


Introdução 



Quem diz estar na 
luz, mas odeia seu 

irmão, continua nas 
trevas. 

1Jo 2.9 



Quem ama sei 
irmão permanece 
na luz, e nele não 

há tropeço.   

1Jo 2.10 



Mas quem odeia seu 
irmão está nas trevas e 

anda nas trevas; não sabe 
para onde vai, porque as 

trevas o cegaram. 

1Jo 2.11 



A efemeridade humana  



Relva e flor 



Pois, toda a humanidade 
é como a relva, e toda a 

sua glória, como a flor da 
relva; a relva murcha e 

cai a sua flor, 

1Pe 1.24 



Como uma correnteza, tu 
arrastas os homens; são 
breves como o sono; são 
como a relva que brota 

ao amanhecer;   

Sl 90.5 



germina e brota 
pela manhã, mas, 
à tarde, murcha e 

seca.   
Sl 90.6 



A eternidade da Palavra  



Pois vocês foram 
regenerados, não de uma 
semente perecível, mas 

imperecível, por meio da 
palavra de Deus, viva e 

permanente. 
1Pe 1.23 



mas a palavra do 
Senhor 

permanece para 
sempre.  

1Pe 1.25 



Pois a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que 

qualquer espada de dois gumes; 
ela penetra ao ponto de dividir 

alma e espírito, juntas e 
medulas, e julga os 

pensamentos e intenções do 
coração. 

Hb 4.12 



Digo-lhes a verdade: 
Enquanto existirem céus e 

terra, de forma alguma 
desaparecerá da Lei a 

menor letra ou o menor 
traço, até que tudo se 

cumpra. 
Mt 5.18 



Pois vocês foram 
regenerados, não de uma 
semente perecível, mas 

imperecível, por meio da 
palavra de Deus, viva e 

permanente. 
1Pe 1.23 



mas a palavra do 
Senhor 

permanece para 
sempre.   

1Pe 1.25 



A regeneração pela Palavra  



mas a palavra do 
Senhor permanece 

para sempre. Essa é a 
palavra que lhes foi 

anunciada.  
1Pe 1.25 



Anunciada 



Sem fé é impossível 
agradar a Deus, pois 

quem dele se aproxima 
precisa crer que ele 

existe e que recompensa 
aqueles que o buscam.   

Hb 11.6 



Como, pois, invocarão 
aquele em quem não 

creram? E como crerão 
naquele de quem não 
ouviram falar? E como 
ouvirão, se não houver 

quem pregue?    
Rm 10.14 



E como 
pregarão, se não 
forem enviados?     

Rm 10.15 



Consequentemente, a fé 
vem por ouvir a 

mensagem, e a mensagem 
é ouvida mediante a 
palavra de Cristo.      

Rm 10.17 



Obediência 



Agora que vocês 
purificaram as suas 

vidas pela 
obediência à 

verdade...     
1Pe 1.22 



Pedro respondeu: 
Arrependam-se, e cada um 
de vocês seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para 
perdão dos seus pecados, e 
receberão o dom do Espírito 

Santo. 
At 2.38 



Quem nele crê não é 
condenado, mas quem 

não crê já está 
condenado, por não crer 

no nome do Filho 
Unigênito de Deus.  

Jo 3.18 



Então, Jesus 
aproximou-se deles e 

disse: Foi-me dada 
toda a autoridade no 

céu e na terra. 
Mt 28.18 



Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo,   

Mt 28.19 



ensinando-os a 
obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com 
vocês, até o fim dos 

tempos. 
Mt 28.20 



Regeneração 



Pois vocês foram 
regenerados, não de uma 
semente perecível, mas 

imperecível, por meio da 
palavra de Deus, viva e 

permanente.   

1Pe 1.23 



Portanto, se alguém está 
em Cristo, é nova criação. 

As coisas antigas já 
passaram; eis que 

surgiram coisas novas!  

2Co 5.17 



Purificação 



Agora que vocês 
purificaram as suas 

vidas pela 
obediência à 

verdade...  

1Pe 1.22 



quanto mais, então, o sangue 
de Cristo, que pelo Espírito 

eterno se ofereceu de forma 
imaculada a Deus, purificará a 
nossa consciência de atos que 
levam à morte, de modo que 

sirvamos ao Deus vivo!   

Hb 9.14 



Sendo assim, aproximemo-nos de 
Deus com um coração sincero e 

com plena convicção de fé, tendo 
os corações aspergidos para nos 

purificar de uma consciência 
culpada e tendo os nossos corpos 

lavados com água pura. 

Hb 10.22 



A implicação da regeneração nos 
relacionamentos  



Tendo purificado a vossa 
alma, pela vossa obediência 
à verdade, tendo em vista o 
amor fraternal não fingido, 
amai-vos, de coração, uns 
aos outros ardentemente, 

1Pe 1.22 (RA) 



O amor é paciente, o 
amor é bondoso. Não 

inveja, não se 
vangloria, não se 

orgulha.  
1Co 13.4 



Não maltrata, não 
procura seus 

interesses, não se ira 
facilmente, não guarda 

rancor.   
1Co 13.5 



6 O amor não se alegra 
com a injustiça, mas se 
alegra com a verdade.  
7 Tudo sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo 
suporta.   

1Co 13 



Agora que vocês 
sabem estas 

coisas, felizes serão 
se as praticarem.    

Jo 13.17 



Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem amar-
se uns aos outros.    

Jo 13.34 



Com isso todos saberão 
que vocês são meus 

discípulos, se vocês se 
amarem uns aos 

outros.    
Jo 13.35 



E a esperança não nos 
decepciona, porque Deus 
derramou seu amor em 

nossos corações, por 
meio do Espírito Santo 
que Ele nos concedeu.   

Rm 5.5 



Conclusão:  








