Bem vindo a sua Família
A Família de Deus
Quando você se arrependeu, confessou seus
pecados, e recebeu a Jesus como o Senhor da sua
vida, Deus fez de você uma nova criatura.
Sua Vida a partir de agora mudou. Você nunca
mais será o mesmo. Agora Jesus passou a viver
dentro de você!!
A partir de agora, aquele vazio interior, a solidão
as angustias e desesperos da Alma, são substituídas
pelo amor, a Segurança, a Alegria e a companhia do
Senhor Jesus, e somente Ele pode lhe oferecer.
Você agora faz parte da família de Deus, formada
por pessoas iguais a você, e que um dia tomaram a
mesma decisão que você tomou hoje por Cristo
Jesus.
O poder deste Jesus Cristo é capas de
transformar o mais pobre e terrível pecador, em um
filho amado, gerado no coração de Deus.
Saiba disto, que Igreja é formada por pessoas
como você, que são agora, família de Deus, que tem
Deus como Pai!
O Pai Celestial, Amoroso, que quer abençoar
todas as Famílias da Terra.
Jesus Cristo, é o Primeiro Filho de Deus, é o
Senhor das nossas vidas. Contamos também com o
Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus (Nosso Irmão
mais velho), Enviou-o para habitar em nós, para ser
1

mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos
sobre os enfermos, e os curarão.
7) Lembre-se: Você Agora (é) Um Filho de Deus
Você não está mais sozinho! Deus é seu Pai.
E Seu Pai, tem promessas ricas e preciosas,
reservadas para você e sua família.
Ele, o Pai quer que você tenha uma vida vitoriosa e
sinta-se abençoado (Efésios 1.3).
Você é Herdeiro de Deus! Pense Nisto!
Romanos 8.17 - E, se nós somos filhos, somos logo
herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de
Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que
também com ele sejamos glorificados.

Para que você se mantenha como uma “Brasa
Acessa”, é necessário que você esteja dentro do
“Braseiro”.
Isto é, para que você tenha esta vida vitoriosa, e
Frutífera, é preciso ligar-se a outras pessoas que
estejam sendo “Incendiadas” por Deus.
Você Sabe que qualquer membro, separado do corpo,
apodrece e morre. O mesmo acontece com aqueles
que ignoram o princípio Bíblico sobre a Igreja, ou
seja:
“A Igreja é o corpo de Cristo”, e não podemos viver
separados do corpo (Caso contrario morreremos!).
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Ser discípulo é aprender a ser igual ao mestre
(Jesus), com o objetivo de ensinar a outros. E você
será um ministro, que significa “aquele que serve”, à
Exemplo de Jesus.

nosso Companheiro (o Paracleto Divino), nos orienta,
nos ensina a maneira Pratica que é necessária para
viver no Novo Reino, do qual agora você e seus
irmãos fazem parte: O Reino de Deus.

Também, Deus o Pai quer que você seja
semelhante a Jesus, nas obras que Ele praticou,
para que nossa Cidade, Estado, Nação, e todas as
Nações da Terra sejam alcançadas pelo Evangelho
do Amor de Deus, através de Você (Nós).

Agora você precisa saber coisas importantes como:

Mateus 28.19 e 20 - Portanto ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Marcos 10.43 ao 45 - Mas entre vós não será assim;
antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso
serviçal; E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro,
será servo de todos. Porque o Filho do homem também não
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em
resgate de muitos.
Marcos 16.15 ao 18 - E disse-lhes: Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. E
estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome
expulsarão os demônios; falarão novas línguas; Pegarão
nas serpentes; e, se beberem alguma coisa

1) Deus Ama Você - NUNCA se esqueça disto!
Você agora é o filho de Deus, segundo a Palavra dEle,
através de Jesus Cristo, e ainda ganhou VIDA
ETERNA!
João 1:12 - Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no
seu nome;

2) Deus Agora Fala Com Você Através da Palavra
dEle.

A Bíblia é a palavra viva de Deus. Nela você
encontrara princípios e orientação para uma vida
inteira e Abundante (Chamamos de “Manual do
Fabricante”)
Você encontrará nela, mais de 8.000 promessas para
você e toda sua família.
Comece hoje a Descobrir isto para você!
Salmos 119.105 - Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e
luz para o meu caminho.
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3) Deus ouve Você, Através da Oração.
Quer dizer, que você pode agora falar com seu
Pai Celestial. Orar é falar com Deus, o Pai. Fale
com Ele diariamente. Use suas próprias palavras
para fazê-lo. Faça suas petições, suas
necessidades, seus temores, suas dúvidas, em
Nome de Jesus, e Ele, o Pai Celestial vai lhe
responder.
Jeremias 33.33 - Clama a mim, e responder-te-ei, e
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.

4) Deus Quer Que Você Viva em Amor, Nessa Família.
Você terá oportunidade de se reunir com seus
irmãos em grupos nas casas de seus irmãos e nas
reuniões gerais da Igreja.
Nestas reuniões você aprenderá mais sobre a
sua nova vida, obterá conselhos, fortalecimento,
companheirismo, encorajamento, ajuda e
verdadeiros Amigos.
Aprenderá A Amar a Deus sobre todas as coisas,
e a teu próximo como a você mesmo.
Efésios 2.19 - Assim que já não sois estrangeiros, nem
forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de
Deus;

3

Efésios 1.3 - Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo;

5) Deus Quer Que Você Frutifique. Alcance Outros!
Assim como você foi alcançado por esta tão preciosa
Salvação, foi salvo, e se tornou nova Criatura, e um dia
vai morar no céu, O Pai Celestial, quer usá-lo como
testemunha dEle na terra, para abençoar os outros.
Você deve falar aos outros sobre este amor de Deus para
com você, e de sua experiência nova para com
aqueles que você ama, ou seja: Seus familiares,
amigos, vizinhos, colegas de trabalho, ou alguém com
quem você falar, onde quer que você esteja.
Ore por eles, e abençoem eles, como você foi
abençoado.
Você não precisa ensinar a Bíblia. Não se preocupe em
discutir religião. Não faça isto. Apenas compartilhe este
Amor aos outros. Testemunhe para eles.
Atos 28.20 - Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar;
porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia.
II Coríntios 5.18 ao 20 - E tudo isto provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o
ministério da reconciliação; Isto é, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os
seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da
parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.

6) Deus quer Que Você Seja Um Discípulo (a)

Isto mesmo. Como os discípulos de Jesus.
O objetivo de Deus, é que você se torne um
discípulo de Jesus Cristo.

4

Igreja, diferente do que se vê, hoje, não é um Edifício;
Igreja é um corpo vivo, onde os membros se
relacionam entre si, e são edificados em unidade. Não é
um clube onde há apenas expectadores e consumidores
de bons programas, e também não é um amontoado de
tijolos, onde, se retirar um ou alguns, não se percebe.
Pelo contrario.
Nela, você será capacitado a viver a vida comum da
Igreja, e ser Edificado dia a dia, para crescer na graça e
no conhecimento do Senhor, se tornar um Ministro de
Cristo e ensinar a outros sobre Jesus, sua vida e obra.
Não se significa que seus problemas acabaram, mas
que você agora tem poder para vencer, e esta vitória
está garantida por Jesus Cristo em qualquer
circunstância.
Vamos desfrutar disso tudo juntos.
Desfrutar de tudo o que Nosso Pai Celestial preparou
para nós, nesta maravilhosa família.
Vocês andem de agora em diante, neste novo e vivo
Caminho!
Lembre-se de que você é Amado pelo pai e por nós,
sua família.
Em Cristo Jesus.
Elizeu Brizola - Pr.
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