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Introdução



Agora Deus nos 
revelou sua vontade 
secreta a respeito de 

Cristo, isto é, o 
cumprimento de seu 

bom propósito.
Ef 1.7



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos abençoou 
em Cristo com todas as 
bênçãos espirituais nos 

domínios celestiais.

Ef 1.3



Seu grande amor



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos 

amou e nos escolheu 
em Cristo para sermos 

santos e sem culpa 
diante dele.

Ef 1.4



A consciência do amor 
de Deus por nós 

redunda mais e mais 
em satisfação, alegria, 

gratidão e louvor a 
Deus.



Quero lhes apresentar 
duas das expressões 

diretas do amor de 
Deus por nós para que 

sinta-se grato e O 
louve. 



1ª Expressão: 
Deus te escolheu 



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



O Sujeito



10 Como está escrito: 
Não há nenhum justo, 
nem um sequer; 11 não 

há ninguém que 
entenda, ninguém que 

busque a Deus.
Rm 3



Objeto



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



2ª Expressão: Deus te 
predestinou a ser seu filho



Ele nos predestinou para 
si, para nos adotar como 
filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom 

propósito de sua 
vontade.

Ef 1.5



Patria potestas divino



Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, 
aos que creem no seu 

nome;
Jo 1.12



os quais não nasceram 
do sangue, nem da 

vontade da carne, nem 
da vontade do homem, 

mas de Deus.
Jo 1.13



Conclusão: 
Deus tinha um propósito



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele. 
Ef 1.4



Ele nos predestinou para 
si, para nos adotar como 
filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom 

propósito de sua 
vontade.

Sl 19.5



Mesmo antes de criar 
o mundo, Deus nos 

amou e nos escolheu 
em Cristo para sermos 

santos e sem culpa 
diante dele. 

Ef 1.4



Ele nos predestinou para 
si, para nos adotar como 
filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom 

propósito de sua 
vontade.

Ef 1.5



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



Ele nos predestinou para 
si, para nos adotar como 
filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom 

propósito de sua 
vontade.

Ef 1.5



Deus assim o fez para 
o louvor de sua graça 

gloriosa, que ele 
derramou sobre nós 
em seu Filho amado.

Ef 1.6



Pois vocês não receberam 
um espírito que os 

escravize para novamente 
temer, mas receberam o 

Espírito que os adota como 
filhos, por meio do qual 

clamamos: Aba, Pai. 
Rm 8.15



O próprio Espírito 
testemunha ao 

nosso espírito que 
somos filhos de 

Deus.
Rm 8.16



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


