
 
 

 
UM RELACIONAMENTO PESSOAL 

 
Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele 
que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3 
  
 
Quando a Bíblia diz que precisamos nascer de novo, isso não quer dizer que 
precisamos ser religiosos. Precisamos deixar que Jesus entre em nossas vidas 
e se sente no trono de nossos corações para dirigir e reinar sobre cada passo 
que damos. Quando Ele nos diz para ir em determinada direção, Ele também 
nos dá o poder que precisamos para fazer o que nos diz para fazer. Jesus 
nunca dirá, “Apenas faça isto!” Ele sempre nos dá o poder para fazer o que 
quer que Ele nos diga.  
 
O maior obstáculo para ouvir de Deus é tentar alcançá-lo pelas obras ao invés 
de ter um relacionamento pessoal com Ele, sendo nascido de novo e se 
relacionando com Ele regularmente. As pessoas podem ir à igreja por anos e 
praticar coisas religiosas durante toda a vida sem ter conhecido Jesus como 
Senhor de suas vidas.  
 
É assustador descobrir que há provavelmente milhares de pessoas sentadas 
nas igrejas toda semana que não irão para o céu. Como eu costumo dizer, 
“Ficar sentado em uma igreja não fará de uma pessoa um Cristão assim como 
ficar sentado em uma garagem não fará dela um carro.” Em Mateus 7:20-23, a 
Bíblia afirma que há pessoas que dirão no julgamento, “Senhor, Senhor, nós 
temos feito tantas obras poderosas em Seu nome....?” e Ele dirá a elas, 
“Eu nunca conheci vocês, fiquem longe de Mim, vocês que praticam 
�niqüidade (desobedecendo meus mandamentos)”. As pessoas podem fazer 
boas obras e ainda assim desobedecer os mandamentos de Deus se elas não 
tiram tempo para ficar em Sua presença e ouvir Suas instruções.  
  
Joyce Meyer – extraído do Livro “New Day, New You” 
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