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Introdução



Introdução

Escrevi-lhes estas coisas, 
a vocês que crêem no 

nome do Filho de Deus, 
para que vocês saibam que 

têm a vida eterna.

1Jo 5.13



I
Você precisa saber que se 

depender de você...



Você precisa saber que 
se depender de você...

Já os que se apóiam na prática 
da Lei estão debaixo de maldição, 

pois está escrito: “Maldito todo 
aquele que não persiste em 

praticar todas as coisas escritas 
no livro da Lei”.

Gl 3.10



Você precisa saber que 
se depender de você...

Portanto, ninguém será 
declarado justo diante dele 

baseando-se na obediência à 
Lei, pois é mediante a Lei que 

nos tornamos plenamente 
conscientes do pecado.

Rm 3.20



Você precisa saber que 
se depender de você...

Pois o salário do pecado 
é a morte, mas o dom 

gratuito de Deus é a vida 
eterna emd Cristo Jesus, 

nosso Senhor. 
Rm 6.23



Você precisa saber que 
se depender de você...

O deus desta era cegou o 
entendimento dos descrentes, 

para que não vejam a luz do 
evangelho da glória de Cristo, 

que é a imagem de Deus.

2 Co 4.4



Você precisa saber que 
se depender de você...

1 Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados, 2 nos 
quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordemg deste 
mundo e o príncipe do poder do ar, o 
espírito que agora está atuando nos 
que vivem na desobediência. 

Ef 2



Você precisa saber que 
se depender de você...

3 Anteriormente, todos nós 
também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da 

nossa carneh, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como os 

outros, éramos por natureza 
merecedores da ira.

Ef 2



Você precisa saber que 
se depender de você...

Se depender de você, 
você continua condenado!



II
Quais sãos as 
suas chances?



Quais sãos as suas 
chances?

“Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 
Unigênitod, para que todo 
o que nele crer não pereça, 

mas tenha a vida eterna.

Jo 3.16



Quais sãos as suas 
chances?

A Lei não é baseada na 
fé; ao contrário,  “quem 
praticar estas coisas, 

por elas viverá”.

Gl 3.12



Quais sãos as suas 
chances?

Deus tornou pecado por 
nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos 

tornássemos justiça de 
Deus.

2Co 5.21



Quais sãos as suas 
chances?

8 Pois vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de 
Deus; 9 não por obras, para 

que ninguém se glorie.

Ef 2



Quais sãos as suas 
chances?

Deus fez tudo que é 
necessário para 

desfrutarmos de seu plano.



III
O que acontece 
quando creio?



O que acontece quando 
creio? 7 Por isso, nem me 

considerei digno de ir ao 
teu encontro. Mas dize 
uma palavra, e o meu 

servo será curado. 

Lc 15.7-10



O que acontece quando 
creio?8 Pois eu também sou homem 

sujeito a autoridade, e com 
soldados sob o meu comando. 

Digo a um: Vá, e ele vai; e a 
outro: Venha, e ele vem. Digo a 
meu servo: Faça isto, e ele faz”.

Lc 15.7-10



O que acontece quando 
creio?

9 Ao ouvir isso, Jesus admirou-se 
dele e, voltando-se para a multidão 
que o seguia, disse: “Eu lhes digo 

que nem em Israel encontrei 
tamanha fé”. 10 Então os homens 

que haviam sido enviados voltaram 
para casa e encontraram o servo 

restabelecido.

Lc 15.7-10



O que acontece quando 
creio?

Dessa maneira, ele nos deu as 
suas grandiosas e preciosas 
promessas, para que por elas 

vocês se tornassem participantes 
da natureza divina e fugissem da 

corrupção que há no mundo, 
causada pela cobiça.

2Pe 1.4



O que acontece quando 
creio?

Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, 

temosa paz com Deus, 
por nosso Senhor Jesus 

Cristo,
Rm 5.1



O que acontece quando 
creio?Portanto, sejam 

imitadores de Deus, 
como filhos amados, 

Ef 5.1



O que acontece quando 
creio?

Se somos filhos, então somos 
herdeiros; herdeiros de Deus e              
co-herdeiros com Cristo, se de 

fato participamos dos seus 
sofrimentos, para que também 

participemos da sua glória.

Rm 8.17



O que acontece quando 
creio?12 a fim de que nós, os 

que primeiro esperamos 
em Cristo, sejamos para 
o louvor da sua glória. 

Ef 1.12-14



O que acontece quando 
creio?13 Quando vocês ouviram e 

creram na palavra da verdade, 
o evangelho que os salvou, 

vocês foram selados em 
Cristo com o Espírito Santo da 

promessa,

Ef 1.12-14



O que acontece quando 
creio?14 que é a garantia da 

nossa herança até a 
redenção daqueles que 

pertencem a Deus, para o 
louvor da sua glória.

Ef 1.12-14



O que acontece quando 
creio?

Só nos resta agradecer a 
Deus por tantas bênçãos.



Conclusão:
Que garantias 

temos?



Que garantias temos?Vocês foram regenerados, não 
de uma semente perecível, 

mas imperecível, por meio da 
palavra de Deus, viva e 

permanente. 

1Pe 1.23



Que garantias temos?

Mas Deus demonstra seu 
amor por nós: Cristo 

morreu em nosso favor 
quando ainda éramos 

pecadores.

Rm 5.8



Que garantias temos?Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 

que nos abençoou com todas 
as bênçãos espirituais nas 

regiões celestiais em Cristo.

Ef 1.3



Que garantias temos?

Pois o amor de Cristo nos 
constrange, porque 

estamos convencidos de 
que um morreu por todos; 

logo, todos morreram.

2Co 5.14



Que garantias temos?

e eles cantavam um cântico 
novo: “Tu és digno de receber o 

livro e de abrir os seus selos, 
pois foste morto, e com teu 

sangue compraste para Deus 
gente de toda tribo, língua, povo 

e nação.

Ap 5.9


