
 
 
 
 

 

O MOMENTO EM QUE A VIDA COMEÇA 
 

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas 
antigas já passaram; eis que se fizeram novas.” 2ª Coríntios 5.17 

 
e vocês desejam mesmo experimentar o verdadeiro amor – 
aquele que dura por toda a eternidade – terão de encarar a 
verdade sobre sua situação diante de Deus. De acordo com a 

Bíblia, todos nascemos com uma natureza pecaminosa (Romanos 
3.23). O pecado nos impede de viver de acordo com a vontade de 
Deus, tanto individualmente quanto na vida a dois. Na realidade, se o 
problema do pecado não for resolvido, até mesmo nossos melhores 
esforços para construir um casamento bem-sucedido acabam em 
fracasso. Isso porque não há como escapar do resultado do pecado: 
escravidão aos nossos piores impulsos e, por fim, a morte (Romanos 
6.23). 
 

Mas, felizmente, existe uma saída! Jesus Cristo pagou o preço 
por nossos pecados ao morrer na cruz e, através de sua ressurreição 
milagrosa, nos resgatou da destruição eterna. Podemos nos 
aproximar de Cristo por meio da fé e receber o presente gratuito da 
nova vida. Jesus expressou assim as boas-novas: “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16). 

 
É realmente muito simples: se você se arrepender, seus 

pecados serão perdoados, e você receberá a salvação através da fé 
em Jesus Cristo, e, junto com ela, o dom da vida eterna. 

 
... O momento em que a verdadeira vida começa, para todo ser 

humano, é aquele em que ele convida Jesus para entrar em seu 
coração. 

 
Aqui entre nós... 
 
- Cada um de nós já decidiu receber de Cristo o dom da 
salvação? 
- Se não, o que nos está impedindo de tomar essa decisão? 
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