Quem ou o que é Deus?
A Bíblia nos diz:
1 João 4:8 — Deus é amor.
Deus é um Deus bom, que é amável,
amoroso e Se preocupa com todos os
Seus filhos em todas as nações! Ele é
um Pai divino, amoroso, que o ama
como seu próprio filho querido.

Jesus disse:
João 4:24 — Deus é um
Espírito.
Ele não é uma mera
pessoa no mesmo
sentido em que você e
eu somos, porque Ele e o
Seu Espírito ultrapassam
o universo inteiro!
Deus é onipresente —
em todos lugares;
onipotente — todopoderoso; e onisciente
— ciente de tudo!

Deus criou este mundo
lindo como um lar para
que você viva nele e o
desfrute. A criação
inteira é um
testemunho constante
não só da Sua
existência, poder e
majestade, mas
também do Seu amor,
preocupação e
cuidado conosco em
nos dar um mundo tão
lindo onde vivermos!
Deus é o grande poder
básico e Luz-Guia do
Universo, o Criador
Todo-poderoso, o
Grande Espírito de
Amor que trouxe
existência a tudo o que
há, porque Ele ama
você!

Quem é Jesus?

A Bíblia nos ensina que
"Deus é Espírito" e que
"Deus é Amor." É o
grande Espírito de
Amor que nos criou, fez
este lindo planeta e
todo o Universo.
Então, para nos
demonstrar quanto nos
quer bem e nos ajudar
a entendê-lO, enviou
Seu Filho, Jesus Cristo,
na forma de homem.

Jesus foi por todo
lugar fazendo o bem,
ajudando as pessoas,
demonstrando
carinho pelas crianças,
curando corações
partidos, fortalecendo
corpos quebrados e
salvando todos os que
nEle cressem.

Porem alguns dos líderes religiosos (os
fariseus) ficavam ciumentos. Eles
tramaram para prender Jesus para
poderem matá-lO.
Jesus escolheu morrer para nos salvar.
Ninguém tirou Sua vida. Ele a deu,
porque sabia que era a única maneira
do plano de Deus para nossa salvação
se cumprir.
Todos nós às vezes fazemos coisas
erradas. Nossos pecados é que eles
nos separam de Deus, que é
absolutamente perfeito. Para poder
nos levar a Deus, Jesus, o Filho de
Deus, tomou os pecados de toda
humanidade sobre Si mesmo para
que, através do Seu
sacrifício, pudéssemos
encontrar perdão e ser
libertados dos nossos
pecados.

Mas Sua morte não
aplacou a inveja de Seus
inimigos. Para terem
certeza que Seus
seguidores não iam
roubar Seu corpo e
depois afirmar que Ele
havia ressuscitado,
fecharam o túmulo com
uma pedra enorme e
colocaram um grupo de
soldados romanos de
guarda para impedir a
violação do sepulcro.
Mas, além do esquema
não adiantar de nada,
esses mesmos guardas
se tornaram
testemunhas oculares
do maior milagre de
todos. Três dias após
Seu corpo sem vida ter
sido colocado em uma
sepultura fria, Jesus
ressurgiu dos mortos,
vitorioso sobre a morte
e sobre o Inferno para
sempre!

Ainda que muitos
grandes mestres
ensinaram e falaram
sobre o amor e sobre
Deus, Jesus é o único que
morreu pelos pecados do
mundo e ressuscitou.
Se ainda não conhece
Jesus ou não recebeu Seu
perdão e a vida eterna
que Ele lhe dá de
presente, pode fazê-lo
agora mesmo com a
seguinte oração:
Obrigado, Jesus, por
pagar o preço pelos meus
erros e falhas para que
eu possa ser perdoado.
Peço-Lhe agora, querido
Jesus, que entre no meu
coração, perdoe-me e me
conceda a Sua dádiva da
vida eterna. Amém

O que é a Salvação?
A salvação é uma
dádiva, ou seja, é
grátis. Só é preciso
receber Jesus no
coração! Ele está
bem ali,
esperando para
entrar. Se ainda
não O recebeu
pode fazê-lo neste
instante, basta
fazer uma simples
oração como esta:
Querido Jesus, eu
abro o meu
coração e Lhe
peço que entre na
minha vida. Por
favor, encha-me
até transbordar
com o Seu amor.
Amém.

A salvação não é uma
recompensa. Não é um
pagamento por algo bom que
você tenha feito ou por ter
deixado de fazer alguma
maldade. É um presente e,
como tal, não é algo que
dependa de merecimento
nem boas ações.
Não é preciso preocupar-se
com a possibilidade de perder
a salvação ou com o que deve
fazer para continuar salvo,
porque a salvação eterna por
graça significa que uma vez
salvo, sempre salvo. A partir
do momento que você recebe
Jesus Cristo como Salvador, a
vida eterna é seu e não pode
perdê-la.

É Deus quem garante a salvação, pois é
inevitável que as pessoas cometam erros e
sejam imperfeitas. A salvação é para sempre. É
algo que Deus dá a quem recebe Jesus e Ele não
volta atrás. Se você aceitou Jesus, você é salvo!
Jesus disse, "“Eu nunca o deixarei; Eu jamais o
abandonarei”. (Hebreus 13:5)

Quem é o Espírito Santo?

Pouco antes de ser
crucificado, Jesus
prometeu aos Seus
discípulos que lhes enviaria
um Consolador, o Espírito
Santo, que lhes daria
forças, poder, orientação e
os guiaria em suas vidas
espirituais e
relacionamento com Ele.
Todo aquele que recebeu
Jesus no coração, que está
salvo, recebeu uma porção
do Espírito Santo, do
Espírito de Deus! Mas
receber o Espírito Santo é
como derramar água num
copo até ele ficar cheio e
começar a transbordar!

Deus é o próprio Espírito
de Amor, portanto,
quando Ele o enche com
Seu Espírito Santo, seu
coração transborda com
esse amor — amor por
Ele e pelos outros.
Você pode se reabastecer
do Espírito Santo todos os
dias. Simplesmente
conecte-se com Deus,
aproximando-se dEle em
oração, louvando-O e
lendo Sua Palavra ou
pedindo-Lhe para renovar
o Espírito Santo em você.
Então Ele o manterá cheio
do Seu Espírito.

Você já recebeu todo o poder do
Espírito de Deus? Se não, poderá
recebê-lo agora. Para isso, basta
pedir e receber, por meio de
uma simples oração, como a
seguinte:
Querido Jesus, sei que preciso
mais do Seu amor e poder na
minha vida. Por isso, por favor,
encha-me com Seu Espírito Santo
agora mesmo. Amém.

O que é a Bíblia?

A Bíblia é o livro mais
maravilhoso do mundo.
Ela não só nos diz para
onde vamos, mas
também como
chegamos aqui, por que
estamos aqui, como
sobreviver e ser feliz
enquanto estamos aqui
e como amar e ter
felicidade, alegria e paz
para sempre.

A Bíblia o levará acima
de tudo a um
relacionamento
emocionante, amoroso
e pessoal com o seu
Autor - o Deus de amor,
o Criador do universo.

A Bíblia é o livro
sagrado dos cristãos.
Consiste em duas partes
principais conhecidas
como o Antigo
Testamento e Novo
Testamento. A Bíblia
contém 66 livros que
foram escritos por
aproximadamente 40
pessoas inspiradas por
Deus.
Os livros da Bíblia foram
escritos durante um
período de 1.500 anos.
Esse período de 1.500
anos começou com
Moisés há
aproximadamente
3.400 anos e terminou
com o livro do
Apocalipse há
aproximadamente
1.900 anos.

O Antigo Testamento tem
muitas profecias sobre um
Messias ou O Ungido, que
seria um “filho”, que seria
chamado “Deus Poderoso”,
ou o “Pai Eterno”. Essas
profecias foram escritas
centenas de anos antes de
Jesus Cristo nascer.

O Novo Testamento
contém os escritos
sagrados do período
cristão primitivo.

➢ Os primeiros quatro
livros são os
Evangelhos e são
quatro relatos
separados da vida de
Jesus.
➢ A seguir está o livro
dos Atos dos
Apóstolos que conta a
história dos cristãos
primitivos depois da
ascensão de Jesus ao
Céu.
➢ A maioria dos livros
restantes são
epístolas, ou cartas,
escritas pelos líderes
cristãos primitivos a
indivíduos ou grupos
de seguidores.
➢ O último livro é o
Apocalipse, uma visão
profética do futuro.

A Bíblia é um livro que
você não deveria
começar a ler da primeira
página. O Evangelho de
João talvez seja o melhor
para se ler primeiro, pois
é o de mais fácil
compreensão, contém o
maior volume das
Palavras de Jesus e traça
o plano amoroso de Deus
para a sua vida.

O que é Oracão?

Oração é simplesmente
comunicar-se com Jesus,
tal como você
conversaria com um
bom amigo.
Simplesmente diga a
Jesus o que está
pensando. Ele adora
ouvi-lo e resolverá os
problemas que você está
encontrando ou lhe dará
a força que precisa para
enfrentá-los.

Não é necessário
seguir nenhum
procedimento
específico para que
Ele ouça o que você
tem a dizer. Para ser
eficaz, a oração não
depende da posição
do seu corpo, mas sim
da do seu coração.
Jesus veio nos salvar
para a eternidade e
ser nosso
companheiro na
jornada da vida. É
possível imaginá-lO
como um
companheiro de todas
as horas, sempre ao
nosso lado e pronto
para nos aconselhar e
consolar.

Jesus fala comigo

Deus quer responder
as nossas perguntas,
ajudar a resolver
nossos problemas,
encorajar-nos quando
estamos desanimados
e partilhar das nossas
alegrias e vitórias. Ele
quer, além de tudo,
ajudar-nos a
compreender e a
vivenciar o Seu amor.

Deus fala de
diferentes
maneiras. Muitas
vezes, durante a
leitura da Bíblia, Ele
fará uma certa
passagem se
destacar para você
e lhe mostrará
como se aplica à
sua situação ou
esclareça uma
dúvida que tenha.
Ele pode falar com
você por meio de
sonhos ou visões,
bem como de
conselheiros sábios.

Deus fala de diferentes
maneiras. Muitas vezes,
durante a leitura da
Bíblia, Ele fará uma certa
passagem se destacar
para você e lhe mostrará
como se aplica à sua
situação ou esclareça
uma dúvida que tenha.
Ele pode falar com você
por meio de sonhos ou
visões, bem como de
conselheiros sábios.

Você pode procurá-lO
e receber dEle
instruções e
encorajamento
específicos, e as
respostas que precisa,
sob medida para a sua
vida. À medida que Ele
falar com você por
meio das Suas
mensagens específicas
que são exatamente o
que você precisa dia
após dia, verá como
Ele Se identifica com
você e ver o quanto Se
importa com você.

Se você ainda não
aprendeu a deixar
Jesus falar com você,
peça-Lhe para lhe
ensinar. Isso é algo que
Ele quer e vai fazer.
Então, quando Ele lhe
tiver concedido esse
dom, dar-Lhe muitas
oportunidades de falar
com você.

O que é a fé?
O que é a fé? é
simplesmente acreditar
em Deus.

Abraão tinha fé. Quando
Deus lhe disse para ir, ele
foi —sem ao menos
saber para onde
exatamente. Moisés
tinha fé. Deixou o Egito
por ordens de Deus, sem
saber aonde chegaria.
Raabe tinha fé, pelo que
protegeu os espiões
israelitas e, por isso, foi
protegida quando Deus
derrubou os muros que
cercavam Jericó.
Deus tem poder
ilimitado, mas para
acessá-lo é preciso um
conduto, uma via. A fé é
o que transmite a
energia de Deus da fonte
para o aparelho.

Outro definição de fé é
“confiança na
habilidade de outrem”.
Fé é saber que nós
mesmos somos
incapazes, mas
fazemos o que Deus
nos pede porque
confiamos na Sua
habilidade de agir em
nós. Jesus disse, ‘A
minha graça te basta,
pois o meu poder se
aperfeiçoa na
fraqueza.’” (2 Coríntios
12:9)

Como aumentar a fé? A
Bíblia nos diz que a fé
vem pelo ouvir a Palavra
de Deus. (Romanos
10:17)

Deus fala nosso idioma,
não importa quem
sejamos. Ele se comunica
em palavras que
podemos entender. Seja
pelas palavras da Bíblia,
de outros escritos, ou por
uma voz mansa e
delicada durante nossos
tempos quietos com Ele
podemos receber Sua
mensagem.
Querido Deus, minha fé
é, às vezes, fraca.
Contudo, Você é a base
sólida sobre a qual posso
depositar minha
confiança.

O Louvor
"Louvar" significa
"respeito ou reverência
resultante da gratidão".
O louvor é uma
celebração da bondade
e da graça divinas.
A Bíblia nos diz que
toda a criação louva a
Deus, pois Ele merece
ser louvado.
O louvor nos traz
benefícios também.
Força-nos a ir diante de
Deus, fortalece nosso
relacionamento com
Ele, e nos fortifica
espiritualmente.
Conforme
concentrarmos nossos
pensamentos em Deus
e O louvamos pela Sua
bondade, Ele renova
nossos espíritos,
aumenta nossa fé e nos
enche com paz e
satisfação.

Louvar a Deus sem ter
vontade é difícil, mas é
justamente nesses
momentos quando nossos
louvores são mais
necessários e podem surtir
os melhores efeitos.

Fale com Deus. Ore,
cante, grite e até pule
de alegria. Faça o que
sentir vontade de
fazer para expressar
sua gratidão. Se não
souber pelo que
louvar, aqui vão
algumas ideias para
começar:

➢ Louve Deus pela
Sua graça.
➢ Louve-O pela Sua
bondade.
➢ Louve-O pelo Seu
cuidado.

➢ Louve-O pela
salvação.

Embaixadores do amor

Por intermédio de Seus
filhos, Deus está
tentando mostrar ao
mundo como Ele é.
Jesus disse: "Assim
como o Pai Me enviou,
Eu vos envio." (João
20:21)

Jesus veio para amar o
mundo e nos chama para
fazer o mesmo em todas as
facetas da vida. A única
maneira de as pessoas
encontrarem Sua alegria,
paz, amor, felicidade e Céu
é por nosso intermédio.
Pode começar plantando
sementes, uma a uma, de
coração em coração, dia
após dia, fazendo coisas
amorosas, bem como
falando-lhes de Jesus.
Mesmo as mínimas coisas
podem ter um grande
significado. A luz do seu
sorriso e a ternura no seu
rosto podem iluminar
muitos e ter um efeito
tremendo nas pessoas.

Por ser cristão,
você é um
embaixador do
amor de Deus. A
benignidade que
demonstra aos
outros também
transmite o amor
e o cuidado de
Deus para com as
pessoas e as
ajuda a se
aproximarem
dEle e O
aceitarem.
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