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Introdução



A obra salvadora 
de Cristo foi 

eminentemente 
pacificadora



Aspectos da obra de 
Cristo que trazem 

paz e cria uma nova 
sociedade – a igreja. 



1º Aspecto: 
A destruição 



Pois ele é a nossa paz, 
o qual de ambos fez 

um e destruiu a 
barreira, o muro de 

inimizade, 
Ef 2.14



anulando em seu 
corpo a lei dos 
mandamentos 
expressa em 

ordenanças...  
Ef 2.15



Ora, sabemos que tudo o 
que a lei diz, aos que 

vivem na lei o diz para 
que se cale toda boca, e 

todo o mundo seja 
culpável perante Deus,   

Rm 3.19



visto que ninguém será 
justificado diante dele 

por obras da lei, em razão 
de que pela lei vem o 

pleno conhecimento do 
pecado.

Rm 3.20



Assim, a lei foi o 
nosso tutor até 
Cristo, para que 

fôssemos 
justificados pela fé. 

Gl 3.24



Agora, porém, 
tendo chegado a fé, 

já não estamos 
mais sob o controle 

do tutor. 
Gl 3.25



Pois ele é a nossa 
paz, o qual de 

ambos fez um e 
destruiu a barreira, o 
muro de inimizade,  

Ef 2.14



2º Aspecto: 
A recriação



Pois ele é a nossa paz, 
o qual de ambos fez 

um e destruiu a 
barreira, o muro de 

inimizade, 
Ef 2.14



anulando em seu corpo a 
lei dos mandamentos 

expressa em ordenanças. O 
objetivo dele era criar em si 
mesmo, dos dois, um novo 

homem, fazendo a paz,
Ef 2.15



De nada vale ser 
circuncidado ou 

não. O que importa 
é ser uma nova 

criação.
Gl 6.15



Também eu te digo que 
tu és Pedro, e sobre 

esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas 

do inferno não 
prevalecerão contra ela.

Mt 16.18



3º Aspecto: 
A nova reconciliação 



e reconciliar com Deus 
os dois em um corpo, 
por meio da cruz, pela 

qual ele destruiu a 
inimizade. 

Ef 2.16



Todos quantos, pois, são das 
obras da lei estão debaixo de 
maldição; porque está escrito: 
Maldito todo aquele que não 

permanece em todas as 
coisas escritas no Livro da lei, 

para praticá-las.
Gl 3.10



Cristo nos resgatou da 
maldição da lei, fazendo-se 

ele próprio maldição em 
nosso lugar (porque está 

escrito: Maldito todo 
aquele que for pendurado 

em madeiro),
Gl 3.13



Ele veio e anunciou 
paz a vocês que 

estavam longe e paz 
aos que estavam 

perto,
Ef 2.17



pois por meio dele 
tanto nós como 

vocês temos acesso 
ao Pai, por um só 

Espírito. 
Ef 2.18



Conclusão: 
Passado e presente



pois por meio dele 
tanto nós como 

vocês temos acesso 
ao Pai, por um só 

Espírito.   
Ef 2.18










