
Adultos 

ANOTAÇÕES
Nova Identidade | A Glória de Cristo I - 1Pe 3.18-22
Introdução
1Pe 3.18; At 2.23-24

1º Feito Extraordinário
A perfeita obra de Cristo pelo pecado

A morte certa
Hb 12.4; 1Pe 3.18; Gn 2.16-17; Ez 18.20; Rm 6.23

Morte injusta
1Pe 3.18; 1Pe 2.22; Is 53.4-6, 8; Hb 4.15

3.  Constatar que o filho de Deus que se destacar 
pela excelência profissional ao trabalhar "como 
para o Senhor e não para homens" seguramente 
terá tanto a retenção da empregabilidade quanto 
a facilidade de recolocação diferenciados3.
4.  Aprender a depender e a confiar em Deus 
diante da impotência para evitar e superar 
obstáculos4.
5. Aproveitar as portas que se abrem à  
proclamação do Evangelho, pois crises 
sensibilizam as pessoas para sua carência de 
Deus5.
6. Exercitar o amor e socorrer os necessitados que 
se multiplicam na crise6.
7. Crescer em sabedoria tanto para se  prevenir 
quanto para enfrentar os desafios da crise7.
8. Praticar os inúmeros princípios bíblicos sobre 
gestão financeira e planejamento8. 
9. Exercitar a humildade e fazer, se necessário, 
adequações drásticas no estilo de vida, para 
acomodar novas realidades financeiras9.
10.  Alegrar-se no Senhor 
independentemente das circunstâncias que ora 
podem ser favoráveis, ora não10.

"Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na 
vide; o produto da oliveira minta, e os campos não 
produzam mantimento; as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, 
todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da 
minha salvação. O SENHOR Deus é a minha 
fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me 
faz andar altaneiramente." Hc 3:17-19.

1Dt 8:17-18; 2Mt 6:24; Tg 1:2-4; 3Cl 3:22-23; 42Co 9:10; 5At 8:1-4; 6Pv 21:13; 
7Tg 1:5; 8Pv 21:5 e 20;  9Rt 2:2; 10Hc 3:17-19.
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Morte substitutiva
1Pe 3.18; Lv 1.4-5; Hb 10.4; Hb 9.8-9; 1Pe 3.18; Hb 9.28; Jo 
10.14-15; Jo 1.29; 2Co 5.21

Acesso a Deus
1Pe 3.18; Mt 27.50-51; Hb 4.16

Ressuscitou
1Pe 3.18; Lc 23.46; Jo 19.31-33; 1Pe 3.18-22


