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Você Já é Uma Nova Pessoa? – 1 

“Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, por meio da cruz, o 

mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o 

homem é circuncidado ou não; o importante é que ele seja uma nova pessoa. E, para todos os que 

seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de 

Deus!” 

(Gálatas 6:14-16 – NTLH) 

INTRODUÇÃO 

Responda estas perguntas: 

1. Há quanto tempo você aceitou Jesus como seu Salvador? ______________ 

2. Há quanto tempo você foi batizado? ________________ 

3. Você se considera uma nova pessoa depois que aceitou Jesus? _________ 

O que significa ser uma nova pessoa? 

a) Significa morrer para o mundo! 

b) Significa viver uma nova vida! 

c) Significa experimentar o cuidado de Deus! 

a) Significa morrer para o mundo! 

“Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, por meio da cruz, o 

mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo.” ( Gálatas 6:14 – NTLH ) 

Como é esta história de morrer para o mundo? 

O questionário errado O questionário certo 

O que você faz no domingo? Quem é você de segunda a sábado? 

O você coloca no seu corpo? Como você cuida e usa o seu corpo? 

O que você faz com o seu dinheiro? Como você ganha e usa o seu dinheiro? 

O que é certo para você? O que a Palavra de Deus ensina que é certo? 

Você deseja? Deus aprova? 

Quem inverteu o questionário? 

Cinco sistemas ideológicos; 

• Misticismo – Explica tudo pelo prisma espiritual 

- O que ensina a Palavra de Deus? 

“Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes 

instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis 
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do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no 

espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e 

retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu 

próximo, porque somos membros uns dos outros”. (Efésios 4:20-25 – RA) 

• Hedonismo – Culto ao prazer 

- O que ensina a Palavra de Deus? 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício 

vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, 

mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12:1, 2 – RA) 

• Individualismo – a idolatria do ego 

- O que ensina a Palavra de Deus? 

“Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros”. 

(Filipenses 2:4 – NTLH) 

• Materialismo – O ter acima do ser 

- O que ensina a Palavra de Deus? 

“E continuou, dizendo a todos: —Prestem atenção! Tenham cuidado com todo tipo de avareza 

porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam 

muitas”. (Lucas 12:15 – NTLH) 

• Relativismo – Não há verdades absolutas 

- O que ensina a Palavra de Deus? 

“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade”. (João n17:17 – RA) 

CONCLUSÃO 

Morrer para o mundo implica em: 

• Dizer não para as ideologias vigentes; 

• Responder o questionário certo; 

• Buscar viver no centro da vontade de Deus. 


