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Novo homem: O ser espiritual
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Ação Geral

Deus e a Graça
comum

para que vocês venham a ser
filhos de seu Pai que está
nos céus. Porque ele faz
raiar o seu sol sobre maus e
bons e derrama chuva sobre
justos e injustos.

Espírito restringe
Satanás

Mt 5.45
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E agora vocês sabem o
que o está detendo,
para que ele seja
revelado no seu devido
tempo.
2Ts 2.6

A verdade é que o
mistério da iniqüidade já
está em ação, restando
apenas que seja afastado
aquele que agora o
detém.
2Ts 2.7

Então será revelado o
perverso, a quem o Senhor
Jesus matará com o sopro
de sua boca e destruirá
pela manifestação de sua
vinda.
2Ts 2.8

Ação específica
no homem

Espírito
regenera

O vento sopra onde quer.
Você o escuta, mas não
pode dizer de onde vem
nem para onde vai. Assim
acontece com todos os
nascidos do Espírito.
Jo 3.8
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7...Se

Espírito
convence

eu não for, o
Conselheiro não virá para
vocês; mas se eu for, eu o
enviarei. 8 Quando ele vier,
convencerá o mundo do
pecado, da justiça e do
juízo.

Jo 16

Do pecado,
porque os homens
não crêem em
mim;
Jo 16.9

e do juízo, porque o
príncipe deste
mundo já está
condenado.

da justiça, porque
vou para o Pai, e
vocês não me
verão mais;
Jo 16.10

1ª Ação do Espírito:

O Espírito de Deus
batiza o cristão

Jo 16.11
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Façam todo o esforço
para conservar a
unidade do Espírito
pelo vínculo da paz.

Há um só corpo e um só
Espírito, assim como a
esperança para a qual
vocês foram chamados
é uma só;

Ef 4.3

Ef 4.4

há um só Senhor,
uma só fé, um só
batismo

ou, porventura, ignorais
que todos nós que
fomos batizados em
Cristo Jesus fomos
batizados na sua morte?

Ef 4.5

Rm 6.3

fomos, pois, sepultados com
ele na morte pelo batismo;
para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos
pela glória do pai, assim
também andemos nós em
novidade de vida.

porque, assim como o corpo
é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo
muitos, constituem um só
corpo, assim também com
respeito a Cristo,

Rm 6.4

1Co12.12
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pois, em um só espírito, todos
nós fomos batizados em um
corpo, quer judeus, quer
gregos, quer escravos, quer
livres. E a todos nós foi dado
beber de um só espírito.
1Co12.13

Ao crer o cristão é
batizado pelo Espírito de
Deus, e por isso devemos
entender que fomos
inseridos graciosamente
na família de Deus.

O Espírito de Deus
habita o cristão

no qual todo o
edifício é ajustado e
cresce para tornar-se
um santuário santo
no Senhor. Ef 2.21

Nele vocês também
estão sendo juntamente
edificados, para se
tornarem morada de
Deus por seu Espírito.

Pois ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez
um e destruiu a
barreira, o muro de
inimizade, Ef 2.14

2ª Ação do Espírito:

Ef 2.22
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Nós somos testemunhas
destas coisas, bem como
o Espírito Santo, que
Deus concedeu aos que
lhe obedecem.
At 5.32

Em contraste com a
realidade do pecador alijado
da presença de Deus, o
Espírito marca sua presença
na vida dos crentes,
tornando-o o local de sua
residência.

Nele, quando vocês
ouviram e creram na
palavra da verdade, o
evangelho que os salvou,
vocês foram selados com o
Espírito Santo da promessa,
Ef 1.13

Entretanto, vocês não estão
sob o domínio da carne, mas
do Espírito, se de fato o Espírito
de Deus habita em vocês. E, se
alguém não tem o Espírito de
Cristo, não pertence a Cristo.
Rm 8.9

3ª Ação do Espírito:

O Espírito de Deus
sela o cristão

que é a garantia da
nossa herança até a
redenção daqueles que
pertencem a Deus, para
o louvor da sua glória.
Ef 1.14
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Não entristeçam o
Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram
selados para o dia da
redenção.

Nada menos do que o Espírito
de Deus foi posto em cada um
dos filhos de Deus, o que
marca que pertencemos a
Deus e que temos a garantia
de que Deus concluirá a obra
com implicações eternas.

Ef 4.30

Conclusão:
O novo status
do cristão
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