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O QUE MUDA NO VIVER DO SALVO? 
 

A Bíblia ensina que seguir a Cristo implica em novo estilo de vida.... 
 
Renovação da mente e vida devocional: 
“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se 
fizeram novas.” (2Co 5.17) 
“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.” (Rm 12.1-2) 

 
 
Afastamento do pecado e renúncia das coisas efêmeras desta vida: 
“Tendo Deus ressuscitado o seu Servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no 
sentido de que cada um se aparte das suas perversidades.” (At 3.26) 
“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu 
discípulo.” (Lc 14.33) 
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com 
perseverança, a carreira que nos está proposta,” (Hb 12.1) 
 

“Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque a vida 
de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.” (Lc 12.15) 
 

“mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam 
a palavra, ficando ela infrutífera.” (Mc 4.19) 

 
 
Foco na nova missão: 
“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 
imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.” (2Co 5.18-
19) 
 

“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de 
meu Pai, que está nos céus; mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei 
diante de meu Pai, que está nos céus.” (Mt 10.32-33) 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo;” (Mt 28.19) 

 
 
Fundamentação nas Escrituras Sagradas: 
“Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda 
a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim.” (At 
17.11) 

 
 
Cultivo da fé e disciplina na oração: 
“visto que andamos por fé e não pelo que vemos.” (2Co 5.7) 
“todavia, o meu justo viverá pela fé; e: Se retroceder, nele não se compraz a minha alma.” (Hb 10.38) 
“Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo,” (Jd 1.20) 
“Orai sem cessar.” (1Ts 5.17) 
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Participação na comunidade da fé caracterizada pelo amor, boas obras e ajuda mútua: 
“Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.  Não 
deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais 
quanto vedes que o Dia se aproxima.” (Hb 10.24-25) 
“Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda 
a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso 
coração.” (Cl 3.16) 

 
 
Esforço para agradar a Deus: 
“É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos 
agradáveis.” (2Co 5.9) 
“E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,  mas para aquele 
que por eles morreu e ressuscitou.” (2Co 5.15) 

 
 
Afastamento da injustiça enquanto aguarda a volta de Cristo: 
“Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O Senhor conhece os que lhe 
pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.” (2Tm 2.19) 
“e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos 
livra da ira vindoura.” (1Ts 1.10) 
“Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na 
prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o 
galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.” (Ap 22.11-12) 
 


