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Introdução



Quem éramos e o que
somos? 9 Vocês, porém, são geração eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para anunciar 

as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz.

1Pe 2



Quem éramos e o que
somos? 10 Antes vocês nem sequer 

eram povo, mas agora são 
povo de Deus; não haviam 
recebido misericórdia, mas 

agora a receberam.

1Pe 2



Quem éramos e o que
somos? 11 Portanto, lembrem-se de que 

anteriormente vocês eram gentios 
por nascimento e chamados 

incircuncisão pelos que se chamam 
circuncisão, feita no corpo por mãos 

humanas, e que

Ef 2



Quem éramos e o que
somos? 12 naquela época vocês estavam 

sem Cristo, separados da 
comunidade de Israel, sendo 

estrangeiros quanto às alianças da 
promessa, sem esperança e sem 

Deus no mundo

Ef 2



Isto é tudo?

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, Senhor deles e 

nosso:

1Co 1.2



Isto é tudo?

15 Mas, assim como é santo 
aquele que os chamou, sejam 

santos vocês também em tudo o 
que fizerem, 16 pois está escrito: 
“Sejam santos, porque eu sou 

santo”.

1Pe



I 
Uma nova 
identidade



Raça eleitaContudo, aos que o 
receberam, aos que 

creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus,

Jo 1.12



Povo de Deus Pois o amor de Cristo nos 
constrange, porque estamos 

convencidos de que um 
morreu por todos; logo, todos 

morreram.

2Co 5.14



II
Um novo 
propósito



Sacerdócio 
37 Mas Jesus, com um alto 

brado, expirou. 38 E o véu do 
santuário rasgou-se em duas 

partes, de alto a baixo.

Mc 15



Sacerdócio19 Portanto, irmãos, temos plena 
confiança para entrar no Santo dos 

Santos pelo sangue de Jesus, 20 por 
um novo e vivo caminho que ele nos 
abriu por meio do véu, isto é, do seu 
corpo. 21 Temos, pois, um grande 
sacerdote sobre a casa de Deus.

Hb 10



ServiçoPois nem mesmo o Filho 
do homem veio para ser 

servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate 

por muitos”.

Mc 10.45



III
Um novo 
destino



Um novo compromisso
11 E ele designou alguns 
para apóstolos, outros 

para profetas, outros para 
evangelistas, e outros 

para pastores e

Ef 4



Um novo compromisso
12 com o fim de preparar 
os santos para a obra do 

ministério, para que o 
corpo de Cristo seja 

edificado,

Ef 4



Conclusão



Chamada ao 
crescimento1 Irmãos, não lhes pude 

falar como a espirituais, 
mas como a carnais, 
como a crianças em 

Cristo. 

1 Co 3



Chamada ao 
crescimento2 Dei-lhes leite, e não alimento 

sólido, pois vocês não estavam 
em condições de recebê-lo. De 
fato, vocês ainda não estão em 

condições,

1 Co 3



Chamada ao 
crescimento

Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas na minha presença, porém 
muito mais agora na minha 

ausência, ponham em ação a 
salvação de vocês com temor e 

tremor,

Fp 2.12



Chamada ao 
crescimentoComo crianças recém-

nascidas, desejem de 
coração o leite espiritual 

puro, para que por meio dele 
cresçam para a salvação,

1 Pe 2.2



Fatores de 
crescimentopois é Deus quem efetua 

em vocês tanto o querer 
quanto o realizar, de 
acordo com a boa 

vontade dele.                     

Fp 2.13


