Pré-encontro

1ª ministração

O Pecado e suas Conseqüências
No princípio, Deus falava com Moisés, face a face – Êxodo 33:11. Seu desejo é
falar, face a face conosco! Entretanto, precisamos compreender que existe um
caminho a ser percorrido. Ao criar o universo, Deus estabeleceu princípios eternos,
regidos por Ele mesmo e esses princípios são invioláveis.
Você sabia que na bíblia há 249 textos que afirmam sermos pecadores?
Ver Rm 3:23.
Após o pecado, a morte alcançou todo ser humano, portanto, você e eu. A palavra
morte ocorre na bíblia com 3 sentidos diferentes, embora o conceito de separação
seja comum aos 3:
1. Morte física – Ec 12:7
2. Morte Espiritual – Rm 6:23 e 5:12
3. Morte eterna – Mt 25:46
Depois do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus (Gn 3:22-24). Por
isso, só existe uma maneira de sermos introduzidos, novamente, à presença de
Deus: o arrependimento – At 3:19. Mas, arrepender-se do que?
A bíblia diz que pecado é toda atitude independente e rebelde em relação a
vontade de Deus. Podemos conhecer a vontade de Deus através da bíblia, Sua
palavra.
Você sabe como o pecado entrou no mundo? Através da rebeldia de Adão! Logo, a
rebeldia é uma herança maligna herdada dos nossos primeiros pais, Adão e Eva,
que nos leva a viver uma vida independente de Deus, quebrando todas as leis
espirituais e vivendo longe do governo de Deus sobre a nossa vida.
O pecado traz algumas conseqüências:
O pecado deixou o homem sem comunhão com Deus – Is 59:2.
O pecado condena todo homem – Rm 6:23.
A promessa de Deus – Jo 14:6
Jesus derrotou a morte e nos deu vida eterna – 1 Jo 5:11,12
Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua luz – Cl 1:13-18
Hoje, podemos desfrutar de tudo o que Jesus conquistou na cruz: paz, alegria,
salvação, etc...
Momento de oração!
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2ª ministração

O primeiro adão e o ultimo Adão
1 Co 15:45
O primeiro e o último Adão, ou seja, Adão e Jesus nos falam de duas naturezas que
existem em cada um de nós: a natureza terrena, pecaminosa; e a natureza
espiritual, santa.
A natureza terrena é herdada, ninguém pode escolhê-la; a natureza espiritual e
santa pode, precisa e deve ser escolhida.
A palavra de Deus diz que nem todos somos filhos de Deus – Ver Jo 1:12. A
condição de filho é para todo aquele que O recebe como seu Senhor e Salvador. A
partir dessa decisão nos tornamos filhos de Deus!
Compreendendo a redenção.
Redenção é o ato de uma pessoa rica ir a uma feira de escravos e pagar a carta de
alforria de um escravo, dando-lhe a liberdade. Foi exatamente o que Jesus fez por
cada um de nós. Na cruz, pagou o preço para que fôssemos livres do pecado e da
natureza que nos separa de Deus – Ver Cl 2:13-15; 1 Co 6:20 e 1 Pd 1:18,19
Você sabe o que Jesus espera de cada um de nós? SANTIFICAÇÃO!
Santificação é o processo pelo qual, dia a dia, vamos eliminando o mal e o pecado
de nossa vida e vamos vivendo mais perto de Deus e de Sua palavra. A bíblia nos
convida a viver, dia após dia, em novidade de vida. Rm 6:4
*Não sou um pecador que luta para ser santo; mas um santo que luta contra o
pecado!
A partir da próxima aula, vamos aprender mais acerca da nossa identidade.
Porém, para encerrarmos essa aula precisamos saber que o nosso inimigo é:
ACUSADOR.
Um dos significados da palavra diabo é acusador. A bíblia diz que ele nos acusa dia
e noite. A acusação é uma arma poderosa que o diabo usa para lembrar o nosso
passado – Ap 12:10,11. Entretanto, temos armas poderosas para vencer as
acusações de satanás: o sangue de Jesus Cristo (1 Jo 1:7-9) e a bíblia, a palavra de
Deus (Rm 8:1).
Ver ainda Miquéias 7:19.
Momento de oração!
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Somos Filhos de Deus e Santos
Na criação, Deus nos fez à Sua imagem e semelhança. O pecado afastou o homem
de Deus e trouxe a morte, conforme já estudamos. Quando recebemos Jesus
Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, somos restaurados a nossa condição
de filhos de Deus e santos. Essa é a minha identidade a partir de agora.
Como filho de Deus, preciso compreender que o maior desejo do coração de Deus é
ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Rm 8:29. Por isso, preciso
alcançar, o maior número de pessoas que conheço e que não conheço, para fazêlas conhecer o amor de Deus assim como eu conheci – Lc 19:10.
Este deve ser o meu alvo, buscar o perdido!
Além de filho, sou santo. Ser santo significa ser separado. Mas separado de quê?
Do pecado e de tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Por isso, Deus tem
preparado um Encontro de três dias onde poderemos aprender mais e mais acerca
Dele e de Sua vontade.
O caminho e o chamado de Deus para nos tornarmos santos é o arrependimento.
Arrependimento significa mudança de comportamento, mudança de direção. É
diferente de remorso, pois o remorso nos faz sentir peso e culpa pelo que fizemos,
porém, não há mudança de comportamento. O arrependimento nos faz sentir peso
pelo que fizemos e nos leva a mudança de comportamento.
O verdadeiro arrependimento nos leva a reconhecer a nossa condição diante de
um Deus tão santo e que nos ama incondicionalmente. Ver Rm 2:4.
O amor de Deus em minha vida me:
Revela a grandeza de Deus;
Constrange a falar desse amor a outras pessoas;
Motiva a ser santo como Ele é;
Momento de oração!
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Quem somos em Jesus Cristo
Quando nos tornamos filhos de Deus nos tornamos herdeiros de Deus, por isso,
tudo quilo que Jesus Cristo conquistou é direito meu. Vejamos algumas promessas
e condições que confirmam a nossa nova identidade:
Somos mais que vencedores – Rm 8:37
Não nascemos para sermos mais um; mas para triunfarmos!
Somos escolhidos – Ef 2:8-10
A iniciativa sempre foi e sempre será de Deus em nos abençoar!
Somos nova criatura – 2 Co 5:17
Não importa quem fomos e o que fizemos. Para Deus, o mais importante é o que
seremos e faremos a partir de agora.
A nova vida em Cristo me leva a abandonar o pecado, pois o Espírito Santo me
convence do pecado, da justiça e do juízo – Jo 16:8.
Jesus Cristo passa a ser o centro da minha vida.
Quando passo a viver no centro da vontade de Deus, todas as áreas de minha vida
entram em equilíbrio: saúde, finanças, trabalho, relacionamentos, etc...
Momento de oração!
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