
10ª Ministração - Nova Vida 

Texto-chave: II Coríntios 5:17

Estamos chegando ao fim de dez semanas numa aliança com Deus e você foi fiel. Certamente sua 
semeadura de fé já rendeu e renderá muita benção sobre sua vida e daqueles a quem você ama. Aquilo 
que pedimos a Deus, desde que esteja de acordo com Sua vontade, vai se cumprir no tempo e da forma 
que Deus determinar. Confie nisto. Isaias 55:10-11. Nada que Deus determine deixa de acontecer.

1 - Deus é Deus de Aliança - Ao longo desse tempo você aprendeu que o Senhor é um Deus de 
Aliança, de compromisso e que Ele não quer apenas dez semanas da sua vida, mas toda a sua 
vida! De que adianta alcançar uma benção e voltar para uma realidade de escassez, pecado e 
insensibilidade espiritual?

2 - O maior de todos os milagres é o novo nascimento. - O melhor que pode acontecer com 
uma pessoa, não é uma cura ou qualquer outro benefício, mas a oportunidade de começar 
uma nova vida, livre da condenação do pecado e aliançado com Jesus. Você está seguro de que 
já tem esta nova vida? Vamos ver os principais sinais que ela manifesta em nós:

3 - A nova vida nasce do arrependimento – Atos 2:32-39 – A definição de arrependimento é: 
“Insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral, e que resulta na livre aceitação 
do castigo e na disposição de evitar futuras violações”(dic.Aurélio). Sem arrependimento, 
ninguém tem o perdão de Deus. Por isso, é necessário que reconheçamos que somos 
pecadores e mudemos a direção da nossa vida, abandonando o pecado – I João 2:29 e I João 
3:5-10.

O arrependimento mostra que houve mudança em nós. Hebreus 10:26-27.

4 - A nova vida é conquistada em fé e não pelas obras – Efésios 2:8-9 – Como aprendemos 
desde o começo, a fé é a chave que nos abre a porta para um relacionamento com Deus. É 
pela fé que recebemos Jesus e nos apropriamos daquilo que Ele comprou para nós com seu 
sangue na cruz. A pessoa que nasce de novo tem uma convicção interior de que é filho de Deus 
pela fé, e também aceita o que Cristo fez como suficiente, tendo apenas que receber a 
salvação como presente. – Romanos 8:15-17.

5 - A nova vida nos torna justificados em Cristo – Romanos 8:1-2 – O maior benefício do novo 
nascimento ou da nova vida é que somos perdoados dos nossos pecados e podemos viver 
livres da condenação eterna. Nós, que éramos perdidos e pecadores, criaturas corrompidas 
pelo erro, passamos a ser filhos de Deus por meio de Jesus – Fomos reabilitados. Jo 1:11-12.

6 - A nova vida nos compromete com Deus e seu povo – Colossenses 3:5-10 – A partir do dia 
que entregamos nossa vida ao Senhor, Ele transforma o nosso coração e sentimos o desejo de 
viver uma vida de obediência à sua Palavra e de comunhão com nossos irmãos. Esse desejo 
começa pequeno e vai crescendo, e é um dos maiores sinais de que alguém nasceu de novo: a 
busca de santidade e a aliança com o povo de Deus - I João 4:20-21. Quando amamos alguém 
temos vontade de estar junto com a pessoa amada. É por isso que você vai sentir vontade de 
se juntar com seus irmãos em Cristo para juntos adorarem ao Pai do céu.



ORAÇÃO E COLOCAÇÃO DA FITA – Troque a fita Amarela pela Dourada. Como esta é a última 
ministração da “Aliança de Milagres”, as pessoas que foram fiéis devem ser honradas com uma 
verdadeira festa e desafiadas a selar sua entrega a Jesus indo ao ENCONTRO COM DEUS 
(aquele retiro no final de semana). Portanto, ao colocar a última fita no braço você está sendo 
convidado a permanecer com ela e só cortá-la no Encontro. Orem juntos consolidando a 
benção, os milagres e a nova vida! 


