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Você Já é Uma Nova Pessoa? – 2 

“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! ? * 

b) Significa viver uma nova vida! 

“Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não; o importante é que ele seja uma 

nova pessoa.” 

(Gálatas 6:15 – NTLH) 

O que não significa Viver uma nova vida? 

1. Não significa passar por mudanças de forma – Reformar 

2. Não significa adotar padrões paralelos de vida – Biformar 

3. Não significa preservar os padrões vigentes – Conformar 

O que significa viver uma nova vida? 

- Viver de forma diferente – Transformar! 

Viver de forma diferente implica em: 

1. Pensar de forma diferente – “As armas que usamos na nossa luta não são do mundo; são armas 

poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos idéias falsas e também todo 

orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento 

humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo.” (II Coríntios 10:4, 5 – NTLH) 
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“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o 

que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor 

existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.” (Filipenses 4:8 – RA) 

“Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está 

oculta juntamente com Cristo, em Deus.” (Colossenses 3:2, 3 – RA) 

2. Sentir de forma diferente – “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 

Jesus.” (Filipenses 2:5 – RA) 

“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; 

e sede agradecidos.” (Colossenses 3:15 – RA) 

3. Agir de forma diferente – “E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor 

Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai.” (Colossenses 3:17 – NTLH) 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 

superiores a si mesmo.” (Filipenses 2:3 – RA) 

CONCLUSÃO 

“A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus.” (João 3:3 – RA) 


