IGREJA BATISTA JESUS É A VIDA
Uma Igreja para sua vida
“Portanto, Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” Mateus 28:19

Conquistas de Jesus
na cruz por nós
ESTUDOS PARA CÉLULAS

Primeira edição:
Junho/2011

Música da Pra. Ludmila Ferber
Tudo que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança!
Todas as bênçãos de Deus pra nós
Tomamos posse, é nossa Herança!
Toda a vida, todo o Poder!
Tudo que Deus tem para dar
Abrimos nossas vidas pra receber
Nada mais nos resistirá!
Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo
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Lição 01

Paz e Alegria em todas as circunstâncias (Pra. Almira)
Paulo ao escrever aos irmãos que estavam em Roma, fala
dentre outras coisas da liberdade e do amor e explica que o reino de
Deus é formado por coisas que não são palpáveis como a paz e a
alegria. Rm 14:17 Porque o reino de Deus não é comida nem
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.
Vejamos um pouco sobre o que é Paz e alegria.
PAZ(gr.eirene) é uma a quietude de coração e mente.que
excede o nosso entendimento.Cl 3:15. Alcançamos a Paz quando
temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
ALEGRIA ( gr. Chara) É um sentimento mais profundo do
que a dor ou prazer, não é limitada pelas circunstâncias externas. “A
Alegria do Senhor é a nossa força”. Ne 8:10.
Quando Jesus nos chamou nos prometeu uma vida
abundante e por isso a Paz e a alegria vem àqueles que são
perdoados os pecados. A medida que o cristão deixa o Espírito
Santo o encher, passa a possuir seus frutos, dentre eles a Paz e a
alegria.Gl 5 :22
Por isso, o cristão deve ter paz e alegria em todas as
circunstâncias. A alegria e o bom humor é remédio, conforme Pv
17:22: "O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito
abatido virá a secar os ossos.".
O Senhor se importa com a nossa tristeza como diz em
Isaías 61:3: "a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê
ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por
espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que ele seja glorificado."
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Este texto de Isaías é maravilhoso, pois mostra que o
Senhor além de se importar, nos visita e faz uma troca: ornamento
por cinza, óleo de alegria por tristeza, louvor no lugar de angústia.
Aleluia! O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Creia!
Somente Cristo pode mudar o pranto em alegria (Sl
16:11; 30:11; Is 35:10; Jo 15:11).
Reflexão:
- Você possui a Paz e a alegria em todas as circunstâncias ?
A Paz e a alegria que você possui é a que só o Senhor pode dar. Sl
43:4, Jo 10:27, Jo 16:20, Ef 2:13-14.
Texto para decorar: "A alegria do Senhor é a nossa força." Ne 8:10

Então cante ao Senhor!
A Alegria do Senhor (Renascer Praise)
A alegria do Senhor a nossa força é (4X)
Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar
As águas vivas inundam a alma
Como o mar a invadir a praia
Fonte de vida que nutre e sustenta
E faz transbordar nossos corações
Durante as horas escuras da noite
Não deixará abater seu povo
Fortalecidos no Espiríto Santo
Quem tem alegria não pode parar
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Lição 02
O PODER DA FÉ – Lc 5.1-11 (Pr. Inerves)
"Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda, e nada
apanhamos; mas, sobre tua palavra, lançarei as redes."
QUATRO PRINCÍPIOS DA FÉ EM DEUS
A Palavra de Deus
A fé tem que ser firmada na palavra, nas promessas de Deus
Lc 5.5 - “sobre tua palavra, lançarei as redes.”
A Fidelidade de Deus (Deus é Fiel)
Hb 10. 23 - retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança,
porque fiel é aquele que fez a promessa;
II Co 1.18 – Deus é Fiel
II Tm 2.13 - se somos infiéis, ele permanece fiel; porque não pode
negar-se a si mesmo.
Hb 2.17 Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a
seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel
nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos
pecados do povo.
II Co 1.9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão
de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor.
II Ts. 5.24 - Fiel é o que vos chama...
A confissão da fé (afirmar com fé)
Devemos afirmar que cremos na palavra, na fidelidade e no amor de
Deus para conosco
Hb 13.6 De modo que com plena confiança digamos: O Senhor é
quem me ajuda, não temerei; que me fará o homem?
Sl 91.2 Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o
meu Deus, em quem confio.
Js 24.15 Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei
hoje a quem haveis de servir; se aos deuses a quem serviram
vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa
serviremos ao Senhor.
04

Sl 118. 14-17 O Senhor é a minha força e o meu cântico; tornou-se
a minha salvação; 15 Nas tendas dos justos há jubiloso cântico de
vitória; a destra do Senhor faz proezas. 16 A destra do Senhor se
exalta, a destra do Senhor faz proezas. 17 Não morrerei, mas
viverei, e contarei as obras do Senhor.
A prática da fé (agir com fé)
Mt 7.24 “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas
palavras e as põe em prática, será comparado a um homem
prudente, que edificou a casa sobre a rocha.”
I Rs 17. Deus fez secar a água de Israel por meio de uma
profecia de Elias. Quando secou o ribeiro, Deus o mandou ir a uma
outra nação e lá encontrar uma viúva que o sustentaria. Ele disse
para ela fazer um bolo e ela disse “12 Ela, porém, respondeu: Vive o
Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um
punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija; e eis
que estou apanhando uns dois gravetos, para ir prepará-lo para mim
e para meu filho, a fim de que o comamos, e morramos. 13 Ao que
lhe disse Elias: Não temas; vai, faze como disseste; porém, faze
disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui; depois o
farás para ti e para teu filho. 14 Pois assim diz o Senhor Deus de
Israel: A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não
faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15 Ela foi
e fez conforme a palavra de Elias; e assim comeram, ele, e ela e a
sua casa, durante muitos dias. 16 Da vasilha a farinha não se
acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do
Senhor, que ele falara por intermédio de Elias.”
Lc 5.5 - “sobre tua palavra, lançarei as redes.”
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Lição 03
Regeneração (Pra. Régina)
1.Regeneração
A Regeneração é uma ação divina que dá ao que se converte, que crê
em Deus, uma vida nova e purificada, por meio da união pessoal com
Cristo. A palavra regenerar quer dizer corrigir-se, reabilitar-se.
O NT assim descreve a regeneração:
a)Novo Nascimento
Leia (Joaõ 3:3-7). O Novo Nascimento é um nascimento espiritual, é
nascer espiritualmente em Deus, por meio de Jesus e seu sacrifício.
Quem passa pelo Novo Nascimento se torna filho de Deus (João 1:12).
b)Purificação
Deus nos salvou pela “lavagem” (Tito 3:5-6, Atos 22:16).
Se nascemos do Espírito Santo e se deixamos o Senhor nos lavar,
somos purificados de toda sujeira. O batismo é um ato simbólico desta
abertura que o crente está dando ao Senhor para ser lavado e purificado.
Imagine uma pessoa totalmente suja de lama, da cabeça aos pés. Se
ela entrar debaixo de um chuveiro, a água começará a amolecer aquela
lama e a sujeira começará a se dissolver e a pessoa ficará limpa. É isso
que Deus faz com nossas vidas, nos lava com sua Palavra e com sua
presença. Somos lavados de que? do pecado, das nossas vontades
equivocadas, dos enganos, das influências prejudiciais deste mundo e etc.
c)Vivificação
A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai,
mediante Jesus Cristo e pela operação do ES. (Col.3:9-10, Efés.4:22-24).
O Senhor traz sua vida para a nossa vida. É algo sobrenatural. Toda
morte é vencida. Creia que toda morte de sonhos, toda morte de
esperança é vencida por Jesus em nossas vidas, em sua vida. A Vida de
Deus é Jesus e todo que tem Jesus tem a Vida.
Qual o objetivo de sermos regenerados?: sermos salvos da ira de Deus
e da condenação eterna. Embora as outras religiões recomendem
penitências e ritos, pelos quais a pessoa pode expiar (pagar) os seus
pecados, não há promessa de vida e de graça para transformar a sua
natureza. O Cristianismo é diferente (Heb.7:25).
2.Necessidade da regeneração
João 3:1-2. As primeiras palavras de Nicodemos revelam:
a)Fome espiritual; o verso 2 diz que ele foi procurar Jesus.
b)Falta de entendimento de que ele precisava de salvação. Ele
queria apenas entender algumas coisas.
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Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os
homens – uma mudança radical e completa da natureza e caráter do
homem em sua totalidade. (...) Antes que o homem possa ter uma vida
que agrade a Deus, seja no presente ou na eternidade, sua natureza
precisa passar por uma transformação tão radical, que seja realmente um
segundo nascimento. O homem não pode transformar-se a si mesmo;
essa transformação terá que vir de cima, do Senhor.
3. Como a regeneração acontece
a) Pelo agir de Deus - O Espírito Santo é o agente especial na obra de
regeneração.
(João 3:6; Tito 3:5).
b) A preparação humana, a disposição para ser transformado. O homem
não pode cooperar no ato de regeneração, que é um ato soberano de
Deus, mas o homem pode tomar parte na preparação para o novo
nascimento.
Qual é essa preparação: Arrependimento e Fé.
4. Efeitos da regeneração
a) Torna-se filho de Deus e beneficiário de todos os privilégios dessa
filiação. (João 1:12 -13/ I João 3:1/ Rom 8:15-16)
b) Espirituais - a regeneração envolve união espiritual com Deus e com
Cristo por meio do Espírito Santo. Essa união envolve habitação divina (II
Cor.6:16 / Gál. 2:20/ I João 3:24)
Essa união resulta em um novo tipo de vida e de caráter, descrito de
várias maneiras:
novidade de vida (Romanos 6:4)
/ um novo coração (Ezequiel
36:26)
um novo espírito (Ezequiel 11:19
/ um novo homem (Efésios 4:24)
participantes da natureza divina (II Pedro 1:4)
Práticos - A pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que
tem ao pecado (I Jo 5:18), por obras de justiça (I João 2:29), pelo amor
fraternal (IJoão 4:7), pela vitória que alcança sobre o mundo (I João.5:4)
Versículo para decorar: João 1:12 "Mas a todos os que o receberam, àqueles
que creêm no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus."
Reflexão:
Identifique as áreas da sua vida que precisam ser corrigidas, regeneradas.
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Lição 04
O Espírito Santo, Auxiliador e Consolador (Pra. Meire)
O Senhor Jesus instruiu os discípulos acerca do Espírito Santo,
dizendo que ele seria enviado por Deus para estar para sempre com
aqueles que se tornassem servos dele. Esta promessa está registrada em
João 14:15-31.
No Antigo Testamento o Espírito Santo atuava somente na vida
dos sacerdotes, profetas e reis. Mas ao cumprir-se o dia de pentecostes,
no qual os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, todos foram
cheios do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumpriu, deve tornar-se
evidente em todos nós.(Atos 2:1-4).
Deus sabia que não somente os discípulos, mas todos nós
como servos dele, necessitamos do Espírito Santo como auxiliador e
consolador. É importante lembrarmos que o Espírito Santo é uma pessoa,
que pode entristecer-se ou alegrar-se. Não entristeçais o Espírito Santo de
Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. (Ef 4:30)
O Espírito Santo nos ajuda em todos os aspectos das nossas
vidas e atua de várias maneiras. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos
ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Isso é muito importante porque intercede segundo a vontade
de Deus. (Rm 8:26). O Espírito Santo nos ensina a orar, nos traz à
memória a palavra de Deus, as passagens bíblicas que lemos e
estudamos, nos adverte quanto ao pecado. Ele é nosso amigo íntimo.
Quando surgir as dúvidas, quando tivermos que tomar decisões difíceis,
oremos ao Espírito Santo. Devemos buscar intimidade com o Espírito
Santo em oração, apresentando à ele nossos objetivos, sonhos,
necessidades, e direcionamentos, seja no aspecto pessoal, familiar,
ministerial, espiritual.
Vejamos alguns exemplos da atuação do ES em nós:
A convicção: Porque o Espírito Santo é que nos convence do
pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que o Espírito da verdade nos
guia em toda a verdade (João 16:8-13). O Espírito Santo está sempre
agindo, levando as pessoas a se converterem ao Senhor Jesus. Mesmo
havendo tanta injustiça no mundo. Deus é justo!
A regeneração: Aquele que não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. Jesus instruiu à Nicodemos acerca do
novo nascimento, e disse-lhe: Necessário vos é nascer de novo. (João 3:37). Isto acontece pelo espírito, e não conforme a carne o mundo e as
influências malignas.
A habitação: Não sabeis que o nosso corpo é o santuário do

08

Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus? Não sois de vós
mesmos; fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois a Deus no
vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. (I Coríntios
6:19-20). Precisamos nos conscientizar que o cristão deve a fazer
diferença no mundo, em seus pensamentos, atitudes e modo de viver.
Com a ajuda do Espírito Santo é possível fazer a diferença. Somos a
morada de Deus no Espírito!
Santificação: Fomos regenerados, não de semente
corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é
permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem
como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do
Senhor permanece para sempre. (I Pe 23-25). O Apóstolo Paulo escreveu
também aos Gálatas ensinando-os acerca do fruto do Espírito e as obras
da carne (Gl 5:16-25). Esse é um dos textos que todas as pessoas cristãs
ou não, devem ler, conscientizar-se e colocar em prática.
Como é importante sabermos que o Espírito Santo é santo, se
vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
O pecado contra o Espírito Santo: Jesus exortando aos
fariseus disse-lhes: Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser
alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas se
alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem
neste mundo nem no futuro. (Mt 12:31-32). Como as pessoas blasfemam
contra o Espírito Santo? Não reconhecendo-o como Deus. Os fariseus
blasfemaram porque disseram que Jesus expulsava os demônios pelo
poder de Belzebu, príncipe dos demônios. A trindade é composta por Deus
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não extingais o Espírito. (I Ts 5:19).
Existem muitas pessoas que vivem totalmente sem a direção do Espírito
Santo, extinguiram-no de suas vidas, vivem conforme o seu coração
enganoso, são presas fáceis para o inimigo.
O Consolador: O Espírito Santo além de auxiliar, direcionar,
convencer e habitar na vida do cristão, ele também é consolador. Jesus
disse aos seus discípulos que o Consolador que ele enviaria da parte do
Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificaria dele. (João
15:26 ). Deixemo-nos ser consolados pelo Espírito Santo, procurando
conhece-lo melhor, sentir a sua presença e também falar dele. Lembre-se
em todos os momentos, difíceis ou agradáveis, na alegria ou tristeza, na
angústia ou na conquista o Espírito Santo está presente. Precisamos
reconhecer o valor do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus que
nos enviou o Espírito Santo. Na caminhada cristã, temos lutas, mas não
estamos sozinhos, temos o Espírito Santo conosco. Que Deus nos dê a
sensibilidade de percebê-lo e falar com ele todos os dias.
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Lição 05
Perdão sem limites (Pra. Régina)
1.O Perdão Divino
Desde que Adão e Eva pecaram, o perdão divino para a
humanidade passou a ser necessário para que a comunhão entre o
Criador e a criatura fosse restabelecida (Salmo 130:4 e Daniel 9:9).
O senhor nos perdão sem limites, pois Ele é misericordioso.
O próprio Senhor estabeleceu que o seu perdão para os
nossos pecados dependeria de um sacrifício. Assim, no Velho
Testamento o perdão de Deus vinha por meio do sacrifício de um
animal (Levítico 4:20), e no Novo Testamento (Hebreus 9:13-15), o
perdão divino passou a depender do sacrifício do seu próprio Filho,
Jesus de nazaré.
Para recebermos o perdão divino, precisamos confessar,
reconhecer que pecamos e nos arrependermos de ter praticado o
pecado. Leia II Crônicas 7:14 e I João 1:9.
2. O Perdão Humano
Na oração do pai Nosso, uma oração modelo, (Mateus
6:12), Jesus nos ensinou que devemos perdoar nossos
semelhantes, e mais, é impossível receber o perdão de Deus se
não perdoarmos aqueles que são humanos e imperfeitos como nós.
Leia Mateus 18:23-35
Assim como o perdão divino exige sacrifício, este perdão
humano também necessita de sacrifício. Que sacrifício seria este? o
sacrifício (sofrimento) da nossa carne, da nossa alma, porque
perdoar alguém quer dizer apagar o prejuízo que alguém nos fez,
significa não considerar a ofensa, relevar o problema causado e
deixar o ofensor livre.
O Rabino Benjamin Mandelbaum disse o seguinte:
"Aceitarmos nossa própria humanidade em sua imperfeição é o
primeiro estágio para podermos atingir o perdão. Mas, em relação
aos outros, antes do perdão, vem muita raiva, senão não se teria do
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que perdoar, já que a indiferença não necessita ela mesma de
perdão. É o próprio amor que clama por perdão. Não é nenhum
favor perdoar ao outro, já que nós mesmos lucramos
imediatamente ao sentirmos nossos corações e mentes mais
leves."
Para vivermos em comunidade (família, igreja, trabalho e
etc), precisamos estar conscientes que haverá situações em que
teremos que perdoar ou reconhecer nosso erro e pedir perdão
(Efésios 4:32). Muitos que não gostam de perdoar, gostam menos
ainda de pedir perdão. Como a citação do Rabino diz, temos que
entender que nossa humanidade é imperfeita e por isso Jesus nos
ensina a perdoar, porque a nossa realidade de vida está repleta de
situações que exigem o perdão.
2. Os efeitos do Perdão
a) Reconciliação com Deus – Isto ocorre tanto quando
recebemos o perdão de Deus como também quando liberamos o
perdão para o nosso próximo. O perdão de Deus nos purifica de
toda injustiça, nos lava, nos coloca em posição de poder receber as
bênçãos do Senhor.
b) Alma tranquila – Quando recebemos o perdão de Deus
ou de alguém ou ainda quando liberamos perdão para alguém,
nossa vida é transformada, recebemos o alívio, a cura emocional e
a alegria perdida.
Versículo para decorar:
"Se confessarmos os nossos pecados, Ele é Fiel e Justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." I João 1:9
Reflexão:
1- Por que temos tanto dificuldade em perdoar?
2- Que benefícios o perdão traz para nossas vidas?
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Lição 06
Bênçãos e Provisão (Pr. Hélcio)
"Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá.
Daí dizer-se até hoje: No monte do Senhor se proverá” (Gn. 22:14).

A BÍBLIA é rica nos exemplos, ou melhor, em provas
incontestáveis da manifestação do DEUS DA PROVISÃO. "Assim
diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva; todavia, este
vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e
os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do SENHOR." (II
Rs.3:17-18). Não são as condições favoráveis que nos fazem
prosperar, é a bênção do Senhor que o fará prosperar.
Em Filipenses 4:19 diz: "O Senhor, conforme a sua
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de
vossas necessidades." Deus não precisa das riquezas do Banco
do Brasil, nem do Banco Mundial para suprir cada uma das
nossas necessidades. Ele as supre com a riquezas que Ele tem
acumuladas na GLÓRIA. Fomos comprados na cruz, libertos na
cruz, perdoados na cruz, curados na cruz e abençoados na cruz.
Crer no poder da cruz, é crer no poder sobrenatural desse amor de
Deus.
Como você pode perceber, Deus tem benção e provisões
para nós. Mas, é necessário avaliar como isto se dá:
I - Buscar primeiro o Reino de Deus (Mateus 6.33). As
coisas espirituais devem ser priorizadas mais do que as coisas
terrenas, foi assim com Abraão e muitos outros servos do Senhor.
Não se pode por as coisas terrenas acima das espirituais.
Nossa cultura religiosa tem nos levado a crer, de que tudo
que vamos alcançar de Deus será a base de troca, muitas vezes
dizimamos pra que ele nos dê em dobro daquilo que demos, muitas
vezes jejuamos e fazemos campanhas para que possamos alcançar
o mais rápido possível os nossos interesses e esquecemos que a
bíblia nos instrui a buscar primeiro os interesses do reino de Deus, e
as outras coisas nos será acrescentadas por ELE (Mt 6.33), e isso
requer de nós fé e não troca.
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II - Ouvir e Obedecer a Deus: Jesus disse “Se vós estiverdes em
mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que
quiserdes, e vos será feito” No Antigo Testamento, em geral, a
bênção refere-se a bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza,
descendência, etc., e essa bênção está expressamente
condicionada à obediência aos mandamentos de Deus:
(Deuteronômio 11.26-28)
A bênção para a Igreja de Jesus, o povo celestial de
Deus, tem uma conotação celestial correspondente; É necessário:
estar Nele, ouvir Ele e obedecer Ele.
Geralmente quando surge uma necessidade, tendemos a
correr por todos os lados e a falar com todos esperando uma
solução, mas esquecemos de ir à pessoa certa. Esta pessoa é
Jesus Cristo, “O autor e consumador da nossa fé, Ele cuida de nós.
A Provisão de Deus é sempre PERFEITA, FRANCA,
COMPLETA e ABUNDANTE!... Se você, porventura, está
necessitando receber de Deus alguma coisa que ainda não
conseguiu, relacione-se com Ele e você terá o prazer de
desfrutar dos deliciosos resultados do cumprimento das Promessas
do SENHOR em sua vida, pois, ELE É O DEUS QUE VELA PELA
SUA PALAVRA PARA CUMPRÍ-LA.
"A bênção do SENHOR é que enriquece; e não traz
consigo dores." (Provérbios 10:22)
A benção do Senhor é certa, segura, verdadeira, A
benção do Senhor provoca uma grande alegria. A benção do
Senhor deve ser contada.
Texto para decorar:
Reflexão:
1 – Você consegue perceber as bênçãos do Senhor em sua vida?
2 – Quando você recebe uma bênção, uma provisão maravilhosa do
Senhor, você ora agradecendo a Jesus? Você conta aos outros para
que a fé de muitos seja fortalecida?
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Lição 07

Força para não desistir I

(Pra. Régina)

1- A fraqueza da desistência deve ser vencida
Leia Hebreus 10:38-39. Algumas pessoas, até mesmo
cristãos, possuem em seu caráter uma facilidade para desistir de si
mesmo, desistir de bons projetos e de bons sonhos. É necessário
identificarmos esta fraqueza e lutarmos contra ela.
Esta fragilidade pode levar uma pessoa a desistir de
muitas coisas importantes, como de fazer uma faculdade ou procurar
um emprego ou até mesmo desistir de orar por um filho ou por um
parente. Muitos desistem até de viver.
Nosso caráter deve ser curado para que sejamos
perseverantes. Seja curado em nome de Jesus Cristo! E para
permanecermos curados, precisamos nos alimentar da Palavra de
Deus e da sua Presença.
Atitudes que nos fortalecerão para não desistir:
a) Não olhar para trás – Não podemos nos ocupar muito
com o passado. O nosso passado ruim deve ser enterrado e o nosso
bom passado deve ser lembrado apenas para lembrarmos de algo
que nos traz esperança (Lam 3:21) e não nostalgias. O que derrotou
a mulher de Ló foi o fato de que ela olhou para trás (Gen.19:16-17).
O anjo de Deus disse que não poderiam olhar para trás, mas ela
desobedeceu e foi transformada em uma estátua de sal.
Toda vez que temos medo do futuro, temos a tendência
de olhar para trás e perdemos as forças para lutar no presente. O
que não deu certo, o que foi perdido, as decepções, os pecados, os
vacilos, jogue tudo ao pé da cruz e siga em frente.
b) Fixar os olhos na recompensa futura - Leia Filipenses
3:14. Só conseguimos prosseguir se tivermos um alvo. Nosso alvo é
Cristo! Prosseguimos em fazer a Vontade do Senhor, prosseguimos
na oração, na santificação, no amor, porque Ele tem pra nós a
recompensa. Nos fortalecemos em Deus quando tomamos posse de
suas promessas (Apoc. 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21).
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Se o projeto ou sonho é para esta vida, precisamos
pensar na recompensa também. Por que vou trabalhar ou estudar?
Há recompensas para estas obras. Por que vou investir na minha
saúde ou na minha família? Há recompensa para estas coisas.
Outra coisa a se pensar é: Quais serão as consequências se eu
desistir das coisas mais importantes para minha vida? Peça força
para o Senhor. Ele te dará sem medida.
c) Permanecer em Jesus – Este é o segredo para
vencermos as desistências indevidas em nós. Em Atos 11:23 diz:permanecer no Senhor – Só Jesus tem Força e Poder para nos
ajudar a vencer nossas fraquezas.
Em Atos 13:43 diz: – permanecer na graça de Deus – precisamos
entender sempre que o Senhor nos ajuda e nos abençoa mesmo
sem merecermos, temos que aceitar esta graça e viver "o melhor"
que Ele quiser nos oferecer.
Em Atos 14:22 diz – permanecer na fé – Se crermos, viveremos a
libertação.

Versículo para decorar:
"Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição;
somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma." Heb. 10:39

Reflexão
1- Observe se em sua vida esta fraqueza da desistência está
presente.
Se sim, lute contra esta fraqueza em Nome de Jesus.
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Liçao 08

Força para não desistir II (Pra. Régina)
2- O Senhor nos capacita a segui-lo
Leia Col.1:13-23. Existem pessoas que não entregam sua
vida a Jesus, pois sentem medo de serem crentes, porque
possuem uma preocupação em não conseguir perseverar na nova
vida, liberto do pecado. A verdade é que o próprio Jesus por meio
do Espírito Santo é que nos ajuda e nos capacita para não
deixarmos de segui-lo. Não é na nossa força, mas na força de
Deus. O amor ao mundo e seus prazeres passageiros enganam as
pessoas que ficam então receosas de seguir a Jesus. Mas Jesus
veio para nos libertar do mundo e das trevas (I Tes. 5:5 e 9).
Atitudes que nos fortalecerão para não desistir de seguir
a Jesus:
a) Dizer não ao individualismo - Neste século 21, há um
grande crescimento do individualismo. A princípio parece uma coisa
boa, mas o fim é grande destruição. Na Europa, o número de
pessoas que se suicidam tem crescido absurdamente e isto ocorre
mais com pessoas que não fazem parte de grupos de
relacionamentos reais, onde esta pessoa poderia pedir ajuda, abrir
seu coração ou mesmo que ela não pedisse ajuda, um parente ou
amigo poderia ter a iniciativa de ajudá-lo.
Diga Não ao individualismo, em Nome de Jesus! Sua
Família é Bênção de Deus pra tua vida! Seus amigos são bênçãos
de Deus pra tua vida! Às vezes até um vizinho vai ser de grande
ajuda para você na hora da aflição. Vamos abrir nossa mente e
deixar o Senhor quebrar as barreiras.
b) Faça boas parcerias – Jesus enviou os discíplulos de
dois em dois (Lucas 10:1). Ele sabia que o ser humano não
sobrevive andando só neste mundo. Quem anda só está em grande
perigo, não pode se defender de todos os inimigos que atacam
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nossa fé, nosso viver em Deus (Eclesiastes 4:9-12). Quem não
busca boas parcerias, não pode ser ajudado (Lucas 5:18-20), neste
texto, vemos que o paralítico foi curado porque quatro pessoas o
levaram até Jesus.
A pessoa que cultiva bons relacionamentos familiares e
boas amizades possuem muito mais sucesso em suas vidas. Para
não desistirmos de servir a Deus, precisamos de parceiros de Fé
que nos ajude e nos motive a caminhar. Deixa o Espírito Santo te
usar ajudar alguém a continuar seguindo a Jesus (Tiago 5:13-16).
c) Conclusão – Creia! O Senhor Jesus prometeu que
estaria conosco todos os dias (Mt.28:20). Não tenha medo tomar
posse do seu chamado, é Ele que te sustentará (I cor. 1:8). Se você
ainda não é um cristão, não tenha medo de tomar esta decisão
maravilhosa de servir a Deus.
Se você observar algum medo ou tendência a desistir de
crer e de seguir o Senhor Jesus, clame por Ele e peça ajuda para
alguém que serve ao Senhor para orar contigo. Lutar sempre,
desistir jamais... O Senhor Jesus nos dará Força para continuar (II
Tes. 3:3).
Versículo para decorar:
"Mas Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno." II
tes.3:3)
Reflexão
1- Se Jesus prometeu estar conosco todos os dias, por que
duvidamos?
2- O medo é uma arma do inimigo para nos afastar do Senhor.
Portanto, ore por você mesmo e ordene a medo que saia da tua
vida, em Nome de Jesus!
3- Se tens falta de perseverança, peça a Deus em oração, jejue e
busque na Palavra (Bíblia) as promessas de Deus para tua vida.
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Lição 09

Capacitação para os discípulos serem enviados (Pra. Régina)
1.Pecadores regenerados para cumprir o Ide
Quando Jesus nos encontrou, éramos pecadores
necessitados de perdão, de transformação e de cura (Mateus 9:13,
Marcos 2:17). Ao passarmos pela cruz, recebemos dEle a
capacitação para Ele nos enviar para dar testemunho de sua Obra
em nossas vidas (I Timóteo 1:15).
Os discípulos de Jesus, aqueles 12, que andaram com Ele por 3
anos e meio só foram enviados de forma definitiva após a
ressurreição de Cristo. Jesus, depois de ressuscitado, pediu que
eles permanecessem em Jerusalém até o Pentecostes (foi quando o
Senhor derrramou sobre todos o Espírito Santo, foram cheios, foram
capacitados, receberam poder para pregar o evangelho a toda
criatura e para resistir às pressões do mundo e do diabo). Leia Atos
1:4-5
Mesmo com todas as nossas falhas, o Senhor confia a
nós a grande tarefa de levar o evangelho à toda criatura (João 9:31).
Ele entrega a nós a tarefa de intercedermos pelas circunstâncias
difíceis, pelas autoridades, pelas nossas famílias, etc. Mesmo sendo
nós, tão pequenos, Ele nos escolhe para realizar a sua obra
(Romanos 5:8). Que grande previlégio! O Senhor nos tira do pecado,
nos limpa para o servirmos(Tiago 4:8)
2. O Senhor espera nosso "SIM" para nos enviar
Vemos em Isaías capítulo 6, que Isaías teve uma
experiência com o Senhor e logo após ouviu a voz Dele: 8-"A quem
enviarei?" Ele respondeu: 8-"Eis-me aqui, envia-me a mim". Depois
desta resposta de Isaías, o Senhor fala com ele sobre o que deveria
anunciar. Quando falamos "Sim" para o projeto de Deus, recebemos
capacitação para cumprir a missão e revelação da missão (o que
fazer).
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Muitos se preocupam tanto em saber qual o seu chamado e ainda
não sabem porque não se renderam totalmente ao Senhor dizendo:
"me rendo a ti, seja feita a tua vontade e não a minha". Jesus disse
isso antes da cruz e passou por ela para que nós pudéssemos ter
vida, esperança, cura, bênçãos. Ora, para que o Senhor nos
abençoa tanto? para que sejamos enviados a cumprir o seu Ide,
trabalhar para o crescimento da sua obra. Quanto mais nos
dispomos a andar com Deus e realizar algo para Ele, mais
descobrimos qual o nosso chamado.
3. Depois de enviados, continuamos a receber
capacitação
Em nossa caminhada com Jesus, precisamos do
enchimento diário do Espírito Santo para realizarmos a sua obra.
Para recebermos esta capacitação, basta pedirmos e abrirmos
nosso coração para o Senhor derramar do seu Espírito (João
14:13-18 e Atos 1:8).
Amado (a), se você é um dos que já foram enviados
(líderes e vice-líderes de células ou de ministérios), não se
preocupe, o Senhor tem um compromisso contigo, de te capacitar,
de te animar, de te dar condições para servi-lo com alegria e ser
bem-sucedido.
Versículo para decorar:
"IDE, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Mat. 28:19
Para refletir:
1- Você já disse SIM para o Senhor sem reservas ou disse SIM
com "condições"?
2- Te convido a experimentar ser um "enviado" pelo Senhor para
viver coisas tremendas com Ele.
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Liçao 10

Em Jesus, somos mais que vencedores (Pra. Régina)
1- Precisamos Compreender o Poder de Deus ! Marcos 12:24
a) O Nosso Criador é o Todo-Poderoso! Ele Pode todas as
coisas. Ele sustenta o universo em sua mãos. Ele estabeleceu toda a
criação pelo seu Poder e o seu Poder mantêm todas as coisas em
funcionamento. Leia Is. 40:28
Jesus, Filho de Deus, abriu mão do seu Poder para ser
crucificado, pois, se naquele momento Ele manifestasse o seu Poder, os
que o crucificavam seriam exterminados apenas com uma palavra.
b) Nós nada podemos sem Ele!
Leia Isaías 45:9. Muitas pessoas fazem queda de braço com
Deus porque não entendem a Grandeza do poder de Deus. Mesmo os que
acham que vivem pela sua própria força, estão enganados, porque só
vivem porque Deus dá a vida. Jesus deixou bem claro que sem Ele nada
podemos realizar (João 15:5).
Quando compreendemos que o nosso Deus é o Todo Poderoso e que
nós só podemos alcançar grandes vitórias na dependência do Poder Dele,
nossa vida é mais bem-sucedida. Não basta conhecer as escrituras, temos
que viver segundo o Poder de Deus, cheios da glória de Deus! É viver no
sobrenatural, ou seja, além do natural.
c) O que é o Poder de Deus?
Podemos dizer que o Poder de Deus é a presença de Deus, é o
sobrenatural de Deus, é o agir Dele por nós. O Poder de Deus é o Espírito
Santo! É Jesus! I Cor.1:22-24
O Poder de Deus nos capacita – A presença sobrenatural do
Espírito Santo em nosso espírito no impulsiona a voar acima das
circunstâncias.
Por isso, o crente Pode enfrentar gigantes, tempestades, faltas,
enfermidades, perdas e etc. E Pode, em Nome de Jesus, vencer todas
elas.
2- O Evangelho de Jesus é Poder de Deus
Leia Rom 1:16. As Palavras de Jesus são chaves para abrir um
Novo Caminho para Deus. Cada ensinamento de Jesus, principalmente as
suas palavras, em Mateus, Marcos, Lucas e João tem o propósito de nos
levar a uma intimidade e a um conhecimento de Deus tão profundo que
passamos do viver natural para o viver sobrenatural.
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Precisamos ler, meditar, absorver, beber destas Palavras,
comê-las, remoê-las, vivê-las! Só assim, andaremos de Fé em Fé e
de Glória em Glória. Isto é, andar no Poder de Deus. As Palavras de
Deus são Poder na vida daquele que busca viver estas Palavras.
João 11:40, Se Jesus diz: Se creres, verás a Glória de Deus, então
nós precisamos ter a ousadia de crer!
3- Viver o impossível por causa do Poder de Deus
a) O crente vive por Fé, Fé em Jesus, Poder de Deus. A
incredulidade precisa ser vencida em nome Jesus! Creia! Leia I Cor.
2:5.
Em que nos apoiamos? Quais são seus apoios? Se não é
Jesus, você pode viver de frustração em frustração. Se vivemos
apoiados no Poder de Deus, viveremos de vitória em vitória.
b) O crente renuncia o seu poder para receber o poder de
DEUS.
Col. 2:12. O Senhor espera que tenha espaço em nossa
vida para Ele agir.
c) No natural, somos fracos, no sobrenatural, somos mais
que VENCEDORES.
II Cor. 13:4. Se nosso viver for apenas natural, seremos
iguais a todos que não servem a Deus. O Poder de Deus é o nosso
combustível para andarmos no sobrenatural, para vivermos o
impossível.
Versículo para decorar:
"Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas
promessas" Lucas 1:37
Reflexão:
1- Estou vivendo no Poder de Deus, experimentando milagres ou
estou vivendo na minha força?
Oração: Pai celestial, tem misericórdia da minha vida, perdoame toda frieza espiritual, perdoa-me por não te buscar até ver o
sobrenatural do Senhor acontecer na minha vida. Em Nome de Jesus,
desperta-me, levanta-me, faz-me experimentar os impossíveis do Senhor
em minha vida, em minha família, em meu trabalho, em minha célula.
Senhor, abre o meu entendimento para compreender um pouco mais o
Teu Poder, a Tua Palavra. Abre minha mente, tira a incredulidade, ajudame a viver os teus propósitos, a tua vontade e as grandes bençãos do
Senhor! Te peço estas coisas em Nome de Jesus, Amém.
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Lição 11

Autoridade para vencer o inimigo (Pra. Régina)
" O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10

1. Jesus venceu o inimigo por nós
Segundo o dicionário, Autoridade significa: "Direito ou
poder de mandar; Pessoa ou texto que se invoca em abono ou
reforço de uma opinião; Influência intelectual, prestígio, crédito,
renome." Jesus, nosso Senhor e Salvador possui direito e poder de
mandar em todas as coisas, inclusive sobre todo mal. Prestígio,
crédito e Nome Poderoso são características que se encaixam
perfeitamente na pessoa de Jesus.
Jesus venceu o diabo em várias situações: na tentação
(Mateus 4:1-11), quando expulsava os demônios, e principalmente,
quando venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia (João 20:1 e
9-18).
Portanto, Jesus possui toda a Autoridade sobre o inimigo,
e por isso mesmo Ele pode compartilhar conosco, seus servos, esta
autoridade.
Temos que afirmar como Jó, no cap. 42:2. O Senhor Tudo
pode e não pode ser impedido por qualquer coisa. Nada pode ser
maior que o Poder de Jesus!

assim: tentam nos amedontrar com suas obras horríveis e fazem de
tudo para nos envenenar, pois o objetivo deles é nos roubar, matar e
destruir.
Por último, Jesus diz que nada nos fará
dano algum. Que promessa maravilhosa! Que segurança! O Senhor
não nos deixa com incertezas sobre quem vai vencer, se nós ou o
inimigo. Certamente nós venceremos, sempre por causa Dele:
Jesus!
3. O Medo de lutar precisa ser vencido
Muitos cristãos estão ainda contaminados com o medo de
lutar, de repreender o inimigo. Isto é um sofisma (engano), que pode
levar um crente ao fracasso espiritual e pessoal. O inimigo usa o
medo para nos paralisar e nos levar ao conformismo com suas
obras malignas. Mas lembre-se: o diabo é mentiroso, astuto e
enganador.
Amado (a), se você é um dos que tem medo do inimigo,
vença isto em Nome de Jesus! Tome posse da Autoridade de Jesus
e pise firme sobre todo poder do inimigo, pois Jesus prometeu que
estará conosco todos os dias, até o fim (Mateus 28:20b).
Se você já tem lutado contra o inimigo, continue fazendo
isso com Fé em Jesus, porque o Nome dEle é Poderoso para vencer
todo mal. Aleluia! Ao Nome de Jesus, seja toda Honra e Glória!
Amém.

Leia Filipenses 2:5-11.

2. Tomemos posse da Autoridade que Jesus nos deu
Em Lucas 10:19, o Senhor Jesus declarou: "Eis que vos
dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o
poder do inimigo; e nada vos fará dano algum."
Vamos analisar melhor este versículo:
Medite nesta verdade: Jesus já nos deu a autoridade. É
para todos os discípulos. Cada um precisa tomar posse desta
bênção!
Serpentes e escorpiões são animais peçonhentos que nos
causam medo e nojo. Jesus nos diz para pisá-los, ou seja, enfrentálos, porque se ficarmos parados (sem ação), pode acontecer de
sermos mordidos e envenenados. O inimigo e seus demônios agem
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Texto para decorar:
"Uns confiam em carros, e outros, em cavalos, mas nós faremos
menção do nome do Senhor, nosso Deus." Salmo 20.7
Para refletir:
1- Peça a Deus sabedoria para identificar as serpentes e os
escorpiões (obras malignas) que o inimigo tenta lançar contra sua
vida e sua família;
2- Tome posse da Autoridade para repreender o inimigo. Se há
algum medo a esse respeito em sua vida, ordene que saia em Nome
de Jesus!
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Lição 12
Cura de enfermidades e Libertação (Pra. Keite)
Deus livra da doença e restaura a saúde. Ex 15.26 "E disse: Se
ouvires atento a voz do SENHOR, Teu Deus, e fizeres o que é reto diante
dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos
os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre
os egípcios; pois eu sou o SENHOR que te sara."
A cura e a libertação foi conquistada na cruz. I Pe 2.24 "
Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas
chagas, fostes sarados."
Quem é que gosta de ir ao médico? Aquele tempo na sala de
espera, enquanto esperamos ser chamados, muitas vezes nos traz uma
sensação estranha. Perguntamos a nós mesmos o que irá acontecer na
consulta. Será que não temos nada? Ou será que estamos mais doente do
que imaginamos? Sempre esperamos a cura, mas tememos pelo pior.
(Extraído do livro Histórias de cura da Bíblia).

Cristo cura as enfermidades e dores e restabelece a
saúde para Aquele que crer.
Uma ação própria de Deus. Sl 6.2 "Tem compaixão de mim
SENHOR, porque eu me sinto debilitado; sara-me, SENHOR, porque os
meus ossos estão abalados." Sl 103.3 "Ele é quem perdoa todas as tuas
iniquidades; quem sara todas as tuas enfermidades." Lendo o livro O
Monje e o Executivo, a frase abaixo me chamou atenção, não
desvalorizando os médicos e medicamentos, porque eles são os meios.
A frase é esta: " As pessoas às vezes se enganam achando
que vão ao médico para serem curadas. No entanto, apesar que a
medicina com tanto avanço, nenhum médico jamais consertou um osso
fraturado ou curou um ferimento, o melhor que a medicina e os médicos
podem fazer é prestar assistencia através de medicações e terapias,
criando as condições adequadas para que o corpo se cure.”
Através do seu amor ágape (amor de Deus para com o homem)
e a nossa busca do Senhor, nós recebemos a cura.
Vamos ver atitudes de fé, coragem, ousadia e perseverança:
*A cura do cego de jericó. Mc 10.46 a 52.
*A cura de um leproso. Lc 5.12 a 16.
*A cura de um paralítico em cafarnaum. Lc 5.17 a 26.
*A cura do cego de nascença. Jo 9.1 a 11.
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*A cura de uma mulher enferma. Mt 9. 19 a 22; Mc 5.22 a 34.
*A cura de um homem hidropico(braços e pernas inchados).Lc
14.1 a 4.
Todos os dias Jesus nos cura, receba a sua cura! Tg 5.15, a
oração da fé. Como Igreja Batista Jesus é a Vida nós temos também vivido
dias de cura e libertação. Lendo a palavra, Deus tem mostrado o seu amor
para curá-lo.

Libertação - ato de libertar ou de libertar-se.
Em Is 61.1 diz: proclamar libertação aos cativos, libertar,
liberdade e livre do pecado, jugo escravidão de demônios.
Cura e libertação andam juntos. Muitos precisam de libertação
(expulsar os demônios para serem curados).
*A cura de um endemoninhado mudo. Mt 9.32 a 34.
*A cura de uma mulher encurvada. Lc 13.10 a 13.
*A cura de dois endemoninhados gadarenos. Mt 8.28 a 34.
*A cura de um jovem possesso. Mt 17.14 a 21.
°Hb 13.8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e os será para
sempre, para nos curar e libertar, não temas, crê somente.
°Tg 5.13 a 16. Faça a oração, unge com oléo e a oração
salvará o enfermo.
Os que habitam no esconderijo do Altíssimo estão seguros da
peste, do terror, dos acidentes e das enfermidades. Sl 91. Aleluia!!
Conclusão: Eu creio, e você? Tens crido que Deus cura e liberta?
O que você tem feito para ser curado e liberto de toda
opressão? Tem ido a Igreja? Tens confessado Jesus em sua vida?
Se Sim, glória a Deus!
Se Não, este é o dia! Não espere mais e seja liberto!
Versículo para decorar: "Agora, porém, libertos do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a
santificação e, por fim, a vida eterna." Rm 6:22.
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Lição 13

Todas essas expressões existiam na vida de Jesus.
Aquele que anda na verdadeira santidade as possui na sua vida, e a
cada dia ele se torna mais parecido com Jesus.

Santidade ao alcance de todos (Pr. Hélcio)
A santidade é obra da graça de Deus
"Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim
andai nele …" (Cl 2.6,7). Paulo fala aqui sobre dois processos que
acontecem na vida do cristão: salvação e santificação. A salvação
vem pela graça. E a santificação vem da mesma forma, segundo o
texto. Portanto, é a graça de Deus que nos salva e nos santifica.
A nossa santificação vem da obra que o Senhor Jesus
realizou na cruz. Ele nos justificou, isto é, nos declarou justos.
Éramos pecadores, mas pela sua morte na cruz e o seu sangue
derramado Jesus tirou o nosso pecado e nos tornou justos e santos
(Romanos 3:24 a 26).

Na vida natural, alguém pode dizer que é filho de
determinada pessoa e ter um comportamento bem diferente do seu
pai. No Reino de Deus isso não pode existir. O filho de Deus se
parece com o seu Pai, tem o mesmo caráter do Pai.
Aquele que vive em verdadeira santidade se esforça para
deixar de lado os maus intentos do coração, os maus pensamentos
e as inclinações da carne
Jesus Cristo é a única provisão de Deus para a salvação humana. E
salvação e santificação andam extremamente ligadas.

Cl 3.1-3: “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente
com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado
à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui
da terra; porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente
com Cristo, em Deus”.
Aqui, Paulo faz uma afirmação condicional. Ele diz que se
as pessoas morreram em Cristo e com ele ressuscitaram, então
necessariamente uma mudança se operou na vida delas. E essa
mudança as leva a viver um novo estilo de vida, a que podemos
chamar de santidade.
Aquele que nasceu de novo, tem anseio, desejo pelas
coisas celestias, anseia por Deus mais do que por todas as outras
coisas
Cl 3.12: “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos
e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de
humildade, de mansidão, de longanimidade”.
Aquele que é santo se torna, a cada dia, mais parecido
com Jesus. Paulo enumera algumas das expressões da vida de
Jesus. Ele diz que a verdadeira santidade se revela na misericórdia,
na bondade, na humildade, na mansidão e na longanimidade.
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