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O que Você Fará em

Relação a Jesus?

Por maior e mais complexo que seja este mundo, de
acordo com as Escrituras divinas, ele é apenas um lugar
de preparação para a vida que viveremos na eternidade.
Portanto, a vida aqui é apenas um começo passageiro.
Todo ser humano é uma alma vivente, destinada a viver
além deste mundo no céu ou no inferno. O Novo Testa-
mento descreve a vida eterna e a destruição eterna
(Mateus 25:46). Não existe nenhum lugar, no futuro,
entre a vida eterna e a morte eterna para habitarmos.
Quando morrermos ou quando Jesus voltar, nosso des-
tino será selado para sempre. Não haverá uma segunda
oportunidade para mudarmos nossa relação com Deus,
depois que entrarmos no mundo da eternidade. Que
pensamento sério! O que fazemos em relação a Jesus tem
implicações eternas. Nós suplicamos que você decida
tornar-se cristão e viver para Cristo, para que tenha vida
abundante agora (João 10:10) e vida eterna no mundo
porvir (1 João 2:25).

Você está chegando ao fim deste estudo sobre tornar-
se um membro fiel “da igreja”, da forma como este tema
é apresentado na Bíblia. Você foi apresentado a Jesus



COMO SE TORNAR UM CRISTÃO FIEL228

Cristo – o Filho de Deus – que veio ao mundo e demons-
trou pela Sua vida, pelos Seus ensinos e pelo Seu amor
como é Deus e qual é a vontade dEle. Jesus Cristo
morreu pelos nossos pecados na cruz, possibilitando a
cada um que obedece a Sua mensagem de salvação
tornar-se um filho de Deus e viver como tal. Além disso,
você estudou cuidadosamente a natureza da igreja que
resultou e ainda resulta da vida e morte de Jesus. Você
viu como uma pessoa entra nessa igreja e vive neste
mundo como igreja. Agora, você chegou à grande per-
gunta, a mais séria que já lhe ocorreu: “O que vou fazer
em relação a Jesus?”

Todos os cristãos sinceramente oram e desejam muito
que você decida, de coração, tornar-se cristão e ser um
seguidor fiel de Cristo pelo resto da vida. No decorrer
do estudo, talvez você já tenha dito para si mesmo:
“Quero ser cristão”. Talvez tenha pensado: “Tenho algu-
mas perguntas sobre ser cristão e quando eu tiver res-
postas para elas, vou me tornar cristão”.

Se você tem perguntas, leia com cuidado a parte final
deste livro. Ela proverá algumas respostas. Também,
estão alistados e explicados alguns passos que você
precisa tomar para realizar seu desejo de tornar-se
cristão e viver como um cristão.

PRIMEIRO PASSO: A SALVAÇÃO
O primeiro passo a tomar, obviamente, é tornar-se

cristão. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode
tornar-se cristão, se crer em Cristo (João 8:24), arrepender-
se (ou abandonar o pecado; Atos 17:30), confessar Jesus
como o Cristo (Romanos 10:10) e for batizado em Cristo
para a remissão (perdão) dos pecados (Atos 2:38).

Vamos responder a algumas perguntas que você
pode estar fazendo:

“E as Crianças?”
O Novo Testamento nunca menciona o batismo in-
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fantil ou de crianças pequenas. Elas não precisam ser
batizadas, pois já são salvas em sua inocência diante do
Senhor. Não sabem distinguir o bem do mal, não sendo,
portanto, responsáveis aos olhos de Deus. Somente
quando se tornam cientes do que o Senhor quer delas,
devem (como devem todas as pessoas) decidir seguir a
Jesus, obedecendo ao plano de Deus para a salvação.
Mas, na sua inocência, as crianças estão seguras diante
de Deus, pois não têm pecado. Com suas mentes em bus-
ca de compreensão, depositam toda a fé naqueles que as
conduzem, e sua confiança e subordinação ao ensino é
um exemplo para os adultos imitarem (Mateus 18:3). A
respeito das crianças, – “os pequeninos” – Jesus disse:
“Porque dos tais é o reino dos céus” (Mateus 19:14b).

Sendo jovem ou adulto, se você compreende o cami–
nho da salvação, e sabe que pecou perante Deus e precisa
tornar-se cristão para ser salvo, cabe agora a você obe-
decer ao plano de Deus para a salvação.

“O Que Eu Preciso Fazer?”
Nestes estudos, você viu como tornar-se cristão.

Você pode tornar-se cristão aceitando as provas e o
testemunho das Escrituras acerca de Jesus, o Filho de
Deus. O único livro do mundo verdadeiramente preciso,
a Bíblia, lhe diz quem é Jesus e o que Ele veio fazer no
mundo. Você aceita essa mensagem? Caso aceite, então
você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao
mundo para morrer na cruz, a fim de salvá-lo do pecado
e tornar possível a você ser um filho de Deus.

Você também deve perguntar a si mesmo: “Estou
disposto a abandonar os meus pecados?” Você jamais
será perfeito neste mundo, mas arrependendo-se, você
afasta o pecado da sua vida e, a partir daí pode seguir
sinceramente a Palavra do Senhor. Após o arrependi-
mento genuíno, Jesus será o seu Senhor e a Bíblia será o
guia para a sua vida.
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A seguir, você precisará encontrar alguém que o ba-
tize para a remissão dos pecados. Pode haver uma igreja
de Cristo em sua comunidade. Neste caso, encontre um
membro da igreja e peça-lhe que o apresente a algum
cristão que possa batizá-lo em Cristo Jesus. Quando
você for apresentado a esse cristão, diga-lhe que você
quer confessar Jesus como o Cristo publicamente e que
você quer ser batizado no corpo espiritual de Cristo
para o perdão dos pecados. Ele terá prazer em dar-lhe
assistência.

“Como Posso Achar a Igreja de Cristo?”
Nestes dias de confusão religiosa, você vai querer ter

certeza de que contatou um grupo de pessoas que entra-
ram na igreja do Senhor e continuam sendo a igreja do
Senhor. Uma forma de confirmar isso é observando
como eles se referem a si mesmos. Sendo cristãos, não
usarão nomes criados por homens; mas vão se apresentar
como uma igreja de Cristo e usarão outras designações
que se encontram na Bíblia. Se você notar que eles usam
um nome não bíblico, esse é um sinal de que são uma
denominação e, portanto, estão separados e são diferen-
tes da igreja do Senhor.

Uma outra forma de confirmar se um grupo é a igreja
de Cristo é verificar se eles seguem a Palavra de Deus.
Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer para
identificar os alvos e propósitos desse grupo:

Vocês estão só tentando ser a igreja do Novo Testa-
mento?

Quando vocês se reúnem aos domingos para adoração,
como é esse culto?

Vocês partem a Ceia do Senhor todo primeiro dia da
semana (todo domingo), como em Atos 20:7?

Vocês cantam sem acompanhamento de instrumentos,
de acordo com o modelo do Novo Testamento?

Vocês oram em nome de Jesus?
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Vocês estudam a Palavra de Deus como o único credo
e guia?

Vocês fazem a contribuição cada domingo, conforme
sua prosperidade (1 Coríntios 16:1, 2)?

Como vocês se organizam como igreja? Há algo mais do
que pregadores, professores, presbíteros e diáconos?1

Vocês têm chefes superiores terrenos, ou só olham para
Cristo como o cabeça?2

Qual é a missão de vocês neste mundo: estão procurando
cumprir a Grande Comissão do Senhor (Mateus
28:19, 20)?

Seria sábio fazer essas perguntas, já que você está procu-
rando entender quem são eles. Você quer se tornar um
membro da igreja do Senhor, não um membro de uma
denominação. (Veja a página 261.)

Se você não puder encontrar uma igreja de Cristo,
então você deve estabelecer uma. Aqui explicaremos
como você pode fazer isso. Encontre um homem sincero
que esteja interessado em servir ao Deus verdadeiro.
Peça-lhe que leia este livro. Então, convide-o a juntar-se
a você tornando-se cristão e sendo, assim, a igreja do
Senhor na comunidade de vocês. Se ele decidir seguir a
Cristo, vocês podem batizar um ao outro. Podem ir até
um rio, lago ou piscina onde haja água suficiente para a
imersão.

Ao batizá-lo, certifique-se de ter cumprido os três
mandamentos das Escrituras. Primeiro, pergunte: “Você

1 A organização das igrejas do Novo Testamento era simples e
básica. Primeiro, havia ministros e professores que pregavam e
ensinavam a Palavra. Segundo, cada congregação que atingia
maturidade suficiente tinha uma pluralidade de presbíteros (às
vezes chamados “pastores” e “bispos”), os quais guiavam e tomavam
conta da congregação. Terceiro, cada congregação tinha diáconos
que serviam a igreja sob a supervisão dos presbíteros.

2 O Novo Testamento nomeia somente um/uma cabeça da igreja:
Cristo. Sua igreja não tem uma matriz; cada congregação da igreja
segue somente a liderança de Cristo.
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crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?” Vemos este
mandamento em Romanos 10:10. Ele deve afirmar que
crê em Jesus como o Filho de Deus.

Segundo, você precisa certificar-se de que você está
batizando essa pessoa no corpo de Cristo – a igreja –
para o perdão dos pecados. Portanto, antes de batizá-lo,
fale em voz alta o que está se passando, tanto para o bem
dos que estiverem presentes, quanto para lembrá-lo do
que está ocorrendo. Eis aqui um exemplo de como fazer
essa declaração publicamente (baseada em Mateus 28:19,
20; Romanos 6:3; Atos 2:38 e Marcos 16:16).

Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, para que você entre no corpo espiritual de Cristo,
a igreja do Novo Testamento, para a remissão dos seus
pecados pelo sangue de Jesus Cristo, em obediência ao
mandamento de Cristo, e para que você receba o Espírito
Santo.

Terceiro, ao batizá-lo, certifique-se de que ele está
sendo completamente imerso na água. Lembre-se de
que o batismo no Novo Testamento é um sepultamento
em água (Romanos 6:4). Abaixo estão algumas ilustrações
de como o batismo pode ser feito.

Na profundidade de um batistério,
ou rio, a pessoa a ser batizada pode
ficar em pé e ser inclinada para trás
até que seja completamente imersa.

Em águas rasas, a pessoa a ser
batizada pode sentar-se e ser inclina-
da para trás até que seja completa-
mente imersa.
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Após você batizá-lo, ele deve fazer o mesmo com
você. Ele precisa fazer-lhe a mesma pergunta, e declarar
também por que está batizando você, assim como fez
você ao batizá-lo.

Após o seu batismo, você já é um cristão, um membro
da igreja do Senhor. Mesmo que a igreja do Senhor não
tenha existido antes na sua comunidade, agora ela existe
– pois você é a igreja de Cristo! Você estabeleceu a igreja
onde você mora tornando-se cristão.

SEGUNDO PASSO: O VIVER CRISTÃO
Obviamente, o segundo passo que você precisa tomar

é contínuo e ininterrupto – a saber, viver a vida cristã.
Você agora é cristão e deseja viver como tal. (Veja o
quadro intitulado “O Que os Presbíteros Devem Ser”,
no Apêndice 2.)

Como vive o cristão? Uma boa maneira de resumir a
vida do cristão é dizer que ele é o que está implícito no
seu nome: um seguidor de Cristo. É um CRISTão, alguém
que vive da maneira como Cristo viveu (Filipenses 1:21).
A vida para o cristão é Cristo.

Buscando as Escrituras
Todo aquele que segue a Cristo é marcado por um

traço importante: a submissão à vontade do Pai. Jesus
foi perfeito em tudo, mas uma característica da vida
dEle que você e eu podemos destacar para imitarmos é
a obediência fiel ao Pai. O viver cristão, portanto,
significa buscar nas Escrituras a vontade de Deus e,
a seguir, obedecer a essa vontade com humildade,
reverência e amor. O cristão procede como ensina a
Palavra de Deus. Ele lê a Bíblia diariamente e tenta pôr
em prática o que nela aprende.

Tentando Imitar o Estilo de Vida de Jesus
Outros três princípios que devem nos guiar no viver
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para Jesus são a “regra de ouro”, a compaixão e a oração.
Uma boa maneira de imitar Jesus é sempre perguntarmos
a nós mesmos: “Como eu gostaria de ser tratado?” A
“regra de ouro” (Mateus 7:12) é seguida quando decidi-
mos como gostaríamos de ser tratados e daí procedemos
para com os outros dessa forma. Foi de acordo com essa
regra que Cristo viveu, e é a melhor maneira de se viver
neste mundo.

Jesus foi um homem de compaixão. A palavra
“compaixão” significa “sentir com” os outros. Jesus
amou os pobres, os necessitados e os solitários. Seu
coração batia mais forte por eles. Ele ministrou para
eles. Conseqüentemente, o cristão deve ser uma pessoa
que está preocupada com os outros e manifesta conti-
nuamente esse amor, ajudando-os no que pode (Mateus
9:36).

Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus orava ao Pai
muitas vezes – em particular, em público e em grupos
pequenos. O cristão também ora a Deus continuamente.

Visto que você agora é um cristão, Deus é seu Pai. Ele
o declarou como propriedade dEle. Ore a Ele regu-
larmente com um coração crente. Peça-Lhe que a vontade
dEle seja feita na sua vida, orando em nome de Jesus.
Aqui está uma amostra de como você pode orar a Deus:

Dirija-se a Deus: Querido Pai,
Louve-O: Exaltado seja o Seu nome.
Agradeça: Como somos agradecidos pelas bênçãos que

o Senhor nos tem dado... (descreva-as.)
Peça: É isso o que nós Lhe pedimos. Atenda esses

pedidos se estiverem em harmonia com a Sua
vontade.

Peça: Perdoe nossos pecados como perdoamos os dos
outros. Livra-nos do mal.

Louve-O: Ao Senhor toda a glória.
Encerre: Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor.

Amém.
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Provavelmente você reconhece esse modelo como
parte da oração modelo de Jesus, ensinada aos discípulos
em Mateus 6:9–13. Parte daquela oração não se aplica a
nós (por exemplo, a parte que diz “venha a nós o vosso
reino”, pois ele já veio no Pentecostes), mas a maior
parte dela se aplica. Lembre-se de que o modelo é apenas
uma amostra, cuja intenção é somente apresentar uma
ordem a ser seguida ao se expressar os pensamentos
para Deus.

Uma verdade a ser enfatizada: você não vai ser
perfeito. Os seres humanos não podem ser perfeitos,
mas podemos dedicar nossos corações a fazer a vontade
de Deus. Quando falhamos, podemos nos levantar,
sacudir a poeira e dar a volta fazendo a vontade dEle. O
importante é estarmos tentando fazer a vontade dEle.
Seremos salvos pela graça de Deus – pela fé, não pela
perfeição (Efésios 2:8). Ter fé significa buscar ho-
nestamente fazer a vontade de Deus.

Quando falhamos a ponto de ferir pessoas, nos
desculpamos com elas e lhes asseguramos que sentimos
muito e que desejamos agir melhor no futuro (Tiago
5:16). Se pecamos e nosso pecado atingiu a igreja como
um todo, vamos à frente da igreja, pedimos perdão e as
orações dos irmãos em Cristo em nosso favor (Tiago
5:16). Deus nos perdoará e a igreja também.

Uma parte da Bíblia que você pode querer ler primeiro
ao começar sua vida cristã é o começo do Novo Testa-
mento – Mateus, Marcos, Lucas e João – a vida de Cristo.
A leitura e o estudo disso lhe darão uma compreensão
de como Jesus viveu nesta terra. Tudo o que você
aprender sobre Jesus o ajudará a segui-lO mais fielmente.

TERCEIRO PASSO: ADORAR A DEUS
O terceiro passo que você precisa tomar, ao buscar

viver como um cristão é começar a adorar a Deus
regularmente. Se existir uma igreja de Cristo no seu
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bairro, você vai querer se encontrar com eles no domingo
e em quaisquer outras vezes que eles se reunirem para
celebrar em adoração coletiva. Todos os domingos, os
cristãos se reúnem para cantar, orar, estudar a Palavra
de Deus, celebrar a Santa Ceia e ofertar de seus ganhos
conforme Deus lhes tem abençoado. Você deve participar
de cada uma dessas expressões de adoração com eles.
(Veja a página 140.)

Se nao existir uma congregaçao da igreja do Senhor
na sua comunidade, comece a adorar a Deus regular e
fielmene em sua casa. Nao importa para Deus onde a
igreja se reune, desde que se reuna para adora-lO. No
Novo Testamento nao ha nenhuma ordenanca para se
adorar num predio especial ou templo. A adoracao
biblica pode acontecer em qualquer lugar onde dois ou
tres estiverem reunidos no nome de Jesus (Mateus 18:20).

Reunindo-se como a Igreja
O Novo Testamento deixa claro o que Deus aprovou

e o que Ele desaprovou em cada igreja local do primeiro
século. Não precisamos tentar adivinhar como os
primeiros cristãos adoravam, pois a Bíblia estabelece um
modelo de adoração aprovado por Deus.

No Novo Testamento notamos que os primeiros
cristãos se encontravam no primeiro dia da semana, ou
seja, no domingo. Esse foi o dia em que o Senhor
ressuscitou dos mortos. Quando esses primeiros cristãos
se reuniam para adorar no domingo, eles partiam a ceia
que Jesus instituiu para ser observada em memória de
Sua morte e ressurreição. Está claro na Bíblia que eles
partiam a ceia todos os domingos. Era a “Ceia do Senhor”
(1 Coríntios 11:20), tomada todo dia do Senhor. Estude
cuidadosamente Hebreus 10:25; 1 Coríntios 11:22; 16:1, 2
e Atos 20:7.
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Observando a Ceia do Senhor
Quando Cristo criou a Ceia do Senhor, ele usou dois

elementos: o fruto da videira e o pão sem fermento.
Nosso Senhor estava comendo a Páscoa com os dis-
cípulos, quando disse-lhes para guardarem aquela ceia.
A ceia pascoal incluía somente o pão sem fermento e
uma bebida, que era uma mistura do fruto da videira
(suco de um tipo de uva) e água. Jesus disse aos discípulos
para comerem o pão e se lembrarem do Seu corpo dado
por eles. E disse para beberem do cálice, ou fruto da
videira, e se lembrarem do Seu sangue derramado por
eles.

Você deve seguir as instruções do nosso Senhor e o
exemplo dos cristãos no Livro de Atos. Todo domingo,
aqueles que são obedientes a Cristo devem se reunir
para adorar. Deve cantar, orar e estudar a Palavra de
Deus. A certa altura do culto de adoração, participe da
ceia que Jesus lhe deixou. Para fazer isso, reserve um
prato com pão sem fermento. Peça a Deus que receba
seus agradecimentos pelo pão que representa o corpo de
Cristo e pelo grandioso sacrifício de Cristo na cruz. A
seguir, passe o pão a cada cristão que desejar participar
e lembrar-se do corpo de Cristo.

Para assar o pão da Ceia do Senhor, são necessários
poucos ingredientes: farinha de trigo, água, sal e óleo.
Não se acrescenta fermento. Abaixo, uma receita para
dois pães do tamanho da palma da mão:

Ingredientes:
1 copo de farinha de trigo
3 colheres de chá de óleo
1 colher de chá de água
uma pitada de sal

Instruções:
Misture os ingredientes acima e espalhe a massa numa
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forma untada. A camada fina de massa deve ser furada
e depois assada por aproximadamente 10 minutos em
forno médio, até dourar levemente. A massa também
pode ser assada sobre o fogo até que fique crocante.

Segundo, pegue o copo ou os copos que contêm o
fruto da videira. Ore a Deus, dando graças pelo suco e
pelo precioso sangue de Jesus derramado para o nosso
perdão. Após a oração, passe os copos aos cristãos
presentes, de modo que cada um participe e se lembre
do sangue de Jesus derramado por nós.

Quando Jesus ordenou a ceia, Ele usou “o fruto da
videira”, ou suco de uva. O suco de uva é encontrado em
todo o mundo; mas, caso não possa ser adquirido na sua
região, pode-se produzi-lo espremendo uvas e ar-
mazenando o suco num recipiente. Adequadamente
conservado, o estoque de suco de uma safra pode durar
o ano todo. O suco de uva também pode ser obtido das
uvas passas, fervidas em água. Após retirar as uvas, o
caldo restante pode ser usado como suco para a co-
munhão.

Pondo de Parte ou Ofertando
Todo cristão deve “pôr de parte e poupar” a fim de

ofertar para a obra do Senhor. Num momento apropriado
do culto de adoração da igreja, todo cristão deve ter a
oportunidade de ofertar da sua prosperidade, como
ensina o Novo Testamento (1 Coríntios 16:1, 2). Algum
recipiente pode ser passado a todos para que nele
coloquem suas ofertas, ou pode-se providenciar um
lugar onde todos depositem o que separaram para Deus.
Lembre-se de que esse é um ato de adoração e deve ser
feito com reverência e alegria. As ofertas devem ser
usadas para o trabalho da igreja; por exemplo, para
pregar o evangelho a outros, para ajudar os pobres, para
comprar Bíblias para estudos e qualquer outro propósito
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que esteja de acordo com o trabalho da igreja. As decisões
quanto ao uso do que foi coletado devem ser tomadas
pela igreja e não somente por um indivíduo.

Apresentamos abaixo um exemplo de como o culto
de adoração pode ser planejado:

Oração
Cântico ou cânticos
Uma explicação de um capítulo da Bíblia ou um sermão,

desde que haja um professor ou pregador capacitado
Cântico
Uma leitura bíblica referente à Ceia do Senhor
A observância da Ceia do Senhor
Cântico
A oferta de acordo com a prosperidade de cada um
Cântico
Oração final

Não importa qual seja a ordem desses elementos, todos
devem estar incluídos no culto de adoração.

Os Cânticos
Após a instituição da ceia do Senhor, Jesus e os

discípulos cantaram um hino (Mateus 26:30). A instrução
de Paulo aos cristãos de Corinto revela que a igreja
primitiva empregava o canto em suas reuniões de
adoração (1 Coríntios 14:15; veja v. 26).

Um fato que sabemos acerca dos cristãos do primeiro
século é que estavam comprometidos em fazer as coisas
da maneira de Deus (Atos 2:42; 4:19, 20; 5:29). Embora
Deus tenha aceitado o uso de instrumentos na adoração
do Antigo Testamento, os primeiros cristãos não os
usavam em suas reuniões. Devem ter feito o que fizeram
por causa do ensinamento apostólico proveniente de
Deus (Mateus 16:17b; 1 Coríntios 2:9–11). O Novo Testa-
mento foi escrito por esses mesmos homens inspirados
pelo Espírito, que instruíram os primeiros cristãos. Os



COMO SE TORNAR UM CRISTÃO FIEL240

apóstolos sabiam qual era o propósito real da adoração,
e a instrução deles equipou a igreja primitiva para uma
adoração que agradava a Deus. Podemos seguramente
concluir que, se Deus quisesse que a igreja utilizasse
instrumentos na adoração, Ele teria dado tal instrução
aos apóstolos — mas Ele não fez isso. Uma vez entendido
o que a adoração realmente é e o que Deus quer que se
realize através da adoração, entendemos que os instru-
mentos musicais não contribuem para esse processo.

Conduzindo Reuniões Congregacionais
A fim de que a igreja local conduza seu trabalho

“com ordem e decência” (1 Coríntios 14:40), os homens
da congregação terão que se reunir de vez em quando,
especialmente se não houver presbíteros. Essas reuniões
não visam elaborar leis para Deus, mas garantir que a
adoração e o trabalho do corpo local sejam feitos nos
moldes cristãos. As reuniões proporcionam tempo e
lugar adequados para que se tomem decisões sobre os
cultos de adoração, os planos para as boas obras e a
discussão de outros assuntos espirituais. É essencial
que cada um que participa da reunião se comporte de
modo digno de um cristão (Efésios 4:1–3). Alguém certa
vez disse: “Todo o mundo tem direito à palavra; mas
ninguém tem o direito de impor sua vontade”. Esse é um
bom lema.

Quando assuntos congregacionais são discutidos,
estas perguntas devem ser feitas a cada decisão:

  • É bíblico?
  • Vai glorificar a Deus?
  • Vai edificar?
  • Vai funcionar?

Os homens têm que concordar com a periodicidade
dessas reuniões. Devem escolher uma hora em que a
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maioria tenha condições de comparecer. Um dos irmãos
mais maduros deve ser escolhido para liderar as re-
uniões. É aconselhável variar essa responsabilidade.
Não se trata de uma posição de autoridade, mas de um
modo adequado de se proceder. As decisões devem
representar o senso comum dos participantes. Alguém
precisa registrar as decisões. A seguir, uma sugestão de
ordem das reuniões:

Oração
Assuntos antigos – questões pendentes das reuniões

passadas; relatórios sobre o progresso das responsa-
bilidades assumidas

Assuntos novos – considerações das necessidades,
planos futuros, designação de tarefas e questões
espirituais

Oração

Adorando a Deus Diariamente
Você vai querer adorar a Deus diariamente de coração

e com sua família física. A cada refeição, antes de comer,
ore a Deus, dando graças pela comida dada por Ele. Ore
regularmente com sua família, levando perante Deus as
necessidades que vocês têm e dando graças a Ele e
louvando por tudo que Ele tem feito por vocês.

Obviamente, você vai querer adorar a Deus em outros
dias além do domingo. Você vai sempre se reunir aos
domingos, para o culto de adoração, e a observância da
Ceia do Senhor e da contribuição. Além disso, você pode
se reunir com amigos cristãos outras vezes para estudar
a Bíblia, orar e cantar. É importante que os cristãos
sempre se reúnam, adorem juntos e encorajem-se uns
aos outros no Senhor.

Como servo do Senhor, você deve deixar que Ele fale
com você diariamente através da leitura e do estudo da
Sua Palavra. Você também pode conversar com Ele
diariamente orando.
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QUARTO PASSO: FAZER BOAS OBRAS
O quarto passo que você precisa tomar é servir ao

Senhor. Agora você é um cristão, um seguidor de Cristo,
então viva como Ele viveu. A Bíblia nos diz que Jesus
Cristo saiu fazendo o bem (Atos 10:38).

Partilhando o Evangelho
Os cristãos devem evangelizar, partilhar o evangelho.

Pouco antes de voltar aos céus, Jesus disse: “ide por
todo o mundo e pregai o evangelho...” (Marcos 16:15).
Cristo morreu para dar origem ao evangelho; agora
precisamos trabalhar para que ele seja pregado a todas
as pessoas. Uma maneira de evangelizar é pedir que a
pessoa leia este livro. Encoraje-a a tornar-se cristã.
Façamos tudo para levar outros a Cristo.

Edificando Outros
Uma outra tarefa do cristão é edificar outros. A

palavra “edificar” significa construir. Quando você tiver
uma congregação estabelecida com quinze ou mais
pessoas, por favor escreva para A Verdade para Hoje
Escola Mundial de Missões (veja a página 311), e teremos
prazer em enviar-lhe alguns materiais para ajudá-lo nos
estudos bíblicos. Continuemos crescendo no conheci-
mento de Cristo e Seu caminho, e encorajemos outros a
crescerem conosco.

Ajudando Outros
Você também vai querer se envolver em obras de

benevolência. Pergunte-se a si mesmo: “O que posso
fazer pelos pobres?” Você não pode ser como Cristo, se
não se importar com os necessitados (Mateus 25:31–46).

Alistamos abaixo algumas boas obras que os cristãos
fazem:
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Ensinar o evangelho
Ministrar aos enfermos
Ajudar crianças a aprenderem sobre Deus
Alimentar os famintos
Ajudar viúvas e órfãos
Visitar os presos
Praticar a hospitalidade
Distribuir literatura cristã
Convidar pessoas para os cultos
Orar pelas pessoas
Ler a Bíblia para os que não podem

Jesus veio ao mundo para servir. Ele não veio para
ser servido, mas para ministrar a muitos e para dar Sua
vida como resgate por muitos (Marcos 10:45). Não
podemos morrer pelos outros como Jesus morreu;
mas podemos viver para os outros, ensinando-lhes o
evangelho, ajudando-os a crescer em Cristo e mostrando
compaixão por eles quando estão sofrendo.

CONCLUSÃO
Você já leu a história do nobre eunuco, em Atos 8? Se

não, pare esta leitura e leia a história agora. Filipe foi
enviado ao etíope para ensinar-lhe o evangelho. Com
alegria, o etíope recebeu o evangelho e tornou-se cristão.

Filipe era um homem inspirado. Este livro que você
está lendo não é inspirado (exceto a última parte, o
Novo Testamento). Mas, nestas páginas, você leu o que
o Novo Testamento ensina sobre a salvação que Cristo
trouxe e a igreja que Ele estabeleceu. Estas páginas lhe
mostraram o livro inspirado, a Bíblia. Compare o que
você leu aqui com as Escrituras, e verá que tentamos
ensinar-lhe o que o Novo Testamento ensina.

Deus deu ao etíope uma oportunidade de salvar-se.
Não foi um estudo longo, prolongado; mas foi suficiente
para ensinar-lhe como tornar-se cristão e viver a vida
cristã. Tentamos aqui prover-lhe o mesmo ensino. A
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oportunidade agora é sua. Que você a aproveite ple-
namente. Aceite nosso sincero abraço. E que o Deus
Eterno derrame sobre você ricas bênçãos, quando você
obedecer ao que nos foi revelado por intermédio do Seu
Filho. Estaremos aguardando nosso encontro nos céus,
se não for antes.

QUESTÕES PARA ESTUDO
(respostas no Apêndice 1)

1. Por que a pergunta: “O que vou fazer em relação a
Jesus?” tem implicações eternas?

2. Os bebês e as crianças precisam ser batizados? Por quê?
3. Qual é o propósito do batismo?
4. Quais são algumas perguntas que ajudam a identificar a

igreja de Cristo?
5. Qual passagem bíblica ensina que o batismo é um se-

pultamento em água?
6. Qual é uma boa maneira de resumir a vida do cristão?
7. Por que o cristão segue a Palavra de Deus?
8. Todo domingo a igreja se reúne para adorar a Deus.

Quais expressões de adoração devem ser usadas?
9. Quais são os dois elementos que Jesus usou ao criar a

Santa Ceia?
10. Quais são os quatro passos que você precisa tomar a fim

de tornar-se cristão e viver como cristão?


