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MOMENTO DA VISÃO
Atualmente, muitas pessoas têm se tornado crente, porém, esses têm tido pensamentos sobre a salvação de
uma forma equivocada. A salvação tem sido compreendida simplesmente como bênçãos prometidas a todos
que têm aceitado a Cristo. Essas bênçãos são só vistas, por exemplo, como a salvação eterna, melhoria na
família, conservação do emprego, a cura de alguém. Infelizmente, essa tem sido a mentalidade de muitos
cristãos. Isto não quer dizer que Deus não possa conceder essas coisas, porém, devemos entender que a
salvação não é somente bênçãos, mas também uma mudança que envolve o todo da nossa vida.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador?
2. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu?
TEXTO: João 10:1-11
INTRODUÇÃO:
• Jesus se tornou a nossa salvação em todas as áreas de nossas vidas.
• As palavras gregas usadas para salvação (Soteria e Sozo) deixam claro que a nossa redenção não somente
provê bênçãos prometidas (a não ida ao inferno), mas tem aplicações em nossa vida como um todo.
1. A LUTA É CONTÍNUA
• A realidade que Jesus ensina nos evangelhos mostra a salvação com dimensões bem maiores que
pensamos. A ênfase dada por Cristo é o compromisso da cruz. Uma verdade através da qual negamos a
vontade da velha natureza pra fazermos a vontade de Deus. Em Mc. 8:35, Jesus diz: “Quem quiser pois
salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á”. Esse
versículo relata bem o que Cristo quer nos ensinar.
• A salvação implica em mudança de valores (Efé. 4:22-29). Todo cristão, a partir do momento que se
converte, começa a mudar, porém, todas as mudanças não acontecem “da noite para o dia”, elas são
gradativas.
• Quando sou um ser salvo, a maneira de ver o mundo se torna diferente. Começo a perceber que os valores
desse mundo não se dão com a nova realidade. Cada valor do mundo acaba sendo seu grande inimigo. A
mídia e as conversas são um grande exemplo disso. Você, como adolescente, muitas vezes acaba se
sentindo meio pressionado com tanta informação que vem contra o que você aprendeu na leitura, no ensino
ou na pregação da palavra de Deus. Nosso grande desafio como adolescente é viver neste mundo, mas
não ser contaminado por ele. (Tiago 1:27b) Como podemos viver dessa maneira?
• Lembrem-se: cada valor cristão vai sendo construído em você, para que cada dia sua semelhança com
Cristo seja maior. A resposta a essa questão está na raiz da experiência da sua salvação, que é a sua fé
em Cristo, pois resulta em escolher amar a vontade de Deus.
• Quando temos por verdade essa realidade, procuramos viver diferente dos valores “do mundo”.

2. PRINCÍPIOS MORAIS
• O adolescente cristão tem princípios morais que determinam seus valores.
• Vejam alguns destes princípios nas áreas abaixo:
• Família
o Honre sempre os pais. Honrar é mais que obedecer.
o Não discuta com os pais, mesmo se estiverem errados.
o Procure ajudar com as atividades de casa, ser prestativo.
o Seja tolerante com seus irmãos.
o Não procure ter todas as atenções voltadas para você.
o A sua família é o seu primeiro ministério.
o Seu pai e sua mãe são os melhores pais que Deus poderia ter te dado.
• Finanças
o Procure de alguma forma ter o seu dinheiro.
o Nunca exija as coisas mais caras de seus pais, eles dão o que pode.
o Não procure viver em cima de status (objetos de marca).
o Saiba gastar bem o dinheiro que foi ganho (pelos pais ou por trabalho).
• Sexualidade
o “Ficar” não é de Deus.
o Espere o tempo cero para namorar.
o O problema de muitos adolescentes cristãos é que não conseguem seguir o padrão de moda
estabelecido por Deus (1 Sam. 16:7).
o Seja inteligente! Espere até o casamento, se guarde em todos os sentidos.
o Homem é homem, mulher é mulher!
• Estudo
o Não faça esquemas: você deve ler livros e não os resumos dos livros.
o Continue colando, mas lembre-se: você vai tomar bomba no vestibular da vida.
o Ajude seus colegas na escola.
o Dê um bom testemunho de Cristo no seu colégio.
o Lembre-se: Não existe não sei, não quero, não posso; você pode todas as coisas naquele que te
fortalece!
• Amizade
o “As más conversações corrompem os bons costumes”
o Amigos é diferente de colegas.
o Amizade é pra poucos.
o Escolha bem suas amizades.
o Não tenha sua fé apoiada em amizades.
• Ministerial
o Procure servir onde Deus te colocou.
o Exerça o ministério com responsabilidade.
o Lembre-se que em seu ministério você está fazendo para Deus.
CONCLUSÃO
• Lembre-se: Você pode ser tudo, menos burro! A vida é um eterno aprendizado.
• Jesus morreu na cruz para salvar você, então agora de posse de sua salvação sirva ao Senhor, levando
outros a Cristo também.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.”
(João 10:10)

