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O amor O faz diferente!



O amor de Deus é
apresentado em Cristo!



Você tem opções

�REJEITAR

�DECIDIR PENSAR MAIS 
UM POUCO

�ACEITAR
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Quais as conseqüências
de crer?



Conseqüencias

�Sou aceito como filho de Deus
�Sou liberto por Deus
�Sou santificado por Deus
�Sou aproximado de Deus
�Sou vivificado
�Tenho acesso garantido a vida 

Eterna



� � ���� ��
����� ����

�	�������� � �

Filiação somente por meio
de Jesus Cristo



Sou considerado Filho

Contudo, aos que o 
receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o 
direito de se tornarem 

filhos de Deus
João 1.12



Sou considerado Filho

Vejam como é grande o 
amor que o Pai nos 
concedeu: sermos 

chamados filhos de Deus, 
o que de fato somos!

1 João 3.1



Sou considerado Filho

Em amor nos predestinou 
para sermos adotados 

como filhos, por meio de 
Jesus Cristo, conforme o 

bom propósito da sua 
vontade

Efésios 1.5
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Em Cristo sou feito livre



Sou liberto do pecado

Foi para a liberdade que 
Cristo nos libertou. Portanto, 
permaneçam firmes e não se 

deixem submeter novamente 
a um jugo de escravidão

Gálatas 5.1



Sou liberto do pecado

Irmãos, vocês 
foram chamados 
para a liberdade

Gálatas 5.13



Sou liberto do pecado

Portanto, se o Filho 
os libertar, vocês 

de fato serão livres
João 8.36



Sou liberto do pecado

Vivam como pessoas 
livres, mas não usem a 

liberdade como desculpa 
para fazer o mal; vivam 
como servos de Deus

1 Pedro 2.16
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Em Cristo sou declarado
santo



Santificado pelo poder de 
Deus

Porque Deus nos escolheu 
nele antes da criação do 

mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis 

em sua presença
Efésios 1.4



Santificado pelo poder de 
Deus

Paulo e Timóteo, servos 
de Cristo Jesus, a todos 

os santos em Cristo 
Jesus que estão em 

Filipos
Filipenses 1.1



Santificado pelo poder de 
Deus

à igreja de Deus que está em 
Corinto, aos santificados em 

Cristo Jesus e chamados para 
serem santos, juntamente com 

todos os que, em toda parte, 
invocam o nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo
1 Coríntios 1.2



Santificado pelo poder de 
Deus

A todos os que em Roma são 
amados de Deus e 

chamados para serem 
santos: A vocês, graça e paz 
da parte de Deus nosso Pai e 

do Senhor Jesus Cristo
Romanos 1.7



Santificado pelo poder de 
Deus

Por isso, santos irmãos, que
participais da vocação

celestial, considerai
atentamente o Apóstolo e 
Sumo Sacerdote da nossa

confissão, Jesus
Hebreus 3.1
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Em Cristo sou aproximado
de Deus



Aproximado de Deus

Antes vocês estavam 
separados de Deus e, na 

mente de vocês, eram 
inimigos por causa do mau 

procedimento de vocês
Colossenses 1.21



Aproximado de Deus

Mas agora ele os reconciliou 
pelo corpo físico de Cristo, 

mediante a morte, para 
apresentá-los diante dele 

santos, inculpáveis e livres 
de qualquer acusação

Colossenses 1.22



Aproximado de Deus

Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que antes 
estavam longe, foram 

aproximados mediante 
o sangue de Cristo

Efésios 2.13



Aproximado de Deus

Tudo isso provém de 
Deus, que nos 

reconciliou consigo 
mesmo por meio de 

Cristo
2 Coríntios 5.18



Aproximado de Deus

Portanto, vocês já não são 
estrangeiros nem forasteiros, 

mas concidadãos dos santos 
e membros da família de 

Deus
Efésios 2.19



Aproximado de Deus

Deus em Cristo estava 
reconciliando consigo o 
mundo, não levando em 

conta os pecados dos 
homens

2 Coríntios 5.19
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Em Cristo, sou vivificado
espiritualmente



Sou vivificado espiritualmente

Pois da mesma forma 
como em Adão todos 
morrem, em Cristo 

todos serão vivificados
1 Coríntios 15.22



Sou vivificado espiritualmente

Todavia, Deus, que é rico em
misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou, deu-nos vida 
com Cristo, quando ainda estávamos 

mortos em transgressões - pela 
graça vocês são salvos

Efésios 2.4



Sou vivificado espiritualmente

Deus nos ressuscitou 
com Cristo e com ele 
nos fez assentar nos 
lugares celestiais em 

Cristo Jesus
Efésios 2.5



Sou vivificado espiritualmente

Quando vocês estavam mortos 
em pecados e na incircuncisão

da sua carne, Deus os 
vivificou com Cristo. Ele nos 

perdoou todas as 
transgressões

Colossenses 2.13
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Em Cristo sou perdoado
das minhas transgressões



Sou perdoado

Quando vocês estavam mortos 
em pecados e na incircuncisão
da sua carne, Deus os vivificou 
com Cristo. Ele nos perdoou 

todas as transgressões
Colossenses 2.13



Sou perdoado

Filhinhos, eu lhes 
escrevo porque os seus 

pecados foram 
perdoados, graças ao 

nome de Jesus
1 João 2.12



Sou perdoado

Perdoem como o 
Senhor lhes 

perdoou
Colossenses 3.13



Sou perdoado

Como são felizes aqueles que 
têm suas transgressões 

perdoadas, cujos pecados 
são apagados! Como é feliz 
aquele a quem o Senhor não 

atribui culpa!
Romanos 4.7-8
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Somente em Cristo tenho
acesso a vida eterna 
com Deus



Tenho a Vida Eterna

... todo o que nele
crê tem a vida

eterna
João 3.15



Tenho a Vida Eterna

Quem crê no Filho tem a 
vida eterna; já quem rejeita 
o Filho não verá a vida, mas 

a ira de Deus permanece 
sobre ele

João 3.36



Tenho a Vida Eterna

Quem crê no Filho tem a 
vida eterna; já quem rejeita 

o Filho não verá a vida, 
mas a ira de Deus 

permanece sobre ele
João 3.36



Tenho a Vida Eterna

Eu lhes asseguro: Quem ouve 
a minha palavra e crê 

naquele que me enviou, tem 
a vida eterna e não será

condenado, mas já passou da 
morte para a vida

João 5.24



Tenho a Vida Eterna

Eu lhes dou a vida 
eterna, e elas jamais 

perecerão; ninguém as 
poderá arrancar da minha 

mão
João 10.28



Tenho a Vida Eterna

Eu lhes dou a vida 
eterna, e elas jamais 

perecerão; ninguém as 
poderá arrancar da 

minha mão
João 10.28



Tenho a Vida Eterna

Todo aquele que o Pai
me dá, esse virá a mim; e 

o que vem a mim, de 
modo nenhum o 

lançarei fora
João 6.37
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Observe as mudanças

Criatura de 
Deus

Em Cristo 
somos 

adotados
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Filhos de 
Deus

Herdeiro
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Observe as mudanças

Condenados 
pelo Pecado

Jesus 
pagou o 

preço pelo 
Pecado
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Redimido
Perdoado
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Observe as mudanças

Escravos do 
pecado, da 
morte e de 
Satanás

Jesus 
derrotou o 
pecado, a 
morte e 
Satanás
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Liberto do 
medo e do 
poder dos 

mesmo
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Observe as mudanças

Declarado 
pecador

Jesus nos 
imputou 

sua justiça
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Somos 
declarados 

justos.
Santificado
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Observe as mudanças

Declarado 
inimigo de 

Deus

Cristo nos 
reconciliou 
com Deus
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Fomos feitos 
amigos de 

Deus
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Observe as mudanças

Espiritualmente 
mortos

Cristo nos 
deu vida
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Nascido de 
novo
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Observe as mudanças

Sem 
esperança no 

futuro

Cristo nos 
concede 

vida 
eterna 

com Deus
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Desfrutaremos da 
vida eterna no 

futuro
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Você tem opções

�REJEITAR

�DECIDIR PENSAR MAIS 
UM POUCO

�ACEITAR


