CARACTERÍSTICAS DE UMA PESSOA CONVERTIDA
TEXTO: 1 Tessalonicenses 1:8-10.
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Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na
Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que
vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada
sobre isso,
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pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram
para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro,
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e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos
livra da ira que há de vir.
INTRODUÇÃO:
• Sempre que encontramos alguém, ou conhecemos alguém registramos uma
impressão daquela pessoa.
• Somos capazes de traçar características daquilo ou daqueles que conhecemos.
• Às vezes até ouvimos alguém perguntar: “O que você acha de mim?” Ou “O que
você acha de fulano?”
• Então, quais as características de quem já se converteu a Jesus?
1. ELES SE VOLTARAM PARA DEUS.
• Eles se voltaram para Deus.
• Esta é a primeira marca de uma pessoa convertida.
• Ao invés de ter medo de Deus, ele está em paz com Deus.
• Ao invés de se esconder Dele, ele diz: “Tu és meu refúgio”,
• Ao invés de considerar Deus um patrão duro ou severo juiz, ele O conhece como
seu Pai amável.
• Voltar para Deus foi o que o filho pródigo fez em relação ao seu pai.
• É necessário parar e reconsiderar.
• É necessário repensar suas palavras, suas atitudes, seus caminhos, suas decisões;
e voltar atrás.
• Isaías 55:7 – “Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau, os seus
pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se para
o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado.”
2. ELES ABANDONARAM OS ÍDOLOS
• Eles deixaram os ídolos.
• Adorar ídolos se tornou algo normal para o povo.
• Não somente ídolos de madeira, pedra, gesso etc., mas também adoram pessoas.
• Qualquer coisa que é permitida a usurpa o lugar de Deus na alma é um ídolo.
• Qualquer coisa de si próprio que se coloque como esperança de bênção futura é um
ídolo.
• Está você esperando um favor de Deus por causa de seu viver moral, suas orações
ou seus votos? Então estas coisas são seus ídolos.
• Deus está acima da sua moral, das suas orações ou de seus votos.
• A sua esperança precisa estar em Deus, simplesmente porque ele é Deus.

• Estas coisas se colocarão entre você e as bênçãos de Deus.
• Uma marca de uma pessoa convertida é que tirou tudo o que foi previamente base
para suas esperanças – seus próprios esforços e resoluções, tudo aquilo que ficava
entre ele e Deus.
3. ELES ESTAVAM AGORA SERVEM AO DEUS VIVO E VERDADEIRO
• Eles estavam servindo agora ao Deus vivo e verdadeiro.
• Um não convertido serve a si mesmo e a Satanás.
• Um não convertido mesmo sem saber serve a si mesmo buscando sempre sua
satisfação.
• Tem muita gente dentro da igreja servindo a si mesmo.
• A prova é que quando algo não o agrada, ele se decepciona e vai embora, porque
não foi servido como gostaria de ser servido.
• O verdadeiro convertido busca servir a Deus em todas as áreas de sua vida.
• Tudo sobre seu controle se torna convertido assim como ele é convertido.
• Se ele é um vendedor de tecidos ele é cuidadoso em vender um metro com cem
centímetros.
• Se é um leiteiro, ele se certifica que seu leite é leite e não leite e água.
• Ele é honesto nas coisas que vende ou faz.
• Ilustração: do vendedor de mel, que aumentou o preço do mel porque o açúcar
estava mais caro.
• Mas o verdadeiro convertido, tudo sobre ele dá testemunho de que ele agora é servo
de Deus.
4. ELES ESTAVAM ESPERANDO PELA VOLTA DE JESUS
• Eles estavam esperando pelo Filho de Deus voltar.
• Popularidade, fama, sucesso, riqueza, não são objetos de ambição de um homem
realmente convertido.
• Ele conhece Jesus como seu Libertador do juízo vindouro e suas esperanças estão
postas no mundo no qual o Filho de Deus é o Centro de tudo.
• Ele busca por Ele e seu mais querido desejo é ser gratificado quando se encontrar
em Sua presença para sempre.
• Muitos hoje estão na igreja, sabem que um dia Jesus voltará, mas não querem que
Jesus volte agora.
• Estão tão ocupados com suas vidas, estão amando tanto o que fazem, estão
sonhando tanto com o que ainda vão fazer, que se Jesus voltar agora irá atrapalhar
tudo.
• Mas precisamos dizer como está em Apocalipse 22 – “O Espírito e a noiva dizem:
"Vem!" E todo aquele que ouvir diga: "Vem!” – “Vem, Senhor Jesus!”
CONCLUSÃO
• Oh, que estas quatro marcas possam ser bem visível em sua vida.

