição antes que Cristo nos desse Vida Eterna? (Ef. 2:1)
 Estávamos mortos. Éramos mortos (espirituais) vivos.
Aplicação: Como que um morto se locomove? A pessoa morre normalmente num hospital e vai para
o cemitério, isso só é possível porque ela foi carregada. Temos muitas pessoas vivas porém são mortas
espiritualmente, como que elas se locomovem?
3. Um morto não pode se locomover, não tem vida própria. Como nós vivíamos quando éramos mortos?
(Efésios 2:2,3)
 Seguíamos o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar
(o diabo).
Aplicação: Ser honesto hoje é virtude, defeito ou é ser bobo?Ser fiel à esposa é virtude ou
vergonha?As roupas que você usa se não for de grife, como você é aceito pela sociedade? Então você
faz ou você vive de acordo com a forma que o mundo deseja.


Éramos filhos de quem?
 Da ira e da desobediência.

4. Em Efésios 2:4,5:
a) Como Deus é descrito?
 Rico e misericordioso.
b) O que Deus fez por nós?
 Nos vivificou.
Aplicação: O que é misericórdia e graça? Misericórdia é o que eu mereço e não recebo. Quem
pecou?O homem. O homem merecia morrer na cruz, mas Deus que é rico em misericórdia enviou
seu Filho para morrer no lugar do homem.
Graça é aquilo que eu não mereço e recebo. O homem não merecia ser salvo por causa do pecado
mas Deus que é rico em graça deu a salvação gratuitamente para este homem.
Quando Deus nos deu vida, nos tornou novas criaturas. E vida cristã não começa por reforma, mas
por transformação, não através de virarmos uma nova folha, mas pela dádiva, graça, de uma vida
inteiramente nova... sua vida dada a nós.
5. Como é descrita a pessoa quando ela está em Cristo? (II Cor. 5:17)
 Nova criatura.
Aplicação: Deus está interessado no que você fez no passado? Não! Para Deus o que importa é quem
você é e o que você vai fazer.
6. Qual é a nova natureza que herdamos? (II Pedro 1:4)
 Deus começa a produzir em nós a sua natureza, ou seja, começamos a ser participantes da natureza
divina.
Aplicação: Quando estudamos sobre Cristo vimos que ele tinha duas naturezas a humana e a divina.

Quando Cristo habita em nós, Deus começa a formar duas naturezas em nós também, ou seja, temos
a natureza humana e a natureza divina vai surgindo dia-a-dia em nossa vida.
7. Como podemos saber que Deus está habitando em nós, nos dando uma nova vida? (Romanos 8:14 a 16)
 O Espírito Santo nos fala diariamente e constantemente nos conduz para não pecarmos.
Aplicação: Existe alguma atitude que antes você tinha e que achava normal e que agora com o
Estudo Bíblico sua maneira de pensar mudou? Você não se sente mais confortável em fazê-lo? Isto é
a presença de Deus na sua vida.
Pelo fato de agora pertencermos a Deus, sermos novas criaturas e Filhos de Deus pela fé em Jesus
Cristo, nós não pecaremos mais? Não, tentações virão, e por isso devemos estar preparados.
8. Quem não é a origem das tentações? (Tiago 1:13)
 Deus a ninguém tenta.
Aplicação: Qual a diferença entre tentação e provação? É o resultado. Tentação: o resultado sempre
será negativo, o pecado. Provação: o resultado pode ser positivo ou negativo ninguém é aprovado se
não for provado. Exemplo: você sai de casa com a família para viajar e ao pegar a estrada o pneu
fura, você pode ficar irado, xingar, maltratar sua esposa, mas terá que trocar o pneu. Uma outra
forma de agir é agradecer a Deus porque talvez Ele esteja te livrando de algum perigo na estrada. O
fato é o mesmo, mas a forma de agir que determinará se aquilo é uma tentação ou uma provação.
9. O que nos faz entrar em tentação? (Tiago 1:14,15)
 Nós mesmos. Quando alimentamos um desejo mal intencionado, ele vai aumentando até se
transformar num desejo forte e às vezes violento, de modo que o tentado só pensa em pecar.
Aplicação: O exemplo do peixe, quando ele é engodado (atraído, enganado) pelo seu desejo
desordenado (concupiscência), ou seja, o peixe quando olha a isca o sistema nervoso dele entra em
funcionamento e ele é atraído; ao morder a isca, este ato gera a sua morte. Então o pecado não é a
primeira olhada é a segunda.
10. Quem mais nos leva a entrar em tentação? (Mateus 4: 1-3)
 O diabo.
Aplicação: Quando situações que estavam sobre o nosso controle de repente se tornam adversas sem
qualquer explicação.
11. Deus permite que você seja tentado além das suas forças para resistir? (I Cor. 10:13)
 Não.


O que Deus certamente fará quando formos tentados?
 Dará condições para podermos suportar e nos dará o meio de escape.
Aplicação: Exemplo – o anjinho e o diabinho no ombro.

12. Quais são os dois fatores essenciais para haver vitória sobre a tentação e o pecado? (I João 5:4,5)
 Se tornar Filho de Deus e ter fé em Deus.
13. Por que não precisamos ter receio daqueles que tentam fazer o mal para nós? (I João 4:4)
 Maior é aquele que está em nós.
Aplicação: Você tem medo de macumba, mal olhado, inveja? Isto existe? Sim, existe. Pega? Sim,
pega. Em quem pega? Em quem faz. Se não existisse ninguém faria, mas maior é Deus que está em
nós do que o diabo que está no mundo.
Mesmo vigiando e orando, podemos pecar. O pecado entristece a Deus e quebra a nossa comunhão.
14. Em I João 1:9, o que devemos fazer quando pecarmos?
 Confessar nossos pecados somente a Deus.
Aplicação: Existe pecado, pecadinho, pecadão? Não! Todo pecado para Deus é pecado. Porque para
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alguns tipos de pecado a penitência é maior e para outros é menor?Para quem devemos confessar os
nossos pecados? Somente para Jesus Cristo.
15. Sabendo que Deus perdoará nossos pecados, devemos viver constantemente pecando? (I João 2:1)
 Não, mas se pecarmos Jesus é o nosso advogado.
16. De que forma prática podemos evitar cair em tentação? (Provérbios. 4:14,15)
 Passando longe dos caminhos dos ímpios. Não fazer o que eles fazem.
17. De acordo com Provérbios 28:13
a) Quem não pode prosperar?

 Quem não confessa os seus pecados.

b) Quem recebe misericórdia?  Aquele que abandona seus pecados.
18. Quais são as armas para a vitória na guerra espiritual? (Efésios 6:13-18)
 A verdade, justiça, bom testemunho, fé, certeza da salvação, ou seja, a convicção de que pertenço a
Deus, a espada do Espirito, que é a Bíblia, a oração e a perseverança.
A diferença principal entre um pecador salvo (que tem uma nova vida) e o pecador perdido, é que o
pecador salvo ao pecar, pede perdão dos seus pecados e os abandona; o pecador perdido não se arrepende
porque o pecado não lhe incomoda, pois ele está morto.
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