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Eu agora sei que sou Cristão porque:
…a Bíblia diz que eu sou.
Gálatas 3:26 me diz…Eu sou Seu filho.
1 João 1:9 me diz…Deus me perdoa.
João 3:16 me diz…Deus me ama.
João 14:2,3 me diz…Eu vou para o céu.
Meu nome é:______________________________
Eu me tornei um membro da família de Deus em
_____________, que é o meu segundo aniversário.
Data

Agora que você é Cristão e um membro
da família de Deus…
…Leia sua Bíblia todos os dias.
…Fale com Deus, seu Pai Celestial.
…Vá à Escola Bíblica Dominical e à Igreja regularmente.
…Conte aos seus amigos e familiares sobre Jesus.
…Demonstre amor e carinho a todos.

Era o dia do aniversário de Mike. Ele estava
comemorando seu décimo aniversário.
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Muitos amigos vieram a sua festa. Cada amigo trouxe um
presente. Eles brincaram, comeram bolo e sorvete e então
chegou o momento de abrir os presentes.
Mike abriu cada presente — um carrinho de colecionador,
uma nave espacial, um quebra-cabeça e um lindo relógio.
Todos estes presentes foram dados a Mike de graça. Eles
foram dados a Mike por amigos que gostavam muito dele.
Mike estava tão feliz! Era seu aniversário. Ele estava
comemorando o dia em que ele nasceu dez anos atrás.
O último presente que ele abriu era do seu melhor amigo,
Chuck. Dentro do presente estava colado um pedaço de
papel. No papel havia uma pergunta. A pergunta era:

“VOCÊ JÁ FAZ PARTE DA FAMÍLIA DE DEUS?”
Esta pergunta deixou Mike confuso. “Se eu já faço parte da
família de Deus?” ele se perguntou.
“Diga, Chuck, o que você quer dizer com, ‘Você já faz parte da
família de Deus?’”
“Bem, você é um Cristão?” perguntou Chuck.
“Eu vou à Igreja, se é isto que você quer dizer,” disse Mike.
“Você tem que nascer na família de Deus e então Mike, você
pode comemorar dois aniversários,” disse Chuck.
“Você está brincando — dois aniversários?” perguntou Mike.
Mike estava mais confuso ainda. Como ele poderia se tornar
um bebê novamente? Como ele poderia se tornar parte da
família de Deus? Como ele poderia se tornar um Cristão?
Você é como Mike? Você também gostaria de saber? Se
você ainda não sabe continue lendo e você saberá como
você também pode ter dois aniversários:
1. Você sabe o que todos fizeram de errado? A Bíblia diz:
“Porque Todos pecaram (fizeram algo errado).”
2. Você sabia que Jesus morreu na cruz para ser castigado
em seu lugar pelas coisas erradas que você fez?
3. Você sabia que Deus enviou Seu Filho Jesus, como um
presente para o mundo inteiro?
4. Você sabia que Jesus está vivo?
5. Você sabia que Deus quer que você seja um Cristão? Isto
quer dizer que você nasceu de novo e faz parte da família de
Deus e agora você tem DOIS aniversários! (Jesus disse,
“Você deve nascer de novo.” João 3:7)

AGORA, VOCÊ GOSTARIA DE FALAR COM DEUS EM
ORAÇÃO SOBRE FAZER PARTE DA FAMÍLIA DELE?
a Deus que te perdoe pelas coisas erradas que
1. Peça
você fez. “Pois todos pecaram…” Romanos 3:23

2. Diga a Deus que você acredita que ele enviou Jesus para
morrer na cruz por você. “Cristo morreu pelos nossos
pecados de acordo com as Escrituras.” 1 Coríntios 15:3

3. Diga a Deus que você quer que Jesus seja seu Salvador e

Amigo. “Mas a todos quantos receberam a Jesus, Ele deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus.” João 1:12

4. Agradeça a Deus, seu Pai Celestial, por ter nos dado
Jesus, Seu Filho. 2 Coríntios 9:15

a alguém que agora você pertence a família
5. Conte
Cristã de Deus. Lucas 2:17

Uma oração
Para você fazer…
Querido Pai Celestial,
Me perdoe pelos erros que cometi. Eu creio que Seu
Filho Jesus morreu pelos meus pecados.
Me ajude a falar e agir como um Cristão deve fazer.
Me ajude a Te agradar em tudo o que eu digo e faço.
E agora, eu quero te agradecer por Jesus, Seu Filho,
que me ama e está pronto para me ajudar.
Amém

