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Apresentação 
 

Uma matéria fundamental pois 

satanás tem roubado a posição de 

servos de Deus por não sabermos 

quem somos em Cristo; o que Ele 

fez na Cruz do Calvário para 

conosco, qual a nossa posição hoje 

no mundo espiritual! 

Há uma urgente necessidade de 

conhecermos a Realidade da Nova 

Criação, pois o Sacrifício de Cristo 

Jesus na Cruz do Calvário é muito 

mais do que tem sido pregado hoje 

em dia. 

Deixe o Espírito Santo lhe guiar a 

toda a verdade e que durante a 

ministração deste curso o Senhor 

vos leve ao pleno conhecimento de 

sua Realidade em Cristo. 

“Assim que, se alguém está em 

Cristo, nova criatura é: as coisas 

velhas já passaram; eis que tudo se 

fez novo”. 

II Coríntios 5:17. 

 

Ap. Claayton Nantes 
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I. A Integridade da Palavra 
II. Definição da Nova Criação 
III. Aspectos Legais e Vitais da 

Redenção 
IV. Substituição e Identificação 
V. Realidades Nele 
VI. O que significa justiça 
VII. Frutos da Justiça 
VIII. O Ministério atual de Jesus 
IX. A Lei do Amor 
X. Versos da Realidade “NELE”. 

 
Cl. 1:9 – Paulo nos fala que desde o dia em que ele 
ouviu falar deste povo ele ora por eles para que eles 
tivessem conhecimento da vontade do Senhor, em toda 
a sabedoria e inteligência espiritual. 
 

Realidades da Nova Criação 
 
Nesta matéria vamos tratar das coisas que já são 
realidades; Coisas que Jesus conquistou na Cruz do 
Calvário. 
 
Qual a diferença entre realidade e promessa? 
 
Promessas não é o mesmo que realidades, muitas vezes 
não recebemos tudo o que já nos pertence por não 
compreendermos bem a diferença;  
Promessa é algo que vai ser para o futuro, aponta para o 
futuro e fala do que Deus fará por nós.  



                                                        Realidades da Nova Criação 

INSTITUTO JÁFIA 4 

Promessa sempre se relaciona para o futuro, e ainda 
assim podemos dividir promessa em dois grupos, 
promessas incondicionais e promessas condicionais.  
 
Promessas incondicionais: Deus prometeu e vai 
acontecer, com a minha fé ou sem a minha fé, com a 
minha oração ou sem a minha oração; Jesus prometeu 
que vai voltar – independe a minha posição. 
 
Promessas condicionais: eu posso pedir tudo o que eu 
quiser mas tenho que cumprir a condicional “SE”. 
 
Agora REALIDADE: 
Realidade é fato, é algo que já aconteceu, a realidade, 
aponta para o passado, e fala de tudo aquilo que Ele já 
realizou por mim, lá na cruz do Calvário, em Cristo 
Jesus. 
 

Lição 1 
I. Integridade da Palavra. 
A. A Palavra. Existem muitos termos gregos para 

expressar “Palavra”; nos vamos ver três: Grafo, 
Logos e Rhema. 
  

GRAFO – raiz da Palavra grafia; é a Bíblia em 
grego/hebraico - os livros,  a escrita, a letra. 
GRAFIA é a escrita, maneira de escrever letras, quanto à 
sua forma, e palavras, com relação às letras e sinais 
diacríticos nelas empregados; (caligrafia, ortografia). 
 

a. Algo escrito; texto; letra – a Bíblia 
Sagrada. 
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b. Jo. 5:39 examinais as escrituras 
(GRAFO).   

c. Mt. 22:29; Jesus disse: vocês erram não 
conhecendo as escrituras. (O GRAFO). 

d. II Tm. 3:16; O apóstolo Paulo está 
dizendo que toda a escritura, todo o 
GRAFO. 

e. I Pd. 1:20-21 Pedro disse aqui, que tudo 
o que foi escrito… 

 
A letra sem o Espírito é morta, a letra mata, e o Espírito 
vivifica. II Co. 3:6 Este texto é interpretado errado, 
muitos usam ele para falar contra o ensino da Palavra, 
mas letra aqui se refere a LEI, e não ao grafo! Vejamos 
em outras versões: 

• O qual  também nos capacitou para sermos ministros 
dum novo pacto, não da letra, mas do espírito; 
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 

• Que nos capacitou para sermos ministros de uma 
nova aliança, não de letras mas do Espírito; pois a 
letra mata, e o Espírito dá vida. 

• Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros o 
Seu novo contrato para salvá-los. Nós não lhes 
dizemos que eles precisam obedecer a todas as leis 
de Deus ou, então, morrer; mas lhes dizemos que há 
vida para eles da parte do Espírito Santo. O velho 
caminho – procurar ser salvo mediante a guarda dos 
Dez Mandamentos – termina em morte; no Novo 
caminho, o Espírito Santo lhes dá a vida. 

• Deus nos qualificou para sermos administradores de 
uma nova aliança, a qual não se baseia em uma lei 
escrita, mas no Espírito . Pois a lei escrita traz a 
morte, mas o Espírito dá a vida. 
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2. LOGOS é a mensagem de Deus revelada para o 
homem, a vontade geral de Deus, aquilo que 
Deus nos dá de conhecer a si mesmo, através do 
logos eu fico sabendo que Deus existe, eu fico 
conhecendo os atributos comunicáveis e os 
incomunicáveis, eu vou conhecer a Deus pela 
Palavra Logos. Logos é a vontade de Deus 
revelada em plenitude (ditado, profecia, revelação 
divina). Jesus era aqui nesta terra em carne e 
sangue o Logos de Deus – a vontade de Deus. 

 
No Novo Testamento aparece 330 vezes a palavra 
LOGOS. 

 
Jo. 1:1; No princípio era a Palavra, era o Verbo, Jesus é 
a Palavra que saiu da boca de Deus. Antes de existir 
qualquer coisa, a palavra já existia. Jo. 1:14; se fez carne 
e habitou entre nós.  
 
Logos é uma palavra que regenera (reconstituídos, 
refeitos de novo) – I Pd. 1:23. Logos é uma Palavra 
como uma semente, que tem o poder de regenerar; 
Gerados de novo, recriado, nascido de novo; 
regenerados mediante a Palavra (LOGOS).  
 
ANTROPOLOGIA. 
HAMARTIOLOGIA. 
 
Rm. 3:23;  
Rm. 5:12-21;  
Cl. 2:12;  
Fomos gerados de semente corruptível, ou seja a 
sperma adâmico – Gn. 1:11. 
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Adão foi feito a imagem e semelhanca de Deus; Gn. 5:2-
3; Adão foi feito a imagem de Deus, e o Filho vem 
semelhante a Adão – ou seja, semelhante ao pecador, 
porém de uma semente incorruptível;  
Pedro está dizendo que o homem foi de novo gerado; a 
Palavra logos é a esperma de Deus;  
 
Lc. 8:4-11– a Semente é a Palavra de Deus; ela age 
como uma semente; ela cai no solo fértil, ela germina, o  
 
Logos, é a Palavra de Deus. 
Hb. 4:12; a Palavra aqui é Logos, logos é algo vivo, ela  
penetra;  
 
Gn. 1:1 – Jo. 1:1. 
 

• I Tm. 6:3 o substantivo DOUTRINA é LOGOS 

• Ef. 4:29 
 
Devemos compartilhar com os outros o que Jesus é e o 
que Ele faz (que é LOGOS) devemos compartilhar 
mediante a ordenança à grande comissão Mt. 28:19-20 e 
Mc. 16:15. 
 

3. RHEMA – A palavra de Deus falada; 
específica, revelação pessoal, diretiva do 
LOGOS. São textos pessoais revelados pelo 
Espírito Santo usado em horas de 
necessidade que fluem em nosso espírito de 
uma maneira poderosa. 

 
É a palavra falada, ela sai do Logos, assim como o 
soldado tira a espada do cinto, assim nós tiramos a 
Rhema do Logos; é uma Palavra mais específica, 
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para uma pessoa – intransferível; quando Jesus 
chegou diante do túmulo de Lázaro, ele não disse: 
mortos saiam... Mas Ele disse: Lázaro... Uma palavra 
específica – uma palavra diretiva; 
 
Um mesmo culto, uma pessoa pode receber rhema, e 
outro logos; Somente o Espírito Santo de Deus tem 
condições de falar coletivamente e especificamente 
ao mesmo tempo.  
 
Ef. 6:17; agora esta aqui é uma espada pequena, 
maichara-gr. Uma espada pequena, de 30 a 40 cm, é 
uma espada específica, uma arma poderosíssima 
para aqueles dias.  
 
A Rhema é a Espada do Espírito, ela é Mt. 14:22-31 
– Jesus vem andando sobre as águas; Pedro recebe 
uma Rhema. 
 
O diabo fará tudo para tirar você da esfera do 
Espírito, porque quando você está no espírito você 
usa rhema, mas quando você está na carne, você 
usa o conhecimento: o logos, o geral. 
 
Observe a tentação de Jesus, Mt. 4:4; Nem só de 
pão, viverá o homem, mas de toda Rhema... O 
homem viverá de toda a Palavra Rhema que procede 
da  boca de Deus. 
 
At. 19:1-16; sete irmãos, filhos de pastores; filhos do 
sacerdote Ceva;  
 
Rm. 10:8-13 A Palavra da fé – Rhema, a palavra que 
sai da nossa boca com Rhema, na boca e no 
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coração; (não tenho ouro e nem prata), a que está na 
mente é o logos, e a que está no coração é a rhema, 
logos é na mente e Rhema quando cai no teu 
espírito. Agora – quando Deus fala – traz fé no 
coração. 
 
Rm. 10:17 – a fé vem pela Palavra (RHEMA) de ouvir 
Deus falar. 
 
Quando é que a Palavra gera a fé no nosso coração? 
Quando Deus fala, aí gera fé! 
. 
Hb. 1:3. Ele sustenta todas as coisas pela Palavra do 
Seu poder. Deus tem poder e o libera pela Palavra 
falada. 
 
Hb. 11:3 Mundos – Aions: um tempo, uma vida, um 
período; Deus creu que tudo o que Ele falasse viria a 
existir. O mundo foi formado pela Palavra. 
 
Gn. 1 – e disse Deus; e disse Deus; quando Deus 
fala Ele está liberando um poder criativo, um poder 
com efeito de idealização. Toda Palavra que sai da 
boca de Deus, não volta para Ele vazia.... sem antes 
fazer o que lhe apraz. 
 
EU ESTUDO O GRAFO, CONHEÇO O LOGOS E 
RECEBO O RHEMA. 
 
Jesus é o Logos de Deus e tudo o que saía de sua 
boca é Rhema. 

JESUS QUE É O LOGOS PEGA O 
GRAFOS E FAZ EM RHEMA. 
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Se nós lermos o GRAFOS, estudarmos a Palavra 
(GRAFOS) quando necessitarmos desta palavra 
estudada, o Espírito Santo nos lembrará o que 
estudamos (armazenamos em nosso cinto) Jo. 14:26 

1. Integridade significa, Ter princípios firmes e 
morais, ser inteiro, sem mácula, perfeito, 
sincero, sem vacilar, caráter do que é 
integro. 

a) Deus é o que a Palavra diz que Ele é; se você 
pode confiar na Palavra, pode ter confiança nEle. 

b) O homem é o que a palavra dele é; se você pode 
confiar na sua palavra, pode ter confiança nele. 

c) Se as suas palavras não tiverem valor, você vai 
concluir que a Palavra de Deus também não terá 
valor em sua boca. 

d) Sl. 15:4 – temos que falar: “eu já dei a minha 
palavra, tenho que mantê-la a qualquer preço”. 
Creia em suas próprias palavras. 

e) Estabeleça sua reputação como filho de Deus 
para que você sempre mantenha sua palavra. 

f) Para alcançar a fé superior, você tem que ser um 
homem fiel e leal. 

g) Satanás convenceu Eva no jardim de que a 
Palavra de Deus (e por conseguinte Deus) não 
era válida. 

 
Quem vai transformar Logos em Rhema, é Deus. 
 
A Integridade, eu preciso saber que Deus é integro, 
eu preciso saber que a Palavra de Deus é integra, e 
não muda. 
A Palavra de Deus é integra vai te ajudar a ter fé e 
crer na revelação da Palavra de Deus, agora se eu 
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não crer que a Palavra de Deus é integra, não vou ter 
fé. Se está escrito, está escrito! 
 
B. A proeminência da Palavra 
Jo. 1:1. A Palavra (LOGOS) estava presente desde o 

princípio. A Palavra e Jesus tem a mesma 
autoridade como se Ele estivesse aqui em Seu 
Corpo Físico. Onde a Palavra (Logos) está, Jesus 
também está. 

 
Deus é o que a Palavra dEle diz que Ele é; Sl. 119:89;  
 
Um cientista francês disse que depois de 100 anos a 
bíblia cairia em descrédito, ele é que morreu e caiu em 
descrédito, mas a Palavra está aqui! E a casa do homem 
que disse que a bíblia iria se acabar, hoje é uma 
Sociedade Biblica. 
 
E a Palavra dele está firmada para sempre, agora o 
homem também é o que a Palavra dele diz que Ele é. 
 
I Jo. 3:1-3. (agora!!! Somos, então outrora – não 
eramos). 
 
Sl. 138:2 “O teu nome e a tua Palavra” são iguais.  
 
Rm. 3:4. 
 
Sl. 89:34 É  impossível  a Palavra de Deus mudar. 
 
At. 6:7; A  palavra prevalece sobre tudo. 
 
At. 12:24 - E a palavra de Deus crescia e se multiplicava.  
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At. 19:20 Isto demonstra como a região toda foi muito 
abalada pela Palavra do Senhor. Desta  
 
Somos transformados na imagem de Cristo somente a 
medida em que a Palavra está prevalecendo em nós. 
 
Quando ministramos, a Palavra está em autoridade, 
tanto quanto um novo convertido está dando revelação 
para o velho crente. 
 

2. A natureza da Palavra. 
A. Hb. 4:12-13.. 

 
1. O LOGOS é algo vivo. 

a. A Bíblia não é um livro comum. A razão 
pela qual muitos permanecem bebês como 
cristãos, é porque não crêem na Palavra ou 
não agem na Palavra. 

b. A palavra toma o lugar de Jesus em Seu 
corpo físico. A palavra  é Jesus  numa 
forma diferente. Onde a Palavra está, 
Jesus está. 

c. Cristo habita no cristão na forma da 
Palavra. 

 
2. A Palavra é viva e eficaz e cheia de poder. 

a. A palavra se fez carne uma vez em Jesus. 
Agora está sendo feita carne em nós. 

b. Jesus é a Palavra que se fez carne; nós 
somos carne que está sendo feito a 
palavra. 
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B. A Palavra é completa em sim mesma. O Poder 
para produzir a promessa na Palavra, habita na 
própria Palavra. 

1. Is. 55:11. 
Sl. 107:20. “Enviou-lhes a Palavra e os sarou”.  

 
2. Gn. 1:9,11,14,24; A Palavra falada tinha o poder 

nela mesma para criar o universo. 
 

3. Mc. 16:15-20 Deus confirma Sua palavra 
(LOGOS). Quanto mais a Palavra é pregada, mais 
haverá a confirmação. Se  a palavra não é 
pregada, não há nada para Deus confirmar. 

 
C. Permanecer na Palavra 

1. II Tm. 3:16-17. “Toda escritura é inspirada por 
Deus”. 
 

2. Jo. 8:31-32; “Se vos permanecerdes na minha 
Palavra”. 

 
3. Jo. 15:7; “Se permanecerdes em mim e as 

minhas palavras”. Observe em todo o capítulo 
quantas vezes tem a palavra: “permaneça ou 
permanecer”. 
 

4. Jr. 15:16 O profeta comeu a Palavra de Deus. 
 
5. Tg. 4:7 Sujeitar-se a Deus é sujeitar-se à 

Palavra. Somente depois de fazer isto, você 
pode resistir ao diabo. 

 
6. Mt. 10:28 
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7. Ap. 1:17 “não temais”. 
 
8. Mt. 6:33 “Buscai em primeiro lugar o Reino de 

Deus”. 
 
9. Mt. 6:25 “não andeis ansiosos pela vossa 

vida”. 
 
10. Mt. 28:19 “ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações”. 
 
11. Mt. 10:8 “curai enfermos, ressuscitai mortos, 

purificai leprosos, expeli demônios”. 
 

Lição 2 
I. Definição da Nova Criação 
A. A natureza do homem. 

a. Antes da queda.  
b. Gn. 3:8, o homem tinha comunhão com 

Deus. Is. 43:7;21 
c. Gn. 1:26-28; 2:8,15; Sl. 8:3-9.  
 
Imagem – (Hb. Tselem) – sombrear, iludir, uma 
figura representativa. I Tm .2:14. 
 
Semelhança – (HB – Demooth) – parecer-se 
com, modelar, dar forma, amoldar, talhar. 
 
Façamos – (HB. ASAH) – fazer algo de uma 
substancia física; o corpo físico, do pó da terra,  
Adão foi feito a semelhança de Deus. 
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Criou – (Hb – BARA) – fazer algo do nada; o 
espírito e alma de Adão foram feitos na 
imagem de Deus, utilizando o sopro de Deus. 
 
Ao homem foi dada igualdade, habilidade, 
autoridade, superioridade e prosperidade. 
 
O homem tinha dominio sobre a terra; Gn. 
2:15; Sl. 8:3-5.  
Sl. 115:16 
Jo.14:12 – Isto nao é impossível, porque tudo 
o que Jesus fez foi como homem; veja o vs. 
13-16.  
 

B. Depois da queda 
a. Gn. 3:17-24; o homem perdeu comunhão com 

Deus. 
b. O homem perdeu domínio sobre a terra e tornou-

se um escravo. Rm. 6:16; 
c. Passou a ser controlado pelos cinco sentidos e 

pelo deus deste século, ainda que Lúcifer tenha 
sido feito em um nível menor que o homem . 

d. Gn. 3:8-12. – tornou-se cônscio do pecado, 
fraqueza, condenação, deficiência, duvida, temor, 
medo, culpa, auto-suficiencia, egoísmo e 
religiosidade. 

e. Jo. 8:44 – trocou de pai. 
f. Ef. 2:12. 

 
g. O novo nascimento. 

a. Ef. 2:19; “e sois de família de Deus” Rm. 
8:7-9;  

b. Tg. 4:4 – nao é adultério no plano físico, 
está falando de um adulterio espiritual, o 
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homem sem Deus ele é adúltero 
espiritualmente, ele é inimigo de Deus. Foi 
restaurado para a comunhão e 
relacionamento com Deus. 

 
c. Gl. 4:6-7; não somos mais escravos. Nosso 

papel principal com Deus é de Pai para 
filhos; não somos mais escravos, 
dominamos o pecado e satanás. 

 
d. Jo. 3:6 – nascido do Espírito. 

 
 

e. I Jo. 5:4; Vencedores do mundo. Mais uma 
vez temos a posição de domínio sobre 
todas as obras das mãos de  Deus. 

 
Lc. 15:11-24 – O filho pródigo  
 
O Perdão de Deus é uma Realidade da Nova 
Criação, Deus nos perdoou. 
 
O Novo Nascimento, é uma Realidade da Nova 
criação, fomos colocados novamente em uma 
condição de filho. 
 I Jo. 5:4 – Todo o que é nascido de Deus  vence o 
mundo.  
Rm. 8:37 – depois de todas as tribulações que Paulo 
fala, ele declara – mas em todas estas coisas somos 
mais que vencedores, esta é a vitória que vence o 
mundo – a nossa fé. 
 

a. A Nova Criação 
1. Gl. 3:16. nós estamos em Cristo,  
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2. I Co. 6:17 –todas as promessas que Deus fez a 
Abraao, elas teriam seu pleno cumprimento em 
Cristo, mas quando aceitamos a Jesus nos tornamos 
um com ele – isto é uma realidade da Nova Criação.  
 
3. Recriado em Cristo; a nova criatura está nEle. 

a. Ef. 2:10. somos feitura dEle; a obra dEle é 
sempre bem feita. 

b. II Co. 5:16-17; 6:1; somos novas criaturas, 
uma espécie de ser que nunca existira 
antes. 

c. Ez. 36:26. 
 

4. Não somos escravos do pecado e de satanás. 
a. Cl.:13-14. Ele, no qual temos a redenção;  

 
b. Rm. 5:8-19; 6:14,22. Jesus morreu para 

nos REDIMIR, para nos comprar na 
Redenção. Cl. 2:8-15. esta é a definição de 
redenção. Na verdade a humanidade 
inteirinha foi comprada pelo Sangue de 
Jesus, mas o mundo precisa saber disto, e 
o mundo só vai saber disto quando a Igreja 
pregar, quando nós anunciarmos, 
pregarmos o evangelho. 

 
c. I Pd. 2:9. 

 
d. Rm. 8:1-13 – a condenação não existe 

mais. 
 

e. Sl. 102:16-20 -  
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Lição 3 
I. Aspectos legais e vitais da 

Redenção. 
Redenção – significa comprar de volta, trazer de volta 
para Deus; fazer voltar as mãos do antigo dono 
mediante um pagamento. Redenção é resgate, 
somos d’Ele, porque Ele nos fez, e Ele nos comprou 
de volta pelo seu sangue – somos d’Ele duas vezes. 
Redenção é uma REALIDADE DA NOVA CRIAÇÃO.  
 
O aspecto legal; posicional; (O preço já foi pago). 
1. O que Deus já fez por nós em Cristo; o passado. 

a) A obra da cruz. 
b) Alguma coisa que foi estabelecida 

no passado para trazer o benefício 
para você no presente. 

c) Nenhum crime tem que ser pago 
duas vezes – JESUS JÁ PAGOU. 

 
2. Não é quando você aceita a Jesus que Ele recebe 

os seus pecados. O problema de pecado foi 
resolvido na cruz, e Jesus não está mais lá.. 

a. Rm. 4:25; Jesus foi entregue por nós. 
b. I Co. 15:3-4. A morte de Jesus é o aspecto 

legal da nossa redenção.  
c. II Co. 5:19-21; ISTO É O ASPECTO LEGAL 

– Ele foi feito pecado por nós (não somente 
tomou nossos pecados)  

d. Jesus foi feito pecado por nós (não 
somente tomou os nossos pecados). 

e. Tt. 2:14 – remir (grego LUTROO) – destruir, 
despor, absolver. 
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II CO. 5:14-15. ASPECTO LEGAL – FALA DA 
POSICAO, O QUE DEUS JÁ FEZ POR NÓS EM 
CRISTO JESUS NO PASSADO; Lei, legal, legalmente 
Jesus já pagou nosso crime, nossa divida, nos deu carta 
de alforria, liberdade, conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará.  
Ef. 1:7; II Co. 5:19. Lc. 24:47 (textus receptus) – todo 
pecado do mundo já foi legalmente redimido. 
 
1 = remissão (grego AFESIG) – demissão, exoneração, 
perdão, libertação, enviar para fora. 
 
- em verdade, o homem não tem mais problemas com 
pecados. 
 
- o homem tem problema: como viver em justiça. 
 
Jo. 16:8-11 = ninguém vai para o inferno por causa dos 
PECADOS, nmas de um pecado – por não crer em 
Cristo Jesus com oSenhor e Salvador. 
 
Duas razões pelas quais alguém não receberia remissão 
de pecador. 

a) Não saber. 
b) Não querer. 

 
ASPECTO VITAL – (prático; apropriar do que é legal) é 
quando conhecemos o aspecto legal e vivemos; é aceitar 
a REALIDADE como verdade na minha vida, 
experimentar na minha vida o que Jesus Cristo fez por 
mim. 
 

f. Rm. 3:21-26. 
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3. Nossa justiça é baseada no que Jesus fez em 
nosso lugar.  
 
B. O aspecto vital; prático; (Apropriar o legal) 

1. Isto é o que nós temos em Cristo e o que o 
Espírito Santo está fazendo em nós agora.  
 
2. Você pode ter algo legalmente sem se beneficiar 

dele na prática. 
 

3. II Co. 5:17 este é o aspecto mais vital. Temos que 
entrar neste novo. 

a. Cl. 1:14; “no qual temos a redenção, a 
remissão dos  pecados”. 

b. Rm. 8:1; não há mais condenação porque? 
Porque Jesus, pelo Espírito Santo está 
operando em nós para produzir uma mente 
livre de condenação; se não andarmos 
mais segundo a carne, mas segundo o 
Espírito. 

c. Ef. 2:5-6; Mostra onde estamos assentados 
no reino espiritual. No espírito, o trono de 
Jesus está em nosso espírito.  
 

Lição 4 
A. Substituição e Identificação. 

 
1. Substituição. 

a. Agir ou ser usado em lugar de outro. 
b. Tomar o lugar de outro. 

 
2. Identificação. 
a. Considerar, agir com igualdade. 
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b. Ter forte laço; o qual faz você pensar, sentir, 
ser, e agir como aquele com o qual se 
identifica. 

c. Estar absolutamente identificado = igual. 
Tomar para si o caráter de outro.  

 
Agora vamos ver estas duas palavras (substituição e 
identificação) na Bíblia. 
 

3. Substituição na Palavra.  
1. II Co. 5:21 conhecer = ter intimidade com alguma 

coisa; Ele não conheceu pecado, mas ELE SE FEZ 
pecado por nós, isto é muito profundo.  
 
ELE MORREU A MINHA VIDA AQUI, PARA QUE EU 
PUDESSE VIVER A VIDA DELE DIANTE DE DEUS – 
SUBSTITUIÇÃO. 
2. Hb. 2:9,14. 
3. I Pd. 2:24. Jesus levou Ele mesmo sobre o 

madeiro, para que nós. Cura é uma realidade da 
nova criação.  

4. Is. 53:5-6. 
5. I Pd. 3:18. 
6. Rm. 3:25. Jesus é a nossa propiciação, sacrificio 

para fazer reconciliação com Deus. 
7. Sl. 69:9 as injurias que nos trajavam caíram sobre 

Jesus. 
8. Mt. 27:46.  
9. Jesus nao tomou nosso lugar para beneficiar a 

Ele mesmo, mas para nos beneficiar. 
 

4. Jesus tomou nossa punição n’Ele mesmo; 
pecado(s), fraqueza, pobreza, doença, morte, 
opressão. Mas não é só substituição que 
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resolve, tem que ter substituição com 
identificação. 
1. Desde a queda, o homem tem complexo de 

inferioridade, má consciência, culpa, falhas, 
fraqueza e condenação. 

2. O homem encontra, “uma cura religiosa” 
através de arrependimento, tristeza pelos 
seus pecados, e agonia profunda em 
oracao, mas tudo isto é inútil sem o poder 
da cruz de Cristo. 

3. I Jo. 4:3 
4. II Ts. 2:3-4 – qualquer esforço humano para 

trazer uma resposta positiva nas áreas de 
governos, religião, ciências humanas e 
prosperidade material e social separado do 
poder da cruz, tem como fonte de poder o 
espírito do anticristo. 

 

I. A Lei da Identificação. 
 

A. Nossa união é com o Cristo crucificado, morto, 
sepultado, ressuscitado, glorificado e que subiu as 
alturas; somos um com Ele.  
1. I João 4:17. como Ele é somos nós também 

neste mundo. 
2. Fp. 1:21 enquanto vivo aqui na terra, eu estou 

vivendo a vida dEle, não estou vivendo mais a 
minha vida.  

3. Gl. 2:20 – a identificação atual com Jesus não 
é com o sofrimento dEle na cruz, mas com a 
posição dEle à mão direita do Pai. 

4. Cl. 3:3 – nossa vida está oculta juntamente 
nEle. 
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5. Mos 8:34-36. Aqui Jesus está falando da vida eterna, 
e quem quiser viver esta vida tem que perder a sua 
psique; você perde o psique e ganha o zoe, que é a 
vida de Deus a vida eterna;  

6. Nos textos seguintes há uma ilustração viva da obra 
completa da substituição de Cristo, na qual temos 
identificação. 
1. Há mais do que 130 textos falando sobre o que 

nós somos nEle, com Ele, em Quem, pelo Qual, 
etc... 

2. Rm. 6:6 sabendo que o velho homem, a natureza 
pecaminosa, a natureza adâmica foi com Ele 
crucificado, esta natureza que Jesus tomou sobre 
si e levou lá na cruz. At. 17:28 – nossa vida nEle. 

3. II Co. 5:21 – temos que desenvolver este 
conhecimento dentro de nós, ainda que não 
tivesse conhecido pecado, e somos a justiça dEle, 
mesmo que não tivessemos conhecido justiça. 
Jesus tornou-se como nós somos para que 
pudessemos ser como Ele é. 

4. Rm. 6:8 SE já morremos, CREMOS! 
5.   I Tm. 3:16 Jesus sofreu na carne até pagar toda 

a dívida; quando Ele disse: Pai, consumadamente 
consumado; ou seja – Ele estava dizendo ao Pai, 
“tudo está consumado”, eu paguei toda a dívida, a 
dívida está paga; Cl. 2:15-17 – Ele sofreu até 
cancelar o escrito de dívida que era contra nós.  

6. I Pd. 3:18 – Jesus sofreu na região dos 
condenados em meu lugar. Ele satisfez as 
reivindicações da Justiça do Universo até que não 
houvesse mais dívidas contra mim. Quando Jesus 
foi justificado (vivificado no espírito, vitorioso sobre 
satanás, ascendido e assentado nos lugares 
celestiais) eu também fui justificado (vivificado no 
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espírito, vitorioso sobre satanás, ascendido e 
assentado nos lugares celestiais). 

7. Cl. 2:15 – satanás sabe que nós o vencemos em 
Cristo, e que nós estávamos com o Mestre 
quando triunfou sobre ele, quando Jesus despojou 
os principados e as potestades, quando Jesus 
publicamente expôs a derrota de satanás diante 
de todos os exércitos nas regiões das trevas. 
Satanás se lembra que nós participamos da 
derrota dele e agora estamos festejando aquela 
grande vitória. Ele nao quer que nós saibamos 
disto tudo. 

8. Ef. 2:6 – na mente da Justiça do Universo, cada 
membro do Corpo de Cristo está sentado à mão 
direita da Majestade nas alturas. 

9. Falar o que satanás está fazendo em nossos 
corpos e em nossas mentes, é negar o que nós 
somos em Cristo. 

a. Isto é dar louvor à satanás. 
b. Louvor significa falar continuamente a 

respeito da obra do outro. 
10. I Co. 12:18,27 – somos identificados uns com os 

outros. 
11. Pv. 20:19. 

 

Lição 5 
I. Realidades “Nele” 

 
1. Nossa identificação é “nEle”.  

a. Somos um com Cristo; isto é como Deus te 
vê.  

b. Rm. 8:29;  
c. Cl. 1:18; Temos a mesma posição. 
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d. Jo. 17:23; Deus não faz acepção de filhos. 
Temos hoje a mesma posição diante de 
Deus que tem o Senhor Jesus Cristo. 

2. O que falamos com a boca, nossa confissão, e 
cremos em nossos corações, afirma o que somos 
nEle. 

a. Rm. 10:9-10 – não é a confissão de 
pecado, mas de Jesus como nosso Senhor, 
o que somos nEle. 

b. Mc. 11:23 – é a confissão aos obstáculos 
que estão impedindo as bênçãos que Deus 
tem para nossas vidas. 

c. Hb. 3:1 – Jesus está no céu fazendo valer 
nossa confissão diante do Pai. 

 
 
A. Tudo que Jesus tem participamos do mesmo com 

Ele. A vida que vivemos agora é nEle. 
3. Gl. 2:20 – a fé que temos na realidade da 

identificação com Jesus, deve ser expressa para o 
mundo. 

4. Cl. 3:1-2. Portanto se você já se identificou com a 
morte e a ressurreição dEle, busque, pense nas 
coisas lá do alto. \ 

5.  Novo Testamento nos revela quem fomos em 
Adão e quem somos em Cristo.  

6. Jo. 15:1-5 nossos frutos devem ser produzidos por 
meio dEle; 

7. Rm. 6:2-8. temos que nos identificar, porque é por 
meio da identificação que vamos frutificar em 
nossas vidas.. 

a. II Co. 5:21. Aquele que é justo se 
identificou conosco que éramos pecadores 
para que fossemos justos; I Jo. 3:9 . 
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b. Cl. 1:13-14. Isto aconteceu conosco 
quando Jesus nos fez uma nova criatura. 

c. I Pd. 2:24. nEle temos a cura. 
 

B. Jesus fazia muitas confissões de acordo com a 
identificação Dele com o Pai.  
1. Jo. 12:49-50 – Jesus falava as palavras do 

Pai; 
2. Jo. 14:9 declaração de Jesus – confessando a 

identificação dEle com o Pai.  
3. Jo. 16:28. Jesus se identificando com o Pai, e 

nós precisamos fazer declarações nos 
identificando com Jesus.  

4. Lc. 2:40,52. Jesus foi esquecido na Igreja 
(quantas pessoas estão esquecendo Jesus na 
Igreja); 

a. A Palavra e o Espirito criavam dentro 
dEle uma imagem de quem Ele era. 

b. Jesus era um bom aluno das escrituras. 
Sl. 63:6 – O Espírito e a Palavra iam desenvolvendo 
em Jesus a Imagem de quem Ele era; e assim deve 
ser conosco – o Espírito e a Palavra devem 
desenvolver em nós a imagem de quem somos! 

 
5. Como filhos de Deus, temos que fazer as 

mesmas confissões com intrepidez, 
exatamente como Jesus, porque Ele é o nosso 
exemplo de viver a vida de Deus aqui na Terra.  
Rm. 10:9-10 – confessar é a Palavra 
HOMOLOGEO; que é a junção de 2 palavras; 
ou seja HOMO; de onde vem a Palavra 
homogêneo, homogênea; ou seja (você pega 
farinha, ovo, sal, fermento, bate tudo e fica 
uma massa homogênea), ou seja uma mistura; 
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e a outra Palavra é Logos; então homologeo é 
você falar com sua boca o que a Palavra de 
Deus fala, isto é confissão; Jesus é o Senhor e 
Salvador. Jesus confessava a posição dEle 
com o Pai, nós também devemos confessar 
nossa posição nEle. Rm. 12:1-2. Tg. 1:21 – 
renove sua mente. 
 

EU TENHO QUE FALAR DE MIM MESMO, AQUILO 
QUE A PALAVRA DE DEUS FALA DE MIM. 
 
Temos que aprender a encontrar e declarar textos na 
Palavra que confirme quem eu sou em Cristo Jesus. I Jo. 
3:1-2. “de fato” – somos filhos de Deus. VOCE NUNCA 
SERA OU TERÁ NADA MAIS E NADA MENOS DO QUE 
AQUILO QUE VOCE CRER E CONFESSA. Palavras 
não confessadas, são sementes que não foram 
plantadas; toda semente que não foi plantada não 
produz fruto; agora quando se planta a semente espera 
o fruto;  
 
Rm. 8:14-17. 
O que você crê e confessa se torna realidade para você. 
Você nunca será mais que aquilo que você diz e crê 
sobre a sua pessoa 
 

Lição 6 
I. O que significa justiça. 

 
A. A qualidade de estar reto ou certo 
 
B. A posição certa diante de Deus; Cl. 1:13. Rm. 8:6-

7; Tg. 4:4 (adúlteros e adulteras; outra versão – 
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infiéis; I Jo.1:2) pelo pecado o homem se tornou 
inimigo de Deus; 

 
C. O direito de se colocar na presença de Deus, sem 

culpa, sem pecado, sem condenação, sem 
inferioridade. 

1. Sem culpa I Jo 1:6-9; O sangue de Cristo Ele 
purifica nossa consciência.  
Hb. 9:14; 10:1-2;19-22. 
Hb. 4:16 – diante do trono com intrepidez.  
Cl. 1:22 – perante Ele santos, inculpáveis e 
irrepreensíveis.   
At. 23:1 – Paulo podia falar isto, pois sabia que 
Saulo, o perseguidor das igrejas, já morrera. 
2. Sem pecado; Judas 24 – vos apresentar 

imaculados diante da glória. 
Rm. 6:6-7; o crente não é somente perdoado do 
pecado porque uma pessoa somente perdoada 
continuaria pecando. 
II Co. 5:17-18. O problema com a raça humana 
não é pecado, mas a necessidade de ser nascido 
de novo; receber um espírito justificado, uma nova 
natureza. 
3. Sem condenação, Rm. 8:1;31-34. Isto nos leva 

a entender que nós estamos nEle. Ap. 12:10. 
Cl. 3:3; Gl. 2:20. 

4. Sem inferioridade I Jo. 4:17; 1:29. por esta 
razão podemos ficar na presença de Deus sem 
medo, sem inferioridade. Deus aceita todos os 
filhos no mesmo nível como Jesus, o 
Primogênito dos mortos. Rm. 8:17. 

 
5. Pecado não é o problema com o homem. 
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a) Pecado é o fruto da raiz, a natureza 
pecaminosa. 

b) A solução é receber uma nova natureza e 
andar nela. 

c) Mt. 3:10. Jesus tira a velha natureza e dá 
uma nova. 

d) Gl. 6:15. 
6. Se você ainda sente alguma culpa ou remorso 

de pecados, já confessados, significa que ainda 
está tentando pagar o preço daquele pecado, e 
também está dizendo que o sangue de Jesus 
não foi o suficiente. 

 
D. Justiça é um estado de ser (o que você é em 

Cristo) justiça não tem nada a ver com que eu 
faço, mas sim com o que eu sou. Ele se tornou 
para nós a parte de Deus – a nossa justiça. 

1. I Co. 1:30, Jesus foi feito justiça por nós. Em 
Cristo nos tornamos do Pai também. I Jo. 3:9 não 
vive na prática do pecado.. Jr. 23:5-6 – ao nos 
identificarmos com Ele nos tornamos aquilo que 
Ele é. Não é a justiça do homem; somos a justiça 
de Deus, pois Jesus é a nossa justiça. 

 
2. Rm. 3:20-26, A mente humana não aceita a 

justiça. 
 

a. Rm. 5:1 justiça não vem das boas obras, 
mas pela fé; nem da capacidade de 
agradar a Deus e fazer o que é certo diante 
de Deus. 

b. Justiça nos é transferida no momento em 
que aceitamos o Senhor Jesus. 
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c. Rm. 5:21 – o povo de Deus não está 
procurando um modo para viver em 
pecado, mas está procurando um modo 
para sair do pecado. A resposta para a 
força do pecado é a força da justiça. Prega 
o poder da justiça e a realidade da nova 
criação. 

Justiça não é um sentimento nem um debate 
teológico nem somente uma posição em 
Cristo. É uma realidade no cristão agora! 
 

3. A justiça é um dom. 
a. Rm. 5:17. Justiça não é um salário; é um 

dom; presente, dádiva;  
b. Rm. 3:24 – justiça não é merecida ou 

recebida como salário, é dada 
gratuitamente como um dom.  

 
E. A justiça restaura para nós tudo que perdemos na 

queda do homem. 
1. Hb. 4:14 – Nossa posição – nós temos no céu um 

Sumo Sacerdote que está abrindo o caminho para 
o trono de Deus. 

2. Ef. 2:11-16,19 – Temos novamente comunhão 
com Deus. 

3. Rm. 5:1 – Temos novamente paz com Deus. 
4. Rm. 6:7-8,18 – Somos livres do cativeiro, de uma 

vida de pecado. 
5. Gl. 4:4-7 – Somos filhos. Estamos restaurados 

novamente na família de Deus, no Seu plano 
original. 
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Lição 7 
I. Frutos da Justiça.  
isto é muito importante para nossa fé; os frutos da 
justiça; agora – não podemos confundir a justiça com 
os frutos da justiça. 

 
A. Justiça 
1. II Co. 5:17-21. no nosso espírito fomos feito novas 

criaturas; somos novas criaturas;  
2. I Co. 1:30 Jesus é nossa justiça;  
3. A realidade da justiça é uma posição reta diante 

de Deus. II Tm. 3:16. O fruto da justiça é uma vida 
reta diante dos homens. 

 
I Jo. 3:9 – O fruto da justiça, é o resultado de uma 
semente justa; porque sou justo, vou praticar justiça. 
Sl. 92 – Quem é Justo agora? Todo aquele que 
nasceu de novo, todo aquele que está em Cristo. 
Pv 4:18 
Pv. 28:1 devemos ser valentes e corajosos 
principalmente diante dos demônios ou diabo; 
devemos entender que somos justo. 
 
Justiça não é algo produzido pelo bom 
comportamento e uma reta maneira de vida; é um 
fato da nova criação.  
 
B. Os frutos do Espírito 
1. é o Fruto do Espírito recriado do homem que está 

permanecendo na videira, somos a parte do Cristo 
que produz frutos.  

c. Jo. 15:1-3. Este fruto é produzido em cada 
crente, e este se torna manifesto a outros. 
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d. Jo. 15:8,16. Este fruto não são almas 
salvas através do ministério do crente, mas 
a formação do caráter de Jesus na vida do 
crente. 

 
2. Gl. 5:22-23 – é o fruto do crente pelo poder do 

Espírito Santo, fruto do espírito justo. 
a. amor, alegria, paz, longanimidade 
b. benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, temperança. 
3. O fruto deve ser cultivado para que cresça. 
 
C. Frutos da justiça 
1. II Co. 9:1 – O fruto pode  ser multiplicado. 
2. Tg. 3:18 – a colheita de justiça é o fruto da 

semente lançada em paz. 
3. Hb. 12:11 – produz fruto pacífico, fruto de justiça. 
4. Fp. 1:10-11. 

a. sendo cheio dos frutos de justiça. 
b. A semente que produz estes frutos vêm na 

hora da salvação. 
 

D. O efeito dos frutos da justiça. 
1. Tg. 5:16 – o fruto do homem justo que conhece 

sua posição em Cristo; Ele ora com intrepidez e 
sempre obtém resultados. 

2. I Pd. 3:12 
3. Justiça é uma força espiritual que inclui todo fruto 

do espírito. Ela combate e expulsa da sua carne e 
da mente as fortalezas e obras da carne e do 
maligno. 
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Lição 8 
I. O Ministério atual de Jesus. 

 
A. Há duas fases do ministério dEle 
1. Jo. 20:17 A substituição da cruz até que Se 

assentou a destra do Pai. Nesta obra Ele derrotou 
o pecado, a doença, a morte física e a morte 
espiritual. Esta obra colocou o novo nascimento a 
nossa disposição. Jesus tinha acabado de 
ressuscitar naquele momento por isso que Hb. 
9:22-23; que quando Maria o viu, Ele “creio” pulou 
para traz, Maria não me toques, que ainda não 
subi ao Pai, ainda não fui ao Santo dos santos. 

2. Hb. 1:3 depois que Ele concluiu a 1ª. Parte, Ele 
assentou-se ; Hb. 8:1 A obra que Ele faz a destra 
do Pai atualmente. Agora porque assentou-se; 
porque  concluiu a primeira fase do ministério; e 
logo depois de assentar, ele começou a segunda 
fase – que é nosso intercessor á direita do Pai; 
Rm. 8:34. 

 
B. O ministério de Jesus não parou depois de sua 

subida aos céus; agora Ele é o nosso intercessor 
com o Sumo-Sacerdote. 

1. Jo. 14:1-3. Jesus hoje está diante de Deus, 
intercedendo por nós. 

2. Jo. 14:16;26 “ALOS” (ALOS PARAKLETOS) – 
outro consolador – outro da mesma espécie  e 
qualidade. 

3. Jo. 16:13-15. 
a. o Espírito Santo revela as coisas de Jesus 

para nós e testifica em nossos corações. 
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b. Jo. 20:21 somos a extensão do ministério 
de Jesus, no poder do Espírito Santo Ele 
continua operando através de nós.  
 

C. Jesus é nosso Sumo Sacerdote e Mediador 
1. Sacerdote = aquele que serve como 

intermediário e possui as características e 
natureza da pessoa que ele serve. Jesus 
sendo Deus entende as reivindicações de 
Deus. Sendo homem, Ele entende as 
necessidades do homem. Hb. 4:15-16. 

 
2. Mediador = aquele que faz intervenção 

destinada a produzir um acordo entre duas 
pessoas com vistas (o propósito, o 
objetivo) para produzir a paz. Sacerdote é 
aquele que fica entre o homem e Deus que 
ensina a nova natureza; ensina a viver de 
nova maneira; agora o Mediador, uma 
pessoa neutra, que julga entre as duas 
partes, justificando a parte culpada (é pelo 
meu Sangue, Pai – perdoa eles!!!); 

I Tm. 2:5 
Hb. 8:1-2; 9:11-12. Ele é o Sumo Sacerdote 
dos bens já realizados. 
Hb. 2:14-17; 5:10; 7:17. Jesus é um Sumo 
Sacerdote fiel e misericordioso.; o ministério do 
sacerdote é trazer as necessidades do povo 
para Deus e voltar com a resposta. 
Hb. 9:24-28. Jesus está no Santo dos santos; 
Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si 
mesmo. O sacrifício foi feito definitivamente. 
Hb. 8:6. 
Hb. 4:14-16. 
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3. Jesus foi o primeiro a ser nascido de novo 

dentre os mortos para que em tudo tivesse 
a primazia, as primícias da ressurreição. I 
Co. 15:20-23; Rm. 8:23;  

a. Is. 53:9 morte aqui, no original está 
no plural assim como Gn. 2:7 é a 
questão também de no original 
vida estar no plural. 

b. Mt. 27:46 Deus não habita com 
pecado.  

c. Lc. 23:43 
 

4. Adão morreu duas vezes. 
a. Gn. 2:7. no original vida está no 

plural; vida espiritual como de 
Deus, e vida da alma que anima o 
corpo então:  

b. Gn. 2:15-17 no original duas 
mortes – morrendo – morrerás;  

c. I Co. 15:45. Jesus o último Adão. 
 

5. Jesus  levou o pecado e foi feito pecado. 
a. I Pd. 2:24; Jesus levou no corpo as 

nossas enfermidades e os nossos 
pecados. 

6. Sl. 2;7 se cumpriu no dia em que Deus o 
levantou entre os mortos; o Espírito de 
Deus o ressuscitou. ;  

7. At. 13:28-37. I Pd. 3:18; I Tm. 3:16 morto 
no corpo, mas vivificado (nasceu de novo, 
renascido) no espírito. Hb. 1:3-5; Hb. 5:5; 
Cl. 1:18; Rm. 8:29. 

a. II Co. 5:21 
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Lição 9 
I.O Ministério atual de Jesus (cont). 

 
A. Jesus é nosso advogado o que faz o 
advogado? Pleiteia a causa alheia. 

1. Advogado = PARAKLETO – consolador, 
capacidade para  dar ajuda - ajudador, 
socorro, assistência legal, suplicar pela 
causa de outros, (é um termo legal). Jo. 
14:16. A mesma palavra aplicada ao 
Espírito Santo é aplicada a Jesus. 

2. I Jo. 1:9-10. tem capacidade de suplicar 
pela causa dos outros; O advogado está 
relacionado com a lei.  

3. I Jo. 2:1-2. 
a. Jesus restaura aquele senso que  se 

tem de justiça perdida e novamente 
se tem a alegria da Salvação. 

b. Jesus é nosso Advogado e defende 
nossa causa para com o Pai. 

 
A. Jesus é nosso intercessor 
1. Is. 59:16 – “Não houvesse um intercessor”. 
2. Ez. 22:30. 
3. Is. 53:12 – “Pelos transgressores Ele intercedeu”. 
4. Hb. 7:25. tinha que ser um intercessor homem, 

porque foi por um homem que entrou o pecado, 
então tinha que ser da mesma maneira, por um 
homem; no momento que aceitamos Jesus como 
Salvador, Ele passa a ser o nosso Intercessor. 

a. Jesus está a direita do Pai intercedendo por 
nós. 
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b. Ele está orando ao Pai e nos dando a 
resposta. 

5. Rm. 8:34 – Cristo Jesus intercede por nós. No 
momento em que alguém aceita Jesus como 
Senhor, Ele é Mediador, Jesus começa a ser o 
nosso intercessor. 

 
B. Jesus é nosso pastor 
1. As qualidades de pastor 

a. Ele fica com as ovelhas. 
b. Ele protege as ovelhas. 
c. Ele alimenta as ovelhas. 
d. Ele disciplina as ovelhas. 

2. Sl. 23:1 – “O Senhor é o meu Pastor” Yaweh-Raá 
(o Senhor que é o meu Pastor). 

3. Jo. 10:14 – “Eu sou o bom pastor” 
4. I Pd. 5:4- “O supremo pastor” 
5. Hb. 13:20 – “O grande pastor das ovelhas”. 
 
C. Jesus é nosso fiador 

1. Fiador = aquele que  abona alguém; 
quem paga a divida de alguém; paga a 
fiança; Ele tem todo o poder, Jr. 1:12. 

2. Hb. 7:18-28 – “Fiador de superior aliança” 
 

D. Jesus é o meu Senhor, provedor do pão, meu 
escudo, protetor e o Salvador do mundo. 
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Lição 10 
I. A Lei de amor; a natureza da 

Nova Criação. 
 
AMOR – não é sentimento, e nem impulso; é decisão; 
uma atitude do coração;  
PERDÃO – também não é sentimento, é uma atitude 
do coração; é uma decisão. 
A. Amor = ÁGAPE; o amor que Deus é e que Ele 

tem; este é o amor que Deus é e é o amor que 
Deus tem; é amor singular; é um amor sem 
interesse, um amor doador; um amor 
incondicional; é um amor muito superior ao amor 
de pai, de mãe. O Espírito de Revelação usa esta 
palavra para expressar idéias não conhecidas 
anteriormente. 

1. Ágape pode ser conhecida somente pela 
revelação e a ação que ele produz. Esta 
palavra não pode ser traduzida, pois 
descreve a natureza de Deus; Deus vê 
você como criatura de amor, não como 
pecador. 

2. Amor (Agape) não é um sentimento nem 
um impulso. 

a. não é FILEO = amor para um 
amigo. 

b. Não é EROS = amor sensual, 
fisico, designado por Deus para um 
relacionamento no casamento. 

STORGUEI; amor pela natureza; 
B. Amor é a natureza de Deus: Deus é amor I Jo. 

4:7-8-21. Amor ágape é doador – Jo. 3:16. Rm. 
5:8.  
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C. Porque somos nascidos de Deus e Deus é amor, 
somos criaturas de amor. 

1. O mandamento de amor cumpre toda a lei 
de Moises; a natureza do amor é a 
natureza da nova criação. I Jo. 3:23 
amemos uns aos outros segundo o 
mandamento; Jo. 15:12; Rm. 13:8-10. Jo. 
13:34-35 somos conhecidos como 
discípulos de Deus quando nos amamos 
uns aos  outros. 

2. Recebemos o amor de Deus quando 
somos nascidos de novo. Temos uma nova 
natureza. I Jo. 4:16-18 – onde tem perfeito 
Amor não tem medo; a pessoa temerosa 
não está andando em Amor; I Jo. 4:11, 20-
21; I Jo. 4:4,17. 

 
D. Como age o amor Rm. 5:5. 

1. O amor sempre pensa no bem estar de 
outros. 

2. Tg. 2:15-17. 
3. I Jo. 3:17-18. 
4. Pv. 10:12; 17:9; I Pd. 4:8-10. 
 

E. As características do amor. 
1. I Co. 13:4-8. Este capítulo não fala como o 

crente deve andar e viver, mas como o 
crente vai andar e viver e andar como 
consequência do seu relacionamento com 
Deus. 

a. o amor deve ser a força 
motivadora. 
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b. O amor sempre dá e pensa em 
outros antes de pensar nele 
mesmo. 

c. A única diferença visível que 
separa o mundo do crente, é o 
amor. 

d. Em amor, você se torna um 
sucesso; porque o amor nunca 
falha. Não há uma força no 
universo em que o amor de Deus 
por meio de nossas vidas não 
possa dominar. 

 
2. Amor é honesto; sempre fala a verdade. 

a. Rm. 12:9 – “o amor seja sem 
hipocrisia”. 

b. II Co. 6:6 – “o amor seja não 
fingido”. 

3. II Co. 5:14-15 – “O amor... nos constrange”. 
4. Gl. 5:6 – “a fé que atua pelo amor” 

a. se sua fé não está produzindo os 
resultados desejados, examine-se 
e veja se está vivendo uma vida de 
amor. 

b. Pv. 26:2 sair do andar em amor, e 
virá pobreza, doença, e as outras 
maldições. 

5. Mt. 5:44 – “Amai os vossos inimigos e orai 
pelos que vos perseguem”. 

a. I Pd. 3:8-12. 
b. Procura meios para abençoar os 

seus inimigos e seus 
perseguidores. 
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F. Na mesma maneira em que você desenvolve sua 
fé, sempre desenvolva o amor de Deus em sua 
vida. 

1. Atue na Palavra. 
2. Alimente o amor de Deus dentro de voce 

por meio do seu relacionamento com a 
Palavra Viva, JESUS. 

3. Faça uma decisão de que voce vai amar 
pela  fé, ainda que seja impossível amar, 
naturalmente falando. Você será uma 
criatura de amor. 

4. Quando você der lugar para que amor 
possa crescer, ele dominará sua vida. 

G. Conclusão: a nova criação flui de dentro para o 
mundo. 

1. Jo. 7:38. 
2. Deixe o Espírito Santo pegar a Palavra de 

Deus e pintar dentro do seu homem interior 
uma imagem daquilo que você é como 
Cristão (como Cristo, um pequeno Cristo!).- 

 

REALIDADES NELE 
 

EM CRISTO (71) 
NO SENHOR, NO AMADO (26) 
NELE, NO QUAL, EM QUEM, EM SI, 
NAQUELE (17) 
MEDIANTE, POR MEIO, POR 
INTERMÉDIO (13)  
Total: 127. 
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