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Então disseram uns aos outros: 
“Não estamos agindo certo. Este 
é um dia de boas notícias, e não 

podemos ficar calados. Se 
esperarmos até o amanhecer, 

seremos castigados. Vamos 
imediatamente contar tudo no 

palácio do rei”. 2Re 7.9

12 dando graças ao Pai, que 
nos tornou dignos de 

participar da herança dos 
santos no reino da luz. 13 Pois 
ele nos resgatou do domínio 
das trevas e nos transportou 

para o Reino do seu Filho 
amado, 

C1



14 em quem temos a 
redenção, a saber, o 
perdão dos pecados. 
15 Ele é a imagem do 

Deus invisível, o 
primogênito de toda a 

criação, C1

16 pois nele foram criadas todas 
as coisas nos céus e na terra, as 

visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos ou soberanias, poderes ou 

autoridades; todas as coisas 
foram criadas por ele e para ele. 

17 Ele é antes de todas as coisas, 
e nele tudo subsiste. 

C1

18 Ele é a cabeça do 
corpo, que é a igreja; 

tudo tenha a 
supremacia. 19 Pois foi 
do agrado de Deus que 
nele habitasse toda a 

plenitude, C1



20 e por meio dele 
reconciliasse consigo todas 

as coisas, tanto as que 
estão na terra quanto as 

que estão no céu, 
estabelecendo a paz pelo 
seu sangue derramado na 

cruz. C1

21 Antes vocês estavam 
separados de Deus e, em 

suas mentes, eram inimigos 
por causa do mau 

procedimento de vocês.

C1

22 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,
C1



1ª Dúvida:
A morte de Cristo foi 

suficiente para a salvação 
do pecador, ou faltou 

algum sofrimento para 
completar a redenção?

Agora me alegro em meus 
sofrimentos por vocês, e 

completo em minha carne o 
que resta das aflições de 

Cristo, em favor do seu corpo, 
que é a igreja.

Cl 1.24

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



A
Três verdades

22 justiça de Deus mediante a 
fé em Jesus Cristo para todos 

os que crêem. Não há
distinção, 23 pois todos 

pecaram e estão destituídos 
da glória de Deus,

Rm 3

24 sendo justificados 
gratuitamente por sua 

graça, por meio da 
redenção que há em 

Cristo Jesus. 
Rm 3



1ª Verdade

22 ...Não há distinção, 
23 pois todos pecaram 
e estão destituídos da 
glória de Deus,

Rm 3

2ª Verdade



22 justiça de Deus mediante a 
fé em Jesus Cristo para todos 

os que crêem... 24 sendo 
justificados gratuitamente por 

sua graça, por meio da 
redenção que há em Cristo 

Jesus. Rm 3

3ª Verdade

22 justiça de Deus mediante a 
fé em Jesus Cristo para todos 

os que crêem... 24 sendo 
justificados gratuitamente por 

sua graça, por meio da 
redenção que há em Cristo 

Jesus. Rm 3



B
Verdade absoluta?

Ele é a propiciação pelos 
nossos pecados e não 
somente pelos nossos, 

mas também pelos 
pecados de todo o 

mundo. 1 Jo 2.2

11 Quando Cristo veio 
como sumo sacerdote...

12 ...pelo seu próprio 
sangue entrou no Santo 
dos Santos, uma vez por 
todas, e obteve eterna 

redenção. Hb 9



2ª Dúvida:
Tinha Paulo alguma 

espécie masoquismo, em 
que se satisfazia no 

sofrimento?

Agora me alegro em meus 
sofrimentos por vocês, e 

completo em minha carne 
o que resta das aflições de 

Cristo, em favor do seu 
corpo, que é a igreja. 

Cl 1.24

Amem, porém, os seus inimigos, 
façam-lhes o bem e emprestem a 

eles, sem esperar receber nada 
de volta. Então, a recompensa 
que terão será grande e vocês 

serão filhos do Altíssimo, porque 
ele é bondoso para com os 

ingratos e maus.  Lc 6.35  



Vendam o que têm e dêem 
esmolas. Façam para vocês 

bolsas que não se gastem com 
o tempo, um tesouro nos céus 
que não se acabe, onde ladrão 
algum chega perto e nenhuma 
traça destrói. Lc 12.33  

11 “Bem-aventurados 
serão vocês, quando, por 

minha causa os insultarem, 
perseguirem e falarem 
falsamente todo mal 

contra vocês. Lc 12.33  

12 Alegrem-se e regozijem-
se, porque grande é a 

recompensa de vocês nos 
céus, pois da mesma forma 

perseguiram os profetas 
que viveram antes de 

vocês”. Lc 12.33  



tendo os olhos fitos em Jesus, 
autor e consumador da nossa 

fé. Ele, pela alegria que lhe 
fora proposta, suportou a 

cruz, desprezando a vergonha, 
e assentou-se à direita do 

trono de Deus. Hb 12.2  

3ª Dúvida:
Que sofrimento faltava ser 

completado a favor dos 
que deveriam ser salvos?

15 Mas o Senhor disse a Ananias: 
“Vá! Este homem é meu 

instrumento escolhido para levar 
o meu nome perante os gentios 
e seus reis, e perante o povo de 

Israel. 16 Eu lhe mostrarei o 
quanto ele deve sofrer pelo meu 
nome”.  At 9  



“Eu lhes disse estas coisas 
para que em mim vocês 

tenham paz. Neste mundo 
vocês terão aflições; 

contudo, tenham ânimo! 
Eu venci o mundo”. 

Jo 16.33  

22 Os judeus pedem sinais 
miraculosos, e os gregos 

procuram sabedoria;  
23 nós, porém, pregamos a 

Cristo crucificado, o qual, de 
fato, é escândalo para os judeus 

e loucura para os gentios; 

1 Co 1  

24 mas para os que 
foram chamados, tanto 

judeus como gregos, 
Cristo é o poder de Deus 
e a sabedoria de Deus.

1 Co 1  



Conseqüentemente, a 
fé vem por ouvir a 

mensagem, e a 
mensagem é ouvida 

mediante a palavra de     
Cristo. Rm 10.17  

23 São eles servos de Cristo? 
(estou fora de mim para falar 

desta forma) — eu ainda mais: 
trabalhei muito mais, fui 

encarcerado mais vezes, fui 
açoitado mais severamente e 

exposto à morte repetidas vezes. 

2 Co 11  

24 Cinco vezes recebi dos judeus 
quarenta açoites menos um. 
25 Três vezes fui golpeado 

com varas, uma vez 
apedrejado, três vezes sofri 

naufrágio, passei uma noite e 
um dia exposto à fúria do mar.

2 Co 11  



26 Estive continuamente viajando 
de uma parte a outra, enfrentei 

perigos nos rios, perigos de 
assaltantes, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios; 
perigos na cidade, perigos no 

deserto, perigos no mar, e perigos 
dos falsos irmãos. 2 Co 11  

27 Trabalhei arduamente; muitas 
vezes fiquei sem dormir, passei 

fome e sede, muitas vezes fiquei 
em jejum; suportei frio e nudez.

28 Além disso, enfrento 
diariamente uma pressão interior, 
a saber, a minha preocupação com 
todas as igrejas. 2 Co 11  

Conclusão
O que falta de 
nossa parte?



Tu me farás conhecer a 
vereda da vida, a 

alegria plena da tua 
presença, eterno 

prazer à tua direita
Sl 16.11

Se é somente para esta 
vida que temos esperança 
em Cristo, dentre todos os 

homens somos os mais 
dignos de compaixão. 

(miseráveis ou infelizes)
1Co 15.19

Quero conhecer a Cristo,o 
poder de sua ressurreição 
e a participação em seus 
sofrimentos, tornando-

me como ele em sua 
morte Fp 3.10



15 Todos nós que alcançamos a 
maturidade devemos ver as 
coisas dessa forma, e se em 

algum aspecto vocês pensam 
de modo diferente, isso 

também Deus lhes esclarecerá.

Fp 3

17 Irmãos, unam-se em 
seguir o meu exemplo e 
observem os que vivem 
de acordo com o padrão 
que lhes apresentamos.

Fp 3

Para isso eu me esforço, 
lutando conforme a sua 

força, que atua 
poderosamente em 

mim. 
Cl 1.29


