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Introdução



Novo nascimento 

1º Fator:: 



Se vocês sabem que ele é 
justo, saibam também que 
todo aquele que pratica a 

justiça é nascido dele. 
1Jo 2.29



Por intermédio destas ele nos deu as 
suas grandiosas e preciosas 

promessas, para que por elas vocês 
se tornassem participantes da 
natureza divina e fugissem da 
corrupção que há no mundo, 

causada pela cobiça. 
2Pe 1.4



A expectativa do encontro 
com Cristo 

2º Fator:: 



Filhinhos, agora 
permaneçam nele para que, 
quando ele se manifestar, 
tenhamos confiança e não 
sejamos envergonhados 
diante dele na sua vinda.  

1Jo 2.28



O amor de Deus 

3º Fator:: 



Vejam como é grande o amor 
que o Pai nos concedeu: que 
fôssemos chamados filhos de 

Deus, o que de fato somos! Por 
isso o mundo não nos conhece, 

porque não o conheceu.  
1Jo 3.1



Os homens ficaram 
perplexos e perguntaram: 
Quem é este que até os 

ventos e o mar lhe 
obedecem?  

Mt 8.27



possam, juntamente com 
todos os santos, 

compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a 

profundidade,
Ef 3.18



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 
conhecimento, para que 
vocês sejam cheios de 

toda a plenitude de Deus.
Ef 3.19



Vejam como é grande o amor 
que o Pai nos concedeu: que 
fôssemos chamados filhos de 

Deus, o que de fato somos! Por 
isso o mundo não nos conhece, 

porque não o conheceu.
1Jo 3.1



O próprio Espírito 
testemunha ao nosso 
espírito que somos 

filhos de Deus. 
Rm 8.16



A natureza criada 
aguarda, com grande 
expectativa, que os 

filhos de Deus sejam 
revelados.

Rm 8.19



Pois o amor de Cristo nos 
constrange, porque 

estamos convencidos de 
que um morreu por todos; 

logo, todos morreram.
2Co 5.14



A esperança de sermos 
totalmente transformados 

4º Fator:: 



Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser, mas sabemos 

que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele, pois o 

veremos como ele é.
1Jo 3.2



Se somos filhos, então somos 
herdeiros; herdeiros de Deus e 
co-herdeiros com Cristo, se de 

fato participamos dos seus 
sofrimentos, para que também 

participemos da sua glória.
Rm 8.17



Quando Cristo, que é a 
sua vida, for manifestado, 

então vocês também 
serão manifestados com 

ele em glória.
Cl 3.4



Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser, mas sabemos 

que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele, pois o 

veremos como ele é.
1Jo 3.2



Bem-aventurados os 
puros de coração, 
pois verão a Deus. 

Mt 5.8



Pai, quero que os que me deste 
estejam comigo onde eu estou 
e vejam a minha glória, a glória 

que me deste porque me 
amaste antes da criação do 

mundo.
Jo 17.24



Esforcem-se para viver 
em paz com todos e para 

serem santos; sem 
santidade ninguém verá o 

Senhor.
Hb 12.14



Pelo poder que o capacita a 
colocar todas as coisas 

debaixo do seu domínio, ele 
transformará os nossos corpos 

humilhados, para serem 
semelhantes ao seu corpo 

glorioso. Fp 3.21



Pois aqueles que de antemão 
conheceu, também os 

predestinou para serem 
conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos 
irmãos. Rm 8.29



E aos que predestinou, 
também chamou; aos que 

chamou, também justificou; 
aos que justificou, também 

glorificou.
Rm 8.30



Todo aquele que nele 
tem esta esperança 

purifica-se a si mesmo, 
assim como ele é puro.   

1Jo 3.3



Temos esta esperança 
como âncora da alma, 
firme e segura, a qual 
adentra o santuário 

interior, por trás do véu,   
Hb 6.19



Conclusão:


