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IGREJA PLENA DA GRAÇA

Texto base
“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.”
João 1.11-12

Para Refletir com o GRUPO
de Amigos
2. QUANDO CRISTO

com Cristo? Qual era a nossa

com Cristo; logo, já não sou

identidade?

eu quem vive, mas Cristo vive

“Ele vos deu vida, estando

em mim; e esse viver que,

MORREU, EU MORRI, ESTOU

vós mortos nos vossos delitos

agora, tenho na carne, vivo

CRUCIFICADO COM CRISTO

e pecados, nos quais

pela fé do Filho de Deus, que

andastes outrora, segundo o

me amou e a si mesmo se

A Bíblia diz que todos os

curso destemundo, segundo

entregou por mim.” Gálatas

homens e mulheres, nascidos

o príncipe da potestade do

2.19-20

naturalmente, são escravos

ar, do espírito que agora atua

do pecado e perderam a

nos filhos da desobediência;

má, corrupta e perversa foi

glória de Deus (Romanos

entre os quais também todos

trocada pela identidade

3.23). Eles possuem uma

nós andamos outrora,

justa, santa e fiel de Jesus.

natureza humana, carnal e

segundo as inclinações da

pecaminosa que os separa

nossa carne, fazendo a

A identidade de Jesus agora

de Deus.

vontade da carne e dos

é a nossa identidade. Em

pensamentos; e éramos, por

Cristo, fomos feitos santos

morte de Jesus na cruz, para

natureza, filhos da ira, como

para Deus (Romanos 1.7).

que essa natureza fosse

também os demais.”

Por isso, fomos incluídos na

destruída e substituída por

Efésios 2.1-3

Na cruz, nossa identidade

Hoje Cristo é a nossa vida!

Aplicação pessoal:
1. Você crê e já
experimentou a morte da sua

uma nova natureza, pura e
santa. Somente desta forma

Se agora estamos

velha natureza através da

é que nos tornamos filhos de

crucificados com Cristo,

sua inclusão na morte de

Deus.

quem nós realmente somos

Cristo?

Portanto, os filhos de Deus

então? Qual é a nossa atual

são aqueles que possuem a

identidade?

mesma natureza divina do

“Porque eu, mediante a

seu Pai – “tal Pai, tal filho!”.

própria lei, morri para a lei (a

Quem nós éramos antes de

lei de Moisés), a fim de viver

experimentarmos nossa morte

para Deus. Estou crucificado

2. Quem você é hoje em
Cristo? Qual é a sua
identidade?

AGENDA – semana de 01 á 07de Junho 2014
SÁBADO – 07/06 – BAZAR DA IPG - ALEM DE PRODUTOS COM ÓTIMOS PREÇOS, VOCE PODE LEVAR
PRA CASA UMA DELICIOSA “FEIJOADA” - A PARTIR DAS 10 HORAS DA MANHA!!!
DOMINGO ,08/06 - SEGUNDO DOMINGO DO MÊS DE JUNHO, COMEMORA-SE “ O DIA DO PASTOR” ORE PELO PASTOR MARCOS NASSIF E SUA FAMILIA!!!
INSCRIÇOES ABERTAS PARA O CETREL- Centro de Treinamento em Liderança!!

www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso site

