
EIS QUE TUDO DE FEZ NOVO 
 
 
INTRODUÇÃO 
A mudança que Cristo faz na vida de uma pessoa que se rende a Ele, se torna visível nas 
suas atitudes e no seu estilo de vida. Por mais que nos esforcemos, nunca 
conseguiremos ser perfeitos e inculpáveis diante de Deus. “Na verdade, não há homem 
justo sobre a terra, que faça bem e nuca peque. ” (Eclesiastes 7:20). 
  
SÓ JESUS SALVA 
Muitos tentam mudar o seu modo de viver através da religião, como se com isso 
pudessem agradar a Deus. Mas só em Jesus o homem encontra a Salvação e a completa 
transformação da sua vida. 
Precisamos compreender que o problema não está naquilo que o homem faz, mas 
naquilo que ele é no seu estado de alma “porque, como imaginou na sua alma, assim é; 
ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo” (Provérbios 23:7). 
Quando o homem é transformado pelo poder do sangue de Jesus, ele passa a viver uma 
nova vida, então o que ele fazia não faz mais, “pois as velhas coisas já passaram; eis que 
tudo se fez novo” (2Co 5:17). 
Não é o que fazemos de bom que muda o nosso interior, Por mais que nos esforcemos 
praticando boas ações, que muitas vezes parecem agradáveis a Deus, conseguiremos 
transformar a nossa natureza pecaminosa, que nada mais é do que uma natureza de 
morte proveniente das nossas transgressões. (Cl 2.13). 
  
RECEBENDO UMA NOVA VIDA 
Mas a Palavra de Deus nos garante que pela Graça somos salvos por meio da fé e que 
isso não vem de nós, isto é, não vem dos nossos esforços humanos, mas Deus escolheu 
nos dar a Salvação como um presente divino que está acessível a todos quantos 
queiram, por meio da fé, receber Jesus como seu Senhor e Salvador (Rm 10:9-10). 
Quando tomamos essa decisão, algo sobrenatural acontece: nossa velha natureza morre 
e, então, recebemos de Deus uma nova natureza, uma nova vida, “estando nós ainda 
mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo 
Jesus” (Ef 2:5-6). Assim nos tornamos nova criatura, não mais separados de Deus (2Co 
5:17). 
 
CONCLUSÃO 
Porque recebemos a própria vida de Deus, de graça, não quer dizer que não precisamos 
fazer mais nada para agradar a Ele. Se tivermos a natureza de Deus, espera-se que 
andemos manifestando, em nós, uma nova vida, que é o resultado do “novo 
nascimento” (Jo 3:3). Claramente a Palavra de Deus nos diz que fomos criados, em Cristo 
Jesus, para boas obras, mas, para vivermos uma nova vida, temos que caminhar com 
Cristo. 
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