A CONFISSÃO VITORIOSA DA PALAVRA – BOLETIM DE “GA”

Parte 4

Texto base
“Nele (em Jesus) temos a redenção por
meio de seu sangue, o perdão dos
pecados, de acordo com as riquezas da
graça de Deus.” Efésios 1.7
Para Reflexão
4. QUANDO CRISTO MORREU NA CRUZ,
TODOS OS MEUS PECADOS FORAM
APAGADOS !
Para quebrar uma pedra é preciso bater
várias vezes com um martelo. Assim,
perseverar na confissão da Palavra de
Deus é segurança para nós (Jeremias
23.29).
Hebreus 11.1-3 diz que fé é aquilo que,
embora não vemos, cremos que vai se
cumprir. Porém, como ter fé naquilo que
não conhecemos?
Precisamos conhecer a Palavra de Deus
para depositarmos nela a nossa fé
(Romanos 10.17).
Somos enganados quando firmamos nossa
fé em sentimentos e emoções, e não no
que a Bíblia diz:
 1 Timóteo 4.9– A Palavra de Deus é fiel
e aceitável.
 1 Tessalonicenses 2.13– A Palavra de
Deus não pode operar na vida daquele
que não crê.
 Romanos 1.16– A Palavra é o poder de
Deus.
 Salmo 107.20- A Palavra nos sara e nos
livra da morte.
Três verdades que precisamos crer e
guardar:
1. Estamos crucificados com Cristo.
Fomos incluídos na morte de Jesus e nossa
velha natureza, corrupta e decaída,
morreu com Ele. Portanto, não somos
mais escravos do pecado (Colossenses
3.3).

2. Fomos ressuscitados juntamente com
Cristo. Ganhamos uma nova natureza.
Agora somos servos da justiça. Isso nos faz
parecidos com Jesus: santos como ele,
justos como Ele, amorosos como Ele e
comprometidos como Ele em buscar os
perdidos. E também somos herdeiros de
Deus: tudo o que é do nosso Pai é nosso
também.
3. E na cruz, Cristo tomou sobre ele os
nossos pecados e nos ofereceu seu
perdão, a fim de sermos livres de toda
culpa e vivermos uma vida santa para
Deus. Nossas iniquidades foram lançadas
sobre Jesus e por causa disso podemos
viverhoje vitoriosos sobre o pecado.
Aplicação pessoal:
1. Você crê no que a Palavra de Deus diz
que Cristo fez por você e em você?
2. Onde você tem colocado a sua fé: na
Palavra de Deus ou nas suas próprias
emoções?
AGENDA
DIA
1º. Sabado

07/06 –
Sábado – a
partir da
10:00hr

Domingos
as 17hrs.

Encontro da MOÇADA!! 18:30hrs
Nosso Bazar !! Colabore trazendo
Roupas (em bom estado)
Utensílios domésticos, e seus
convidados!!!! Teremos Feijoada!
Vem aí – Reunião dos Homens
com “J” - prepare-se!!!
Centro de Treinamento em
Liderança - Faça sua inscrição

