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Qual é a certeza que a vida e a morte de Jesus dão a cada crente?

Hebreus 2:14-18. A vida e a morte de Jesus dão-nos a certeza da derrota de Satanás, 
assim como, a certeza da nossa libertação do poder do mal. Jesus está connosco e, com 
Ele, não temos medo das forças das trevas.

Como é que podemos resistir às tentações de Satanás? 

I Pedro 5:8; Mateus 26:41; Salmo 1:1 e 2. Pela oração, pela vigilância e pelo estu-
do das Escrituras. A Palavra de Deus é como uma espada contra os ataques do inimigo 
(Efésios 6:17). Foi através das Escrituras que Jesus venceu Satanás no deserto, e os 
Cristãos seguem o Seu exemplo (Mateus 4:3-10).

Qual é o maior presente que Deus deseja conceder neste tempo aos Seus filhos? 

Lucas 11:13; Romanos 8:6-11. Deus deseja conceder aos Seus filhos a Sua própria pre-
sença, através do Espírito Santo, que conduz a nossa vida de acordo com a Sua vontade.

Que caminho devemos seguir se queremos ver o Senhor? 

Hebreus 12:14; I Pedro 1:15 e 16. O caminho da santidade, procurando, cada dia, 
pela graça de Deus, ser limpos de coração (Mateus 5:8; Gálatas 5:19-24).

Quais as conversas e o estado de espírito recomendáveis para o Cristão? 

Efésios 5:18-20. As conversas que o Cristão prefere são aquelas que dão glória a Deus 
pelas Suas bênçãos. O melhor estado de espírito é o de gratidão e louvor a Deus.

Quais são os cuidados a ter com o nosso vestuário e adornos? 

I Timóteo 2:9 e 10; I Pedro 3:3 e 4. Os Cristãos devem vestir-se com simplicidade e 
bom gosto, privilegiando a beleza interior.  

Qual é a promessa que Jesus faz a todos os que aceitam o Seu desafio de parti-
lharem o evangelho com outras pessoas? 

Mateus 28:18-20. Jesus promete estar com eles todos os dias, até ao fim do mundo. 

O Crescimento 
do Cristão

Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. II Pedro 3:18a
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