
Bíblia? | Jo. 8.47: "Quem é de Deus escuta as palavras 
de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois 
de Deus." | Jo. 10.27: "As minhas ovelhas ouvem a mi-
nha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem". 

10. Você renunciou ao mundo como definido por 1 João 
2:16 e você se considera um peregrino a caminho de seu lar 
celestial? | 1Jo. 2.16: "Porque tudo o que há no mundo, a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos 
e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo" | 
1Ped. 2.11: "Amados, peço-vos como a peregrinos e 
forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências 
carnais, que combatem contra a alma." 

11. Você está anelando pelo retorno de Cristo? Rom. 
8.23: "E não só ela, mas nós mesmos, que temos as 
primícias do Espírito, também gememos em nós 
mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do 
nosso corpo." | 2Tim. 4.8: "Desde agora, a coroa da jus-
tiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me 
dará naquele dia; e não somente a mim, mas também 
a todos os que amarem a sua vinda." | Heb. 9.28: "Assim 
também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pe-
cado, aos que esperam para a salvação". 
 
David Cloud, 
Traduzido por Hélio de Menezes Silva.  
Adaptado por Ícaro Alencar de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele perm
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MEDITE NESTE VERSÍCULO: 
 
 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele perma-

nece.” (João 3:36 – ACF) 
 
 

TEREMOS GRANDE ALEGRIA EM RECEBER  
VOCÊ E SUA FAMÍLIA AQUI: 

 

 
 

UMA IGREJA AVIVADA PELO PODER DA PALAVRA!  

AVANTE NA ÚLTIMA HORA! 

 
ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 

 
End.: R. da União, S/N, Belo Jardim II, 

CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 
Tel. (68) 3227-8555 / (68) 99992-4850 – Pr. Petrônio 

(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro 
 
 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terças-feiras, Culto de Oração, 19h30. 
 Quintas-feiras, Culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (manhã), EBD, 8h30. 
 Domingo (noite), Celebração, 18h. 
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 LUZ das Escrituras que descrevem evidências 
de salvação, seguem algumas perguntas que 

podem ajudar um indivíduo a se examinar. “Examinai-
vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos 
a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, 
que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais 
reprovados” (2Cor. 13.5). O objetivo não é fazer com 
que os verdadeiros crentes duvidem de sua salva-
ção; o objetivo é fornecer ajuda em situações em que 
haja dúvida, seja por parte do próprio indivíduo ou por 
parte de uma igreja que está examinando um indiví-
duo para o batismo ou filiação à igreja. Essas pergun-
tas não devem ser respondidas meramente a partir 
da mente, como em um teste escolar. Devem ser res-
pondidas do coração, com a completa pessoa.  

1. Você se arrependeu e se humilhou diante de 
Deus? | Mat. 18.3: "E disse: Em verdade vos digo que, se 
não vos converterdes como meninos, de modo algum 
entrareis no reino dos céus" | Luc. 13.3: "Não, vos digo; 
se não vos arrependestes, todos de igual modo pere-
cereis" |  At. 17.30: "Mas Deus, não tendo em conta os 
tempos da ignorância, ordena agora a todos os ho-
mens, e em todo o lugar, que se arrependem" | Atos 
20:21 "Testificando, tanto a judeus como a gregos, o 
arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Se-
nhor Jesus Cristo." |  "O maior problema com o ho-
mem natural é seu orgulho. [...] A primeira coisa que 
tem que ser feita com o homem que não aceita a fé 
cristã é humilhá-lo. [...] Todos os homens precisam 
ser convertidos e "tornarem-se como criancinhas". 
Tudo o que eles sabem e tudo o que são e tudo o que 
têm e tudo o que fizeram é totalmente inútil neste 
reino. Não há esperança para eles até que se tornem 
conscientes de sua total falência e "se tornem como 
criancinhas" (D. Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pre-
gadores , p. 50).  

2 Você renuncia todas as falsas religiões e acredi- 

ta que Jesus Cristo é o ÚNICO caminho de salvação?  
| Jo 14.6: "Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a ver-
dade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim" | 
At. 4.12: "E em nenhum outro há salvação, porque 
também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos" | At. 
19.19: "Também muitos dos que seguiam artes mági-
cas trouxeram os seus livros, e os queimaram na pre-
sença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam  
que montava a cinquenta mil peças de prata". 

3. À luz de 1 Coríntios 15: 3-4, que diz que a salva-
ção é acreditar que “Cristo morreu por nossos peca-
dos”, você acredita que você é o pecador que Deus diz 
que você é?  Você acredita que você não tem nenhuma 
justiça que seja aceitável para Ele e que você merece 
a condenação eterna de Deus?  Você acredita que as 
seguintes Escrituras se aplicam a você? | Rom. 
3.10 "Como está escrito: Não há um justo, nem um 
sequer" | Is. 64.6: "Mas todos nós somos como o imun-
do, e todas as nossas justiças como trapo da imundí-
cia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas 
iniqüidades como um vento nos arrebatam". 

4. Você acredita 100% que Cristo morreu por seus 
pecados? Você confia em Jesus Cristo e em Seu san-
gue 100% para a sua salvação?  Você crê que Ele levou 
todo o seu pecado quando derramou Seu sangue e 
morreu na cruz? | Is. 53.6 "Todos nós andávamos des-
garrados como ovelhas; cada um se desviava pelo 
seu caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqui-
dade de nós todos" | 2Cor. 5.21: "Aquele que não co-
nheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele 
fôssemos feitos justiça de Deus". 

5. Você crê com todo o seu coração que Jesus é o 
Filho de Deus? | At. 8.37: "E disse Filipe: É lícito, se crês 
de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus" | Jo. 6.68-69: "Respon-
deu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem ire-

mos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós 
temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho 
do Deus vivente". 

6. Você crê que a sua salvação é somente pela gra-
ça sem obras, e que as obras são fruto da salvação e 
não o caminho da salvação? | Ef. 2.8-10 : "Porque pela 
graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nin-
guém se glorie; porque somos feitura sua, criados em 
Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus prepa-
rou para que andássemos nela" | Rom. 11.6: "Mas se é 
por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a 
graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não 
é mais por graça; de outra maneira a obra já não é 
obra." 

7. Você acredita que nasceu de novo e que é uma 
nova criatura em Jesus Cristo? Você sabe quando isso 
aconteceu? | Jo. 3.3: "Jesus respondeu, e disse-lhe: 
Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus" | 2Cor. 
5.17: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova cria-
tura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se 
fez novo." 

8. Você tem o Espírito de Deus vivendo em você e cla-
mando "Abba, Pai"? Desde quando você começou a expe-
rimentar isso? | Jo. 8.47: "Quem é de Deus escuta as 
palavras de Deus; por isso vós não as escutais, por-
que não sois de Deus." | Jo. 10.27: "As minhas ovelhas 
ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me se-
guem" | Rom. 8.15-16:  "Porque não recebestes o espíri-
to de escravidão, para outra vez estardes em temor, 
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo 
qual clamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica 
com o nosso espírito que somos filhos de Deus" 

9. Você ouve a Bíblia como a voz de Deus?  Ela fala com 
você como a voz de Deus?  Você aceita a Palavra de Deus 
como verdadeira sem reservas?  Você discute com a 
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