“Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados;
e recebereis o dom do
Espírito Santo.” Atos 2:38

“Porque, se perdoardes aos
homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a
vós; Se, porém, não perdoardes aos
homens as suas ofensas, também
vosso Pai vos não perdoará as
vossas ofensas” Mateus 6:14,15

Seguindo Jesus para a Liberdade
JESUS DISSE: “Siga-me” 13 VEZES NOS EVANGELHOS – DEVE SER IMPORTANTE, CERTO?
1. APOIO
Quando você começa sua jornada com Jesus, se faz importante obter algum apoio. Se possível, participe de um estudo
bíblico, de um grupo de oração ou simplesmente encontre 2 ou 3 outros seguidores de Jesus que estão nisso há mais
tempo do que você. Não tenha medo de pedir apoio à medida que você cresce em sua fé – foi assim que Jesus
estabeleceu
2. BÍBLIA – A PALAVRA DE DEUS
Você sabia que um dos nomes de Jesus na Bíblia é “A Palavra de Deus”? Você precisa de sua própria cópia pessoal da
Bíblia, porque é a própria palavra do próprio Deus! Recomendamos que você obtenha uma versão que seja de fácil
leitura e compreensão (algumas comuns são a NBV-P – Nova Biblia Viva Portugues, a NVI – Nova Versao Internacional
ou a ARC – Almeida Revista e Corrigida). Peça ao seu capelão, a um voluntário da prisão ou a um familiar para lhe
fornecer um.
3. BATISMO
Jesus disse a Seus discípulos (e a nós) que uma vez que nos tornamos crentes Nele e escolhemos segui-Lo como nosso
Senhor, precisamos ser batizados nas águas para mostrar a mudança em nossa vida. Se você tem como ser batizado
onde está atualmente alojado, faça-o. Se tiver que esperar um pouco mais, certifique-se de fazê-lo na primeira
oportunidade que tiver!
4. LEITURA BÍBLICA
Se você precisa de um bom ponto de partida, recomendamos o Evangelho de João. Ele é amplamente aceito como a
melhor parte da Bíblia para aqueles que estão começando. Você deve definir uma meta de ler pelo menos 10 minutos
todas as manhãs ou conforme sua agenda permitir. Fazer isso todos os dias ajuda a tornar a leitura da Bíblia um hábito
para toda a vida.
5. ORAÇÃO
Peça ao Senhor para ajudá-lo a falar com Ele e a ouvir Sua voz enquanto Ele o guia e responde às suas perguntas. A
oração não precisa ser misteriosa ou complicada. É tão simples quanto conversar com seu amigo. Uma das melhores
orações para começar é: “Senhor, nunca mais quero voltar à minha antiga vida. Eu quero tudo que você tem para mim.
Encha-me com sua nova vida e me dê o poder de viver para você todos os dias.” Você deve estabelecer uma meta de
orar pelo menos 10 minutos todas as manhãs ou conforme sua agenda permitir.
6. IR À IGREJA
Uma das práticas básicas de um seguidor de Jesus é adorá-Lo toda semana com a comunidade de crentes em sua área.
Muitas vezes, este é um culto de domingo de manhã na capela, ou pode assumir outras formas, dependendo da sua
situação. Mas Jesus deixou bem claro que precisamos formar uma comunidade de seguidores fiéis e trabalhar para
expressar Seu amor uns pelos outros e por um mundo perdido e sem esperanca.
7. CONTE AOS OUTROS SOBRE O QUE JESUS FEZ POR VOCÊ
Testemunhar é uma parte vital de sua nova vida. Compartilhe de maneira simples e amigável, como Ele mudou sua vida.
Você é uma pessoa diferente agora porque um dos seguidores de Jesus veio até onde você mora e compartilhou seu
proprio testemunnho. Siga os mesmos passos.
8. VIVA O ESTILO DE VIDA DE JESUS
Jesus nos chama não apenas para “ir à igreja” e “ser uma boa pessoa”, mas para aprender a deixá-lo viver sua vida

através de nós, para ajudar a curar e salvar um mundo de pecado. A principal maneira de fazer isso é nos encontrar toda
semana com pessoas que pensam da mesma forma (muitas vezes chamadas de “discípulos”) e compartilhar os altos e
baixos da vida, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros e ver uns aos outros crescer no Senhor. Quando
deixamos a luz do Senhor brilhar em nós, outros crentes e pessoas perdidas serão atraídas por Ele. Ele nos disse: “Vocês
são a luz do mundo. A vossa luz deve brilhar diante das pessoas de tal maneira que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”. Tenha fé em Deus e espere grandes coisas!
Então, para onde vamos com tudo isso? Vamos para um lugar chamado LIBERDADE. Se você está preso em qualquer
área de sua vida, aqui estão alguns passos para seguir Jesus, afim de liberdade completa, mesmo que você fique
encarcerado por muitos anos.
 Peça ao Senhor que assuma o controle de sua vida; confie nEle para ser seu provedor, seu Rei, seu amigo, sua fonte
de poder e aquele que te cura.
 Peça a Ele para libertá-lo de quaisquer hábitos que não lhe agradam ou que o impedem de segui-lo livremente. Esteja
disposto a mudar!
 Jesus tem um inimigo: o diabo ou Satanás. Quando você escolhe seguir a Jesus, o diabo também se torna seu inimigo.
Peça a Jesus para protegê-lo e libertá-lo de todas as más obras do diabo.
 Peça a Jesus para curá-lo de todas e quaisquer mágoas e feridas do seu passado. Quanto mais tempo você passar
com Ele em oração, tempo de silêncio e estudando Sua Palavra, a Bíblia, mais livre você será!
VOCÊ PODE EXPERIMENTAR LIBERDADE ESPIRITUAL, EMOCIONAL E MENTAL MESMO QUANDO TRANCADO!
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. (João 8:36)
O padrão bíblico para um verdadeiro discípulo é uma pessoa que faz discípulos que então vão e fazem mais discípulos.
Esta é a busca ao longo da vida de um seguidor de Jesus. Ele diz em Mateus 28:19: “Ide e fazei discípulos de todas as
nações”.
Lembre-se: você não está fazendo essas coisas para conseguir que Jesus o salve. Você os faz porque Ele o salvou!
Aqui estão alguns versículos da Bíblia que apoiam e explicam os pontos levantados acima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 Tessalonicenses 5:11, Hebreus 10:24-25; Eclesiastes 4:9-12; Provérbios 27:17; Mateus 18:20; Colossenses 3:16
João 1:1, Apocalipse 19:13; 2 Timóteo 3:16-17; Mateus 7:24; Mateus 4:4; Salmo 33:4; 1 Pedro 1:23 e 2:2
Mateus 28:19-2; Marcos 16:16; Atos 2:38, 10:47, 19:5; Romanos 6:3-4
Josué 1:8; Salmo 119:105; Romanos 15:4; Salmo 119:11; Hebreus 4:12; 2 Timóteo 2:15; Salmo 119:9
Marcos 11:24; Romanos 12:12; Colossenses 4:2; Filipenses 4:6-7; 1 Tessalonicenses 5:16-18; 1 João 5:14
Atos 2:42 e 9:31; Romanos 12:4-5; Efésios 4:14-16 Hebreus 10:24-25
Mateus 5:16; 2 Timóteo 1:8 e 4:2; 1 Pedro 3:16-17; Colossenses 4:5-6
Mateus 4:19-20 e 28:19-20; João 1:45; Romanos 10:14–15; 2 Timóteo 2:2

Queremos celebrar de maneira especial o Ministerio Think Twice cujos lideres Guy & John Earle, inspiraram este artigo.
UMA NOTA AOS VOLUNTÁRIOS
Obviamente, alguém que é novo na caminhada com Cristo crescerá mais rápido e tera êxito se tiver alguém para encorajá-lo e
caminhar ao seu lado. Combine sua amizade a esses passos e veja um milagre acontecer!
UMA NOTA AOS CAPELÕES
Este recurso é projetado especificamente para aquelas situações em que um evento evangelístico acontece e as pessoas na prisão
ou na cadeia entregam seus corações a Jesus, muitas vezes pela primeira vez. Use este “roteiro” para dar a eles uma direção prática
para ajudá-los a crescer, mesmo que sua situação signifique que eles estão sozinhos ou isolados. Faça o download em
www.LoveYourJail.com. Outros recursos gratuitos também estão lá.
Esses materiais não são protegidos por direitos autorais. Sinta-se à vontade para copiar e distribuir conforme necessário.
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