


E o que estava assentado sobre o trono 
disse: 
Eis que faço novas todas as coisas. 
E disse-me: 
Escreve; porque estas palavras são 
verdadeiras e fieis.

(Apocalipse 21:5)



E vi um novo céu, 
e uma nova terra. 

Porque já o primeiro céu 
e a primeira terra passaram, 

e o mar já não existe.

(Apocalipse 21:1)
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Ao que vencer darei a comer 
do maná escondido, 
e dar-lhe-ei uma pedra branca, 
e na pedra um novo nome escrito, 
o qual ninguém conhece 
senão aquele que o recebe.

(Apocalipse 2:17)





Bendito seja o Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo 
que, segundo a sua grande misericórdia, 
nos gerou de novo para uma viva esperança, 
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 
para uma herança incorruptível, 
incontaminável, e que não se pode murchar, 
guardada nos céus para vós.

(1Pedro 1:3,4)



O novo homem é criação de Deus

Já vos despistes do velho homem 
com os seus feitos,
E vos vestistes do novo, 
que se renova para o conhecimento, 
segundo a imagem daquele que o criou.

(Colossenses 3:9,10)



Que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano;
E vos renoveis no espírito da vossa mente;

E vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade.

(Efésios 4:22-24)



Assim que, 
se alguém está em Cristo, 

nova criatura é; 

as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo.

(2Coríntios 5:17)



Não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis
qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de Deus.

(Romanos 12:2)



Começo da nova vida

Ou não sabeis que todos quantos 
fomos batizados em Jesus Cristo
fomos batizados na sua morte? 



De sorte que fomos sepultados com ele 
pelo batismo na morte; 

para que, como Cristo foi ressuscitado 
dentre os mortos, pela glória do Pai, 

assim andemos nós também 
em novidade de vida.

(Romanos 6:3,4)



Jesus respondeu: 

Na verdade, na verdade te digo que aquele que 
não nascer da água e do Espírito, 
não pode entrar no reino de Deus.

... Necessário vos é nascer de novo.

(João 3:5,7)



BEM-AVENTURADO 
aquele cuja transgressão é perdoada, 

e cujo pecado é coberto.



E, ouvindo eles isto, 
compungiram-se em seu coração, 
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: 
Que faremos, homens irmãos?

E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de 
vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em 
remissão de pecados; e recebereis o dom do 
Espírito Santo. 



Porque a promessa vos diz respeito a vós, 
a vossos filhos, 

e a todos
os que estão longe, 

a tantos quantos Deus nosso Senhor 
chamar.

(Atos 2:37-39)





E porei 
dentro de vós o meu Espírito, 

e farei que andeis nos meus estatutos, 
e guardeis os meus juízos, e os observeis. 

E habitareis na terra 
que eu dei a vossos pais 
e vós sereis o meu povo, 
e eu serei o vosso Deus.

(Ezequiel 36:25-28)



O restante são consequências da transformação 
feita por Deus...





Amados, se Deus assim nos amou, também 
nós devemos amar uns aos outros.

Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos 
uns aos outros, Deus está em nós, 

e em nós é perfeito o seu amor.

(1João 4:11,12)



E eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho; 
e não amaram as suas vidas até à morte.

Apocalipse 12:11



A   V i t ó r i a   E t e r n a

Graças a Deus que nos dá a vitória 
por nosso Senhor Jesus Cristo. 

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor.

(1Coríntios 15:57,58)
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