LIÇÃO 2, 4 e 5
VOCÊ JÁ TEM A VIDA ETERNA
Após reconhecer nossa condição diante de Deus, da nossa necessidade de
reconciliação com nosso Criador através do sacrifício de Cristo, precisamos andar com
certeza e confiança de nossa esperança futura.
OBJETIVOS:
- Ter certeza da salvação por Cristo
- Entender o que é ser uma nova criatura
- Compreender que Deus cnosertará nossa vida de pecado
- Reconhecer o que é obedicência e serviço
1) SELO
Quem crê em Cristo é selado com o Espírito Santo
“O qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações.” 2Cor 1:22
“E tendo nEle crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor
na nossa herança.” Ef 1:13-14
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.”
Rom 8:14
Logo, o selo nos garante que temos o Espírito Santo até o Dia do Senhor. Tornado-nos
templo do Espírito Santo. 1 Cor 3:16 e 1Cor 6:19
Naquela época, um selo era o que fechava uma carta (com cera quente e carimbo) e
este só poderia ser rompido quando esta carta chegava nas mãos do destinatário.
O que crê e obedece a Cristo está selado até o dia do Senhor, em que todos serão
julgados de acordo com suas obras, mas os que tem Cristo como Advogado (selados)
não serão consenados.
2) SALVAÇÃO ETERNA
A salvação é um dom de Deus, um presente que dão aos que crêm em Cristo como
Salvador. Não é dada por nossos próprios esforços, e sim, é de graça através de Jesus
(Ef 2:8 / Is 48:17).
A salvação não se perde, é eterna. Graças ao selo do Espírito Santo no cristão, Ele pode
seguir confiante a vida na terra sabendo que Deus o guia e guarda até o dia de sua
redenção.
Ler: Jeremias 32:38-40 / Romanos 8:35-39 / Hebreus 5:9 / 1 Cor 1:8

“Todo aquele que vem a mim de maneira nenhum o lançarei fora” João 6:37 / João
6:39 / João 10:28-29
“Selados para o dia da redenção...” Efesios 4:30
“Nas palmas de minhas mãos te gravei.” Is 49:16
3) TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO
Quem está em Cristo é templo do Espírito Santo e por isso, apesar de ser pecador, não
vive em pecado ou pecando. Contudo, se pecar, o Espírito Santo que nele habita o
adverte e ensina o que tem que fazer para ser obediente a Deus. 1 João 3:5-9
“Andai em Espírito e não cumprireis as concupciências da carne.” Gal 5:16-18
“Já estou crucificado com Cristo...” Gal 2:20
“Se pecar, temos umAdvogado...” 1 João 1-3
Ler: Luta entre CarneXEspírito em Roma 7:15-18 e 25
4) NOVAS CRIATURAS
Em Cristo nos tornamos novas criaturas, guiadas pelo Espírito Santo que nos ensina,
consola, dirige, nos ajuda a sermos obedientes, etc. Nos dar certeza da salvação.
“Novo coração e espírito para andar nos estatutos de Deus...” Jr 31:33-34 / Ez 36:26-28
/ Ez 11:19-20
“O Espírito Santo nos lembra do que Jesus disse” João 14:26
“O Espírito Santo nos ensina, guia, glorifica a Deus” Jo 16:13-14 / Ez 37:14
A promessa do Espírito Santo para a vida do crente foi feita antes mesmo da vinda de
Cristo: Is 32:15-17
Devemos nos lembrar que como novas criaturas, Deus nos perdoou e apagou nossos
pecados anteriores. Is 43:25 / Jr 31:34 / Mq 7:18-19.
5) NÃO TEMER A MORTE
Não devemos ter medo da morte física, pois Cristo venceu a morte e por isto também
venceremos (! Cor 15:52-54 e 57)
Cristo venceu a morte na ressurreição, tornando-se primícias.
“Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortes, e foi feito as primícias dos que
dormem.” 1 Cor 15:20-26
Por isso, devemos ter a esperança de que também seremos ressuscitados.
“Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá.” João
11:25

“Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia.”
João 6:40
6) NÃO SER ACOMODADO
Contudo, a certeza de nossa salvação não deve nos tornar cristãos acomodados, sem
crescimento, sem mudança de vida. Devemos “glorificai a Deus no vosse corpo...”
1Cor6:20
“ se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os
homens.” 1 Cor 15:19
 Devemos procurar desenvolver nossos talentos para servir ao Senhor a fim de
colhermos frutos eternos e não apenas terrenos (e Deus nos capacita pra isto:
2Cor 2:5b)
“Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.”
1 Cor 12:31
“Cada um tem seu próprio dom” 1Cor 7:7b
“Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas... querendo o
aperfeiçoamento dos santos para chegarmos à estatura de Cristo.” Ef 4:11-13
“Deus opera em nós o querer e o efetuar.” Fp 2:13
 O apóstolo Paulo constantemente adverta às igrejas primitivas a importância
no crescimento da fé, para que os cristãos não sejam enganados por falsos
mestres, falsas doutrinas e por comportamentos carnais.
“Não sejais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrinas.” Ef
4:14-16
“Com leite vos criei... porque ainda sois carnais...” 1 Cor 3:2-3
“Aperifeiçoar em santidade...” e 2Cor 7:1
“Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no
entendimento.” 1 Cor 14:20
“Não sejais insensatos, mas entende qual seja a vontade do Senhor.” Ef 5:17
“Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e conhecimento para que sejais
sinceros e sem escândalo.” Fp 1:9-10
”Pedis que sejais cheios de conhecimento de Sua vontade, sabedoria, e inteligência
espiritual, para que possais andar dignamente, frutificando em boa obra e crescendo
no conhecimento de Deus.” Cl 1:9-10
“A vontade de Deus é nossa santificação” 1Ts 4:3-7
 Devemos dar bom testemunho através da mudança de vida

“Portai-vos dum modo digno do evangelho de Cristo.” Fp 1:27 / Fp 3:17
“Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus,
somos transformados de glória em glória...” 2Cor 3:18
“Portai-vos dum modo digno que não deis escândalo...” 1Cor 10:32-33
“Quem está em Cristo nova criatura é...” 2 Cor 5:17 / Gal 6:14-15
“Somos embaixadores da parte de Cristo” 2Cor 5:20
“Zelamos o que é honesto” 2 Cor 8:21
“Já estou crucificado com Cristo...” Gal 2:20 / Fp 1:21
“Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupscencias do engano, vos
renoveis no espírito de vossa mente.” Ef 4:22-24
Linguagem sã e irrepreensível: Tito 2:8
 Devemos nos separar do mundo
“Que sociedade tem a justiça com a injustiça?” 2 Cor 6:14-15
“Deixai a mentira... irai-vos, mas não pequeis... não furte mais... não saia da boca
palavra torpe...” Ef 4:25-32
”Vede prudentemente como andais...” Ef 5:15-17
“Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a” Ef 5:11
“Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis...” Fp 2:15-16
“Abstende-vos da aparência do mal” 1 Ts 5:22
“A amizade com o mundo é inimizade contra Deus.” Tg 4:4
 Devemos sempre viver olhando para o alvo, para o autor e consumador de
nossa fé: Jesus Cristo!
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” Fp
3:14

PARA MEDITAR: Ler em casa 1 Pedro 2

Taciana Marroquim Figueirôa
EBD - Novos Convertidos - 2011

