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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9 

 
 

 
 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“INTRODUÇÃO” 
 

PROPÓSITOS DO CURSO: 

 
 1 - Entender que só Jesus supre a necessidade de redenção  

 2 - Entender o que Adão legou à humanidade era morte espiritual 

 3 - Ter confiança de que o homem é conforme a Palavra declara / filho ou pecador 

 4 - Reconhecer a necessidade do novo nascimento para tornar-se filho 

 5 - Adquirir a fé da Palavra para crer no que o Espírito Santo operou em você 

 6 - Saber que tudo na redenção foi feito legalmente pelo Sangue de Jesus 

 7 - Começar a ler a Bíblia como sendo, de  fato, a sabedoria de Deus 

 8 - Começar a ter o coração iluminado pelo Espírito Santo sobre o que temos em Cristo 

 9 - Crer em Deus e glorificá-Lo mediante a Sua Palavra 

       10 - Aprender como adquirir e segurar a vitória sobre a carne, os sentidos e o mundo 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 
 

 1 - Ver com clareza a totalidade da redenção em Cristo 

 2 - Liberar sua fé, convicção e certeza, na obra consumada de Jesus Cristo 

 3 - Crer; agir e mobilizar acima da sua redenção completa e atual 

 4 - Ficar informada que a renovação da mente com a Palavra de Deus é muito trabalho 

5 - Apreciar as epístolas, onde a herança em Cristo é revelada ao crente 

 6 - Ser liberto da tradição dos homens através da verdade da Palavra  

 7 - Desenvolver o seu andar na nova criação e, assim, andar como Cristo andou 

 8 - Ter fé na obra que Cristo fez por homem no espírito pelo novo nascimento 

9 - Perder a inibição sobre o uso de termos Bíblicos como; nova criação, novo homem,  

     espírito, filho de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus 

10 - Compreender melhor seu posição permanente em Cristo Jesus é vitória 

 

 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A PALAVRA REVELA O PAI” 
LIÇÃO UM 

 

I - Conhecer O Pai Através De Jesus, A Palavra: 
A) Jesus falou do Seu Pai mais de 50 vezes no Evangelho de João 14-17 
B) Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu: Mostra-nos o Pai  Jo 14:9b 

C) Amor de Deus Pai / sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor  2 Co 6:18 

D) Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados  
 filhos de Deus . . . Amados, agora somos filhos de Deus: 1 Jo 3:1, 2 

E) Pede e recebe; Se me pedirdes alguma cousa em meu nome, eu o farei: Jo 14:14 

F) Uma mansão; Pois vou preparar-vos lugar: Jo 14:2 

G) Remove imagens distorcidas do Pai: Sl 27:10; 17:15; 2 Co 3:18; Jr 29:11; Is 54:15 

 

II - A Palavra Está Antes De Tudo: 
 A) Compreendemos redenção mediante a Palavra: Hb 11:3 
 B) A Palavra sustenta a redenção: Hb 1:3; 1 Co 1:30 
 C) O Verbo na primeira criação: Jo 1:1-4 
 D) Na segunda criação: 2 Co 5:17; Tg 1:18; 1 Pd 1:23 

E) Antes de tudo: Cl 1:15-17; Mt 6:33; Pv 8 
 

III - A Palavra Viva: Hb 4:12 
A) As palavras dos homens morrem, mas do Senhor dura para sempre: Mt 24:35; 1 Jo 5:9 

 B) Opera em poder para os que crêem: 1 Ts 2:13; Rm 1:16; Mc 9:23 

 C) A Palavra tem personalidade; note o pronome pessoal ele e vê: Hb 4:13 
 D) A Palavra é para nós o que Jesus foi durante três anos de ministério na terra 
  1 - Não praticar é enganar a si mesmo: Tg 1:22 
  2 - Crer é receber: Jo 6:47 
 F) A Palavra germina fé, ou seja, vida espiritual: Gn 22:16; Rm 10:17 
  1 - Fé em Deus é fé na Palavra dEle: 2 Co 4:13 
  2 - Permanecendo na Palavra sem vacilar: Jo 15:7; Hb 10:36 
 

IV - Exercitando-se Na Palavra: Hb 5:12 
 A) Praticar edifica a Palavra em você, isto é, tem raiz em si mesmo: Mc 4:17 
 B) Praticar chamado sabedoria e força versos fraqueza e destruição: Mt 7:24-27 
 C) Carnal literalmente quer dizer dominado pelos sentidos: 1 Co 3:1 
 D) Depender sempre dos outros é negar sua justiça, sua posição em Cristo: Jo 15:5 
 E) A única forma de mostrar-se aprovado perante o Senhor é ESTUDAR: 2 Tm 2:15 
         F) Renovar a mente para andar Nele: Rm 12:1, 2 
  1 - Conhecimento da Palavra de Deus para dispor conhecimento humano 
  2 - Algo que é a responsabilidade do crente, não de Deus 
  3 - Envolve a prática dos ensinos diária, não apenas fazendo um curso de estudo 
  4 - Verdadeira compromisso com a Palavra de Deus revela verdadeira humildade 
  5 - Começa hoje, porque a renovação da mente dura a resta da vida! 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A PALAVRA REVELA O PAI” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

 

V - Espelho Da Revelação: Tg 1:23,24 
 A) A Palavra de Deus é revelação espiritual da sabedoria divina à homem: Sl 119:130 
 B) Vida divina transmitida . . . . agora somente um questão de receber: Jo 6:63 
 C) A Palavra / O Espírito são os meios que revelam Jesus para o mundo: Jo 14:26; 16:13  
 D) A nova criação não é filosofia nem teoria, mas realidade espiritual: 2 Co 5:17 
 E) Conforme a graça dada e recebida, venha a transfiguração: 2 Co 3:18 
 

VI - A Revelação Paulina: 
A) O Espírito nos deu a revelação do mistério através de Paulo: Ef 3:1-8; At 15 
B) Que os gentios têm herança plena em Deus através do sangue de Jesus: Ef 2:11-15 
C) É para os que crêem; o ato de crer coloca o homem em Cristo: Rm 1:16;  Ef 4:18 
D) Primeiro é preciso nascer de novo; isto é a parte impossível para o homem: Jo 6:63 

 E) Quando nascer de novo, você é maior que João Batista ou Salomão: Mt 11:11; 12:42 
 F) Receber o Zoe de Deus, passa da morte para a vida: Jo 5:24; Cl 1:12,13 
 

VII - O Poder Das Palavras:  
   A) Deus criou o universo com Palavras: Gn 1; Hb 11:3 
 B) As Palavras de Deus são espírito e vida: Jo 6:63 
 C) As palavras de Deus são o poder de Deus para salvação: Rm 1:16; Mt 22:29 
 D) As palavras liberam a substância de fé para sermos salvos: Rm 10:9; Mt 10:32 

 E) Vida e morte estão no poder da língua; vida ou morte  espiritual: Pv 18:21 
 F) A língua contém o poder para controla a saúde do seu corpo: Tg 3:1-13 

G) Tudo o que Deus criou foi mediante a Sua Palavra: Jo 1:3 
 

Resumo:  
Todo filho de Deus tem a necessidade da renovar a mente com a revelação da Palavra de 

Deus para conhecer, reconhecer, admitir e viver na plenitude dos benefícios da redenção 

comprada pelo sangue de Jesus. Ao conhecer os fatos da redenção, conseguimos vencer os 
obstáculos negativos de nossos pais naturais que nos rejeitaram, abusaram, falharam ou 
negligenciaram em serem aquele exemplo que Deus pretendia para suprir amor e segurança. 
Somente pela Palavra de Deus teremos uma correta visão de quem é nosso Pai celestial e 
de Seu imenso amor para conosco. Como Jacó dormiu sobre a rocha e sonhou com Jeová, 
estabelecer uma nova revelação requer tempo descansando na Palavra e meditando sobre a 
rocha da revelação, que é Cristo. 
 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“MORTE ESPIRITUAL” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - O Que Aconteceu No Jardim: 
 A) A ordem do Pai foi vida para Adão: Gn 2:17 
 B) Desobediência o separou de Elohim e as Suas bênçãos: Gn 3:9,10 
 C) Adão morreu em espírito, ou seja, perdeu zoe e adquiriu a natureza do adversário 
  1 - Medo 
  2 - Escondeu-se de Deus 
  3 - Perdeu a comunhão 

E) A  manifestação da morte espiritual foi o homem totalmente destituído: Gn 6:5 
 

II - A Morte Espiritual Veio Do Adversário: 
 A) Definição: separação de Deus, sem comunhão ou acesso à Deus 
 B) Depois Adão pecou, a humanidade rapidamente separou-se de Deus: Gn 4:8;6:5 
 C) As obras da carne são o fruto da morte espiritual: Gl 5:19 
 D) O homem natural habita na ira de Deus: Ef 2:3; Jo 3:36 
  1 - As palavras mais afiadas do Mestre: Jo 8:44 
  2 - Religião, tradição ou educação não mudam a natureza de ninguém: Jo 3:1 
  3 - O entendimento do reino vem para o espírito recriado  Jo 3:3; 2 Co 4:4 
  4 - Os anciões e sacerdotes não creram mesmo depois da ressurreição: 
        At 4:7,16,17 
  5 - Israel viu a glória no deserto, mesmo assim não creram: Nm 25:1-9 
  6 - Noé e os filhos foram salvos na arca, mas embriagaram-se: Gn 9:20-23 
 E) Fé vem do espírito nascido de novo, até então incapacitado: Ef 2:8 

F) O arrependimento é espiritual; o homem natural não pode fazê-lo: 1 Co 2:14 
G) O arrependimento vem do poder do Espírito; somente para os judeus: At 3:19 
H) O gentio precisa nascer de novo e renovar a mente: Jo 3:3; Rm 12:1,2 

 

III - O Homem Natural: 
 A) O homem torna-se filho de Deus só em Cristo Jesus: Gl 3:26 
  1 - Todos são criados por Deus, por isso são Sua responsabilidade: Rm 3:23 
  2 - Tornamo-nos filhos quando renascemos em Cristo Jesus: Gl 3:26 
 B) Os 5 sentidos são os professores da mente natural; tudo que aprendemos  
  1 - O homem natural é o dos sentidos; seu espírito está sem zoe: Ef 2:1-3 
  2 - Este homem é literalmente inimigo e inimizade de Deus: 1 Co 2:14 
  3 - O homem não nascido de novo não pode conhecer Deus / Palavra: Rm 8:7 
   a - Tentar crer em Deus com os sentidos é inimizade contra: 1 Co 2:14 
   b - Ninguém pode ver, tocar ou ouvir, Deus fisicamente, mas no espírito 

     pode crer nEle através de Sua Palavra: Rm 10:10 
 C) O homem verdadeiro é espírito, não alma e carne: Jo 4:24; Gn 1:26 
 D) É impossível ser espiritual até nascer do espírito: 1 Co 3:1; Jo 3:6 

E) O Fruto do espírito é literalmente fruto do espírito recriado em Cristo: Gl 5:22 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“MORTE ESPIRITUAL” 
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

IV - O Homem Sem Jesus Habita Na Ira De Deus: 
 A) O homem natural é o oposto do homem em Cristo: Rm 8:7 
 B) Sem Deus e sem aliança com Deus Pai: Ef 2:1-3 
 C) Crer em Jesus em seu espírito e verdade nos liberta da ira: Jo 3:36 
 D) Você está liberto da ira, mas o mundo vai sofrer a ira de Deus: 1 Ts 1:10; Ap 6:16 
 E) Somente o sangue do Cordeiro na verga da porta salvou os judeus: Ex 12:21-24 
 

V - Jesus Libertou O Homem Da Morte Espiritual: 
 A) Pela Sua morte ganhou as chaves, autoridade sobre a morte espiritual: Ap 1:18 
 B) Destruiu o poder do pecado na cruz: 1 Co 15:56 
 C) Foi feito maldição como pagamento da transgressão da lei de Jeová: Gl 3:13 
 D) Cancelou a dívida contra o homem: Rm 6:23; Cl 2:13 
 E) As chaves do inferno significa; escolher Jesus e ser livre do juízo eterno: Ap 1:18 
 F) Quem é nova criatura, passou da morte para a vida: 2 Co 5:17; Jo 5:24 

G) O último inimigo a ser vencido é a morte física; morte é um inimigo: 1 Co 15:26 
H) No céu não haverá mais morte, nem luta . . . graças à Deus: Ap 21:4 
I)  Conheça a verdade para ser liberto de tudo que não pode libertar: Jo 8:32,36 

 

Resumo: 
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 

morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram . . . Todavia, não 
é assim o dom gratuito como a ofensa; porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito 
mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre 
muitos Rm 5:12,15. Pela cruz do Calvário, Deus manifestou o Seu santo caráter de amor 
perfeito e santidade perfeita. Deus, Quem é verdade, não pode estar na presença de pecado, 
ou seja, ausência de perfeição, aquilo que está fora da perfeita vontade divina. Deus criou tudo 
perfeito e não descansa até, novamente, tudo ser restaurado à imagem divina. Deus não pôde 
simplesmente perdoar o pecado de Adão, ou Ele teria que perdoar satanás também. O salário do 
pecado é a morte. Ao mesmo tempo, Deus é o amor que não conhece limites de sacrifício para 
realizar o bem. Assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio 
maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no 
madeiro. Gl 3:13 Através da obra de redenção realizada por Cristo, a salvação é para todos, mas 

sobre todos os que crêem. Rm 3:22 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“NOVA VIDA” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - O Que É Conversão: 
A) Converter-se a Cristo não é mudar de religião mas receber a nova vida: Jo 3:3      
B) Importa a que família você pertence e não que Igreja freqüenta: Ef 3:15  

 C) Existem duas leis básicas na Bíblia 
  1 - A lei do pecado e da morte: Gn 2:17; Ez 18:4; Rm 8:2 
  2 - A lei do Espírito da Vida: Rm 8:2 
     a) Isto inclui medo, doença, incredulidade, condenação, separação, maldição 
  b) Tudo o que o homem faz, pertence a uma lei ou a outra 
 D) Receber a Cristo é receber a vida de Deus: Jo 5:24; 1 Jo 1:1; 5:11,12 
      1 - Passa de condenação, culpa de pecado e transgressão: Rm 8:1 
    2 - Todas as pessoas estão dentro ou fora do reino de Deus: Jo 3:3 
 E) Passando das trevas, morte espiritual, para a luz, zoe em Cristo Jesus: Cl 1:12,13 
  1 - Foi feito idôneo, capacitado, quando nasceu de novo: Cl 1:12 
  2 - Passou para outro reino; das trevas para do Filho do Seu amor: Cl 1:13 
 F) O velho homem, de pecado / afastado de Deus, parou de existir: Rm 6:3,4 
 G) Agora é em Cristo, é um fato estabelecido no espírito: Hb 11:1 

 

II - Em Cristo Jesus: 
 A) Quando você entra em Cristo: 2 Co 5:17 
  1 - Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida: Rm 10:9,10 
  2 - Quando crê nele como Senhor; isto é autoridade supremo: Jo 6:47; 20:31 
  3 - No instante que receber-Lo: Jo 1:12 
 B) Nunca fique constrangido em dizer que está em Cristo: Rm 1:16; 2 Co 5:17 
 C) João disse; filhinhos vós sois de Deus: 1 Jo 4:4 
  1 - Quando? A partir do momento em que recebe a nova vida: 1 Jo 3:1,2 
  2 - Sois batizados para dento do corpo de Cristo: 1 Cor 12:13 
 D) No qual temos a redenção, do diabo, do pecado, do mundo, da doença: Ef 1:3,7 

 E) Deu todas as coisas à Igreja, a plenitude daquele que a tudo enche: Ef 1:22,23     

 

III - O Adversário Não É Mais Seu Mestre: 
 A) Despojando os principados e as potestades: Cl 2:14,15 
  1 - Agora o pecado não reinará sobre você; porque está em Cristo: Rm 6:14 
  2 - O mundo não reinará sobre você; satanás reina acima do mundo: Gl 1:4 
  3 - Doença não vai mais dominar você; redenção fui suprido: Mc 16:17 
 B) Você tem um novo SENHOR: Rm 10:9 
 C) Declare sua redenção com ousadia: Sl 107:2 
 D) Você tem muito mais do que o perdão dos pecados: 1 Co 1:30 

E) Você foi feito vencedor pelo novo nascimento: Rm 8:37; Ap 2:7,11, 17,26; 3:5 
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REALIDADES DA REDENÇÃO 

“NOVA VIDA” 
LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 

IV - Romanos Capítulo Sete: Rm 7:14-25 
 A) Paulo está falando sobre o homem debaixo da lei Moesíaca: Rm 7:1 
 B) Paulo não era carnal, mas espiritual, portanto, não em baixo da lei: Rm 7:14; 8:9 
 C) Falou do desespero de tentar servir a Deus no poder da carne: Ef 3:7 
 D) Lembre-se que antes de Romanos capítulo 7, vem os capítulos 5 e 6: Rm 5:15-21 
 E) O pecado não terá domínio sobre vós pois estais debaixo da graça: Rm 6:14 
 F) Agora, porém, libertados do pecado, transforma em servos de Deus: Rm 6:22   

 

V - O Que Aconteceu No Novo Nascimento: 
 A) O homem crê em Jesus pela Palavra: Ef 2:8,9; 1 Pd 1:23; Tg 1:18 

B) Quando confessar a Jesus como Senhor, o poder e a autoridade da redenção, a 
salvação que Ele comprou é liberado no seu espírito: Rm 10:9; Jo 1:12; 3:6  

 C) A Bíblia declara o que aconteceu: 
  1 - Lavar regenerador do Espírito Santo: Tt 3:5 
  2 - O homem interior do coração é criada: 1 Pd 3:4 
  3 - Tornamo-nos co-participantes da natureza divina: 2 Pd 1:4 
   a - Únicas aspectos em que não participamos são; onipresença, onisciência 
                                  e onipotência 
   b - Mas o fruto do espírito é amor: Gl 5:22 
   c - Tradutores indicaram Espírito, com divino, em vez de espírito finito 
   d - Fruto floreça, cresça e madureça no ramos e os ramos somos nós  
  4 - Amados, agora somos filhos de Deus; não quando chegar no céu: 1 Jo 3:2 
  5 - Agora, libertados do pecado transformados em servos de Deus: Rm 6:22 
  6 - Criou em nós um novo homem fazendo a paz; a ira já passou: Ef 2:15 
  7 - Nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor:  Cl 1:13 
  8 - Vós que me seguistes; Quando? Agora fazendo-Lo Senhor: Mt 19:28 
  9 - E crendo, tenhamos vida eterna: Jo 20:31 
         10 - Transformado de glória em glória; crescermos e madurecemos: 2 Co 3:18 

D) O Espírito do homem é recriado pelo poder de Deus e passa a ter a vida de   
 Deus no seu interior. Anteriormente havia a morte espiritual, mas agora temos  
 a vida eterna: Ef 5:8 

 

Resumo: 
O poder regenerador do Espírito Santo batizou você dentro do corpo de Cristo. Após este 

instante você está em Cristo, sabendo ou não, sentindo ou não, aconteceu. A santa vocação do 
cristão é agora, Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, ande em 
novidade de vida Rm 6:4. O que é impossível para o homem é possível para Deus, não pela sua 
força, mas pela graça de Deus. Tudo aconteceu em Cristo pela fé. Fé é convicção dos fatos que 
não se vêem Hb 11:1b. Redenção nas escrituras nos inclui, e Deus procura que cada um de Seus 
filhos creia nos fatos para poder desfrutar plenamente da totalidade dos benefícios Sl 103:2. 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O QUE É REDENÇÃO” 
LIÇÃO QUATRO 

 

I - O Que É Redenção: 
A) Definição: do grego agorazo: literalmente Ir ao mercado para comprar; ato de ser 

redimido ou comprado de escravidão; recuperar ou livrar mediante pagamento; 
cumprir uma obrigação pelo cumprimento de uma promessa 

B) Muito mais do que simples perdão dos pecados: Ef 1:7; Cl 1;14; Jo 8:36 
C) Se fosse apenas perdão teria necessidade de salvação diariamente: Rm 5:1  

 D) Redimido: do grego exagorazo: comprado de tal forma que não pode voltar  
  1 - Doença, enfermidade, destruição,  fome: Dt 28:1; Ex 15:26 
  2 - Redimido de todo mal devido à desobediência: Dt 28:2-14; Jo 1:29 
 E) Redimido do poder do pecado, da habilidade de tentar ou seduzir você: Rm 6:14 
 F) Redimido do poder do adversário pelo sangue de Jesus: Ap 12:11 
 G) Redimido de doença mediante o novo nascimento: Mc 16:18; Tg 5:14; Rm 8:11 
 H) Redimido de medo e ansiedade: 1 Jo 4:17; Hb 2:14; 1 Pd 5:7 
 I) Redimido do seu passado, portanto, a memória contaminado: 2 Co 5:17; Hb 9:14 
 J) Redimido do velho homem, da natureza adâmica: Rm 6:6 
  

II - A Redenção Da Mente: 
 A) Quem apresenta seu corpo a Deus é você não Deus: Rm 12:2 
 B) Uma fé pequena sempre pensa como o homem simples, carnal: 1 Co 3:3 

C) Pessoas nascidas de novo e que nunca aprenderam a amar é porque nunca 
aprenderam a andar no espírito, nem a renovar a mente com a Palavra: Rm 5:5  

 D) Seu espírito, recriado em Cristo, alimenta-se meditando  na Palavra: Js 1:8; Sl 1:2 
E) Para a mente natural é mais fácil pensar do lado negativo que você é um pecador do 

que cheio de sabedoria, justiça, santificação e redenção: 1 Co 1:30  
 

III - Lição Sobre A Graça: 2 Pd 3:18 
 A) Graça é aquilo que não tem preço, é dado gratuitamente: 1 Co 2:14 
 B) A graça vem pela revelação da obra redentora de Cristo: 1 Pd 1:13 
 C) A graça é a revelação da justiça que Jesus comprou para você: 2 Co 5:21; 6:1 
 D) Para não crer neste dom é viver debaixo da lei e obras: Gl 2:20,21 
 E) A obra de Cristo leva o homem à paz com Deus: Rm 4:25; 5:2 
 F) Existem medidas de graça conforme a porção do Espírito recebido: Rm 1:5; Ef 3:7 
 G) Ser forte no Senhor é  ser forte na graça, na revelação de justiça: 2 Tm 2:1 

H) Estar forte na graça é estar contrário à força e dependência humana: 2 Co 12:9,10 
I)   Equivalente à unção e o poder do Espírito: 2 Co 12:9, Ef 4:7; At 4:33 
J) A graça é multiplicada pelo conhecimento intima da Palavra: 2 Pd 1:3,4 
K) Para reinar em vida precisamos a medida de abundância de graça: Rm 5:17 
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REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O QUE É REDENÇÃO” 
LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

IV - Entra Pela Palavra E Pelo Espírito: 
 A) A redenção não é automática, mesmo que já é cumprida: Jo 6:29; Fl 2:12,13 
 B) Tudo o que Jesus comprou será vida quando crido, recebido, ativado: Rm 1:16 
 C) Salvação venha automaticamente no instante que confessar Jesus Senhor da vida. 
           Depois que receber Jesus, o demais na redenção é recebida pela fé: Tg 4:2,3 
 D) Se não tenha é porque não recebeu; crê que receber e terá: Mc 11:24 

E) Quando crê,  fé é liberada do seu espírito pela sua boca: Rm 10:6-10 

         1 - Chamado o Espírito de fé: 2 Co 4:13 
  2 - Confessar Jesus é confessar a Palavra; para Jesus ser Senhor é preciso  
                        que a Palavra de Deus seja Senhor em todas as áreas da vida: Mt 10:32 
  3 - O fruto dos lábios que crêem: Hb 13:15 
  4 - A espada do Espírito é a Palavra na sua boca: Hb 4:12; Ef 6:17; Ap 1:16 

 F) Declare sua redenção; a libertação da escravidão: Sl 107:2; Gl 3:13,14 
 

V - Tudo É Seu Em Cristo Jesus: 1 Co 3:21-23; Ef 1:3 
 A) Tudo na redenção; tudo comprado pelo Sangue de Jesus 
 B) Tudo que o Senhor prometeu: Js 21:45; 23:14 
 C) Todas as promessas são sim e amém aos que crêem: 2 Co 1:19; Mc 9:23 

D) Tudo é possível aos que crêem; quer dizer, tudo é absolutamente certo: Mc 9:23 
E) Aconteceu quando você nasceu de novo e foi batizado em Cristo: 1 Co 12:13 

 F) Cristo terminou a redenção e assentou-se  agora intercede por nós: Hb 1:3; 7:25 

 

VI - A Redenção Restaura Tudo Que Adão Perdeu: Ex 10:26 
 A) Se Adão tinha ANTES DA QUEDA, então está incluído no pacote: Ef 1:3 
 B) Saúde - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 1 Pd 2:24 
 C) Justiça - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 2 Co 5:21 
 D) Comunhão - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 1 Jo 1:3 
 E) Autoridade -  Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: Mc 16:17,18 
 F) Domínio -  Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 1 Co 3:21 
 G) Prosperidade -  Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 2 Co 8:9 
 H) Paz com Deus - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: Jo 14:27 

 I) Acesso ao Pai - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: Ef 3:12 
J) A Glória de Deus - Adão tinha, Jesus tinha, agora temos em Cristo: 2 Co 3:18 

 

Resumo: 
A verdade é que a única parte da redenção que não é atual para o homem em Cristo é seu 

corpo glorificado, assim ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém, no seu 
homem interior, segundo Ele é, também nós somos neste mundo; 1 Jo 3:2; 4:16. A única coisa 
que opera automaticamente no reino de Deus é o novo nascimento, subseqüentemente ao novo 
nascimento tudo é adquirido pela certeza da fé e os violentos o tomam pela força. Mt 12:11 
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REALIDADES DA REDENÇÃO 

“UNIÃO COM CRISTO” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Substituição: 
 A) Definição: Servir em lugar do outro ou tomar o lugar do outro 

 B) O evangelho é a mensagem de como Jesus Cristo tomou nosso lugar, O justo       
              pelos injustos para legalmente pagar o salário do pecado: Rm 6:23; 1 Pd 3:18 

C) Jesus foi nosso substituto em todas as partes da redenção: espírito, alma e corpo: 
     Jo 1:29 

 D) TUDO que Jesus fez foi feito por  nossa causa,  Não Por Ele Mesmo: Mt 20:28 

 E) Isaías profetizou: Is 53:4-12; Mt 8:16,17; 1 Pd 2:24 
 F) Participamos em todos os aspectos,  da cruz até o trono: Rm 6:6; Ef 2:6; Hb 4:16 
 

II - A Mente Do Senhor: I Co 2:16 
 A) Do ponto de vista divino são bens já realizados: Rm 4:17; 8:10; Hb 9:11 
 B) Deus vê a redenção já resolvida em Cristo; está consumado: Jo 19:30 
 C) A Palavra de Deus é a mente do Senhor / a mente de Cristo: Jo 5:39 
 

III - Identificação: 
A) Definição; ato de provar a identidade ou evidência, assumindo as características 

do outro, documentos que provam nascimento, cidadania ou residência 
 B) Fé em Deus é crer na obra de Cristo como sendo SUA pessoalmente: Ef 1:3 
 C) A Obra de Cristo: 
  1 - Cristo, crucificado por nós: Gl 3:13; Rm 6:6 
  2 - Cristo, sepultado por nós: Rm 6:3; 8 
  3 - Cristo, ressurreto por nós: Cl 3:1 
  4 - Cristo Jesus agora vive por nós à destra da majestade: Hb 7:25; Ef 2:6 
 D) Identificando-nos com a obra de Cristo,  vamos desfrutar da redenção  
  1 - Jesus pagou pelos seus pecados e você morreu com Ele, então pecado 
                        não terá domínio sobre você: Rm 5:17; 6:14, 22 
  2 - Jesus nos ressuscitou com Ele; sua justiça é uma realidade: 2 Co 5:21   
  3 - Jesus agora tem acesso à destra de Deus, o Pai, por VOCÊ: Hb 7:25; 4:16 
  4 - Jesus levou as suas enfermidades então você recebe cura: 

     Mt 8:16,17; 1 Pd 2:24; Mc 16:18; Tg 5:14 
  5 - Jesus levou nosso castigo para nos trazer a paz: Is 53:5; Fl 4:7; Jo 20:21 

6 - Jesus foi feito pobre para nos tornarmos ricos / ter abundância: 2 Co 8:9;    
     Fl 4:19 

   a) Como foi com Adão no jardim - abundância: Gn 2:9, 16 
   b) Como foi com Jesus na terra - tinha ampla suficiência: Lc 22:35 
   c) Como será na eternidade no céu - sem falta: Mt 6:10 
   d) Todos são exemplos de nossa redenção: 1 Co 10:11 
   e) Redenção restaura tudo que Adão perdeu: Jo 19:30 
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REALIDADES DA REDENÇÃO 

“UNIÃO COM CRISTO” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

IV - Redenção Legal Versos Vital: 
 A) Legal: o que Deus fez em Cristo  na cruz, ressurreição e ascensão: passado 

 B) Exemplos;  Rm 3:21-26; 2 Co 5:21; Rm 4:25; Cl 2:12,13; 1 Co 15:3,4; 1 Pd 2:24  
 C) Vital; aquilo que é vida em você agora - atual, presente: Rm 5:1; 5:17;8:1; Gl 2:20 

1 - Se alguém fala que crê em parte da Bíblia, mas isso não é real na vida delas no 
presente, então é porque nunca receberam pela fé: Mc 11:24 

  2 - O legal torna-se vital pelo ministério do Espírito através da Palavra: Mt 4:4 
 D) O Logos / letra, torna-se rhema, a palavra revelada mediante meditação: Mc 9:23 
 

V - Fé Forte É Desenvolvida Quando Se Pensa Nas Coisas De Cima: Cl 3:1-3; Hb 11:1 
 A) O cabeça nunca é exaltado sem que o corpo estiver junto a Ele: Ef 1:22,23 

B) Como é o cabeça, também é o corpo: você foi levantado com o cabeça: Cl 1:18 
 C) É essencial saber este fato; foi crucificado com Ele nosso velho homem: Rm 6:6; Gl 2:20 
 D) Compartilhar da ressurreição é unir-se  a toda vitória: Rm 6:2; Cl 2:14; 1 Co 15:57 
 E) Sobre o adversário: Mc 16:17; Lc 10:19; Hb 2:14; 1 Jo 3:8 

F) Somos um com Jesus na justificação e porque Ele ressuscitou: Rm 4:25 
 

VI - Sempre Concorde Com A Palavra: 
 A) Eu sou o que a Palavra declara que eu Sou: 2 Co 5:21 
 B) Eu tenho o que a Palavra declara que eu tenho: 1 Jo 5:13 
 C) Eu posso o que a Palavra diz que eu posso: Fl 4:13; Mc 16:17,18 
 

Resumo: 
Sua real união com Cristo Jesus na Sua morte, ressurreição, ascensão e a atual posição 

à destra da majestade nas alturas é um fato que deve ser crido, e não entendido pelo intelecto. O 
crente torna-se participante da natureza divina por Suas mui grandes e preciosas promessas; 2 
Pd 1:4. Ou seja, o que é feito em você, mediante o novo nascimento, vai tornar-se operante pela 
fé na Palavra: Ef 3:7. Tentar entender é loucura; 1 Co 2:14, e negar é perdição; Mc 16:16.  
Entender verdadeiramente quer dizer; crer no seu novo coração; Rm 10:10; At 28:27b. O 
fundamento da fé forte é andar na confiança da sua união atual com Cristo. Graças, porém, 
a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar 
a fragrância do seu conhecimento; 2 Co 2:14. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça Ef 1:7. Não permita que incredulidade e 
falsa humildade  lhe roubem  do que O Senhor quer para você e sua família aqui na terra. 
Domínio sobre o diabo, o mundo, o pecado, a necessidade, as circunstâncias e todo ataque do 
inimigo é para você agora! Reivindique seus direitos de redenção agora Sl 107:2. 

 

 

 
 
 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“REFERÊNCIAS: EM CRISTO” 
LIÇÃO SEIS 

 
 EM CRISTO JESUS: 

Rm 3:24; 6:11, 23; 8:1, 2: 1 Co 1:2, 4, 30; Gl 2:4, 16; 3:26, 28; 5:6; Ef 1:3; 2:6, 7, 10, 13; 
3:6; Ef 4:7; 1 Ts 5:18; 1 Tm 1:14; 2 Tm 1:9, 13; 2:1, 10; 3:15; 2 Pd 1:8; 2 Jo 1:9 

 
EM CRISTO: 

Rm 3:22; 12:5; 1 Co 15:22; 2 Co 2:14; 3:14; 5:17, 19; Cl 1:28; 1 Ts 4:16; 1 Pd 5:10 
 
NELE: 

Jo 1:4; 3:15, 16; At 17:28; 1 Co 1:5; 2 Co 5:21; Ef 1:4; Ef 1:10; Cl 1:16, 17; 2:6, 7; 1 Jo 2:5, 
6, 8; 2:27, 28; 3:3, 5, 6, 24; 4:13; 5:14, 20 

 
COM ELE: 

Rm 6:4, 6, 8; 8:32; Cl 2:12, 13-15; 3:4; 2 Tm 2:11,12; Hb 13:4 
 
COM CRISTO: 
 Rm 6:8; Gl 2:19, 20; Ef 2:5; Cl 3:1,3 
 
NO QUAL: 
 Ef 1:7; 1:11; 2:21, 22; 3:12; Cl 1:14 
 
POR JESUS CRISTO: 
 Hb 13:21 
 
EM JESUS CRISTO: 
 Gl 3:13,14 
 
NAQUELE: 
 Fl 4:13 
 

DELE: 
 1 Jo 2:27 
 
DA QUAL: 
 Cl 2:19 
 

 
 

 

 

 
 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“REFERÊNCIAS: EM CRISTO” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 
NO AMADO: 

 Ef 1:6 
 

NO SENHOR: 

 Ef 5:8; 6:10 
 
DE QUEM: 

Ef 4:16 
 
EM QUEM: 

Ef 1:13; Cl 2:3; 1 Pd 1:8 
 
DO SENHOR: 

 Cl 3:24 
 
DE JESUS CRISTO: 

 Rm 5:15; 2 Co 2:15; Cl 2:17; Hb 9:14 
 
POR ELE: 

 Jo 3:17; Rm 5:9; Cl 3:17; Hb 7:25 
 
POR MEIO DE: 

 Rm 5:17; 7:4; Rm 8:37; 2 Co 5:18; Ef 
1:5; Cl 1:16; Cl 1:20; Hb 13:15; 1 Pd 1:21; 1 
Jo 4:9 
 
DE UM: 

 Rm 5:19 
 
DA PARTE DELE: 

 1 Jo 1:5 
 
MEDIANTE: 

 Rm 5:1; Fl 1:11; Hb 10:10; 1 Pd 1:3 
 
 

 

POR INTERMÉDIO: 

Rm 5:2, 11; 1 Co 15:57; 1 Pd 2:5 
 

PELO QUAL: 

1 Co 8:6; Gl 6:14 
 

PELA PALAVRA DA: 

Hb 1:3 
 

PELO SACRIFÍCIO DE: 

Hb 9:26 
 

PELO SEU: 

Hb 9:12 
 

PELO SANGUE DE: 

Hb 10:19; 13:20; 1 Jo 1:7 
 

PELO VÉU: 

Hb 10:20 
 

POR CRISTO JESUS: 

Fl 3:12 
 

EM MIM: 

Jo 6:56; 14:20; 15:4, 5, 7, 8; 16:33 
 

POR MIM: 

Jo 6:57; 14:6 
 

NO MEU AMOR: 

Jo 15:9 
 

EM MEU NOME: 

Mt 18:20; Mc 16:17-18; Jo 14:13,14; 
16:23, 24; 1 Co 6:11 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“REFERÊNCIAS: EM CRISTO” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

OS SEGUINTES VERSÍCULOS DECLARAM A IDÉIA DE EM CRISTO: 
Mateus: 8:7; 11:28-30; 18:11; 18:18-20; 28:19-20 

Marcos: 1:8; 9:23; 11:23, 24 

Lucas: 10:19 

João 4:14; 6:40; 10:10; 14:12; 14:23; 17:23 

Gálatas: 3:29; 5:1 

Filipenses: 2:5, 13 

Colossenses 1:13, 26, 27 

Tito: 2:14; 3:7 

Hebreus: 2:9-11, 14, 15, 18; 4:14-16; 7:19; 22; 8:6; 9:24, 28; 10:14; 13:5, 6; 8 

Tiago: 4:7 

1 Pedro: 2:9, 21; 3:18; 5:7 

1 João: 1:9; 2:1; 3:2, 14; 4:4, 10, 15; 5:1, 4, 5, 11, 12 

Apocalipse: 1:5, 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“RECRIADO À SUA IMAGEM” 
LIÇÃO SETE 

 

I - Predestinado A Ser Conforme A Imagem Do Seu Filho: 
A) Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem 

de seu Filho; Ele seja o primogênito entre muitos irmãos  Rm 8:29 
      B) Quando o homem nasce de novo é feito filho de Deus mediante o novo n: Jo 1:12 
      C) Criado em verdadeira justiça e retidão da verdade: Ef 4:24 
      D) Revestistes do novo, que se renova segundo a imagem daquele que o criou: Cl 3:10  
      E) Aquele que está em Cristo é nova criatura: 2 Co 5:17 
  1 - A imagem da nova criação é  amor: Rm 5:5; 1 Jo 4:7-9 
  2 - A imagem da nova criação é  fé: Gl 2:20 
  3 - A imagem da nova criação é  autoridade: Hb 13:5,6 
  4 - A imagem da nova criação é  reinar em domínio: Ef 2:6 
  5 - A imagem da nova criação é ser  santo e glorioso: 1 Pd 1:16; Cl 1:17 
  6 - A imagem da nova criação é  justiça: Rm 10:10 
  7 - A imagem da nova criação é  irrepreensível: Cl 1:22; Jd 24 
  8 - A imagem da nova criação é  reconciliado: 2 Co  5:18; Cl 1:21 
  9 - A imagem da nova criação é  como Ele é: 1 Jo 4:17 
         10 - A imagem da nova criação é  co-herdeiro: Rm 8:17 
 

II - Recebeu Novo Espírito Em Cristo Jesus: 
A) E lhe darei um novo coração, e um espírito novo porei dentro dele; e tirarei da sua carne 

o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne: Ez 11:19; 36:26 
B) E se Cristo está em vós, o corpo na verdade, está morto por causa do pecado, mas o 

espírito vive por causa da justiça: Rm 8:10 
C) Feito justo com a justiça de Deus: Rm 3:26; 2 Co 5:21 
D) Mediante a nova criação você foi reconciliado com Deus: 2 Co 5:18 
E) Você foi reconciliado perfeitamente, agora, tem perfeita acesso à comunhão: 1 Co 1:9 
F) Agora está em Cristo, você pode se aproximar do trono com intrepidez: Hb 4:16 
G) O fruto do Espírito Santo pode se reproduzir no seu espírito recriado: Gl 5:22 
H) Mediante o novo nascimento você foi feito idôneo para herança: Cl 1:13; Rm 8:17 
I) O Evangelho é uma revelação da justiça de Deus: Rm 1:16 
J) Para todos e sobre todos os que crêem: Rm 3:22 
K) O novo coração é o que Deus criou permitindo que você viva pela fé: Jo 20:27b 
L) Comunhão começa com a confiança de fé; agora temos acesso: Ef 3:12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“RECRIADO À SUA IMAGEM” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

III - Transformar Seu Entendimento / A Revelação Das Boas Novas: 
A) As Boas Novas são a totalidade do que Jesus adquiriu para nós pelo Seu sangue  
B) Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas,  

 que faz ouvir a salvação: Is 52:7 
C) A alma é renovada, salva, mediante a obediência à verdade: 1 Pd 1:22; Tg 1:21 

D) Renove sua mente à imagem da mente de Cristo: 1 Co 2:16; Rm 12:2 
E) Entenda, receba e aceite de todo coração quem você é em Cristo: Ef 1:3 
F) É possível, e até comum, aprender coisas mas não receber no espírito: Fl 4:9 
G) Depois que conhece o amor de Cristo, ele opera acima do que pensamos: Ef 3:20 

 

IV - Transformando A Sua Imagem: 
A) Despojai-vos do velho homem . . . e revistai-vos do novo homem: Ef 4:22, 24 
B) Mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne: Rm 13:14 
C) Derrubando fortalezas pessoais através da Palavra: 2 Co 10:3-5; 2 Pd 1:4 

  1 - Quando pensamentos contra a Palavra vêm, use está escrito: 2 Co 10:5 
  2 - Destruir pensamentos e imaginações com os pensamentos de Deus: Fl 4:8 
         D) Você pode todas as coisas escritas mediante Cristo que ti fortalece: Fl 4:13 
  1 - Conceitos pessoais sobre o que pode ou não pode fazer: Rm 6:14 
  2 - Conceitos de inferioridade, inteligência, raça, etc 
  3 - Não julgue os outros pela carne, ou seja, a vista: 2 Co 5:16; Jo 7:24 
  4 - Creia que os outros em Cristo são novas criaturas; espere fruto: Mt 7:16 
  5 - Você é aceito no Amado: Ef 1:5-7 

E) Destrua a imagem de “gafanhoto” e de derrota: Nm 13:27, 28, 30-33 
 

Resumo: 
 

Em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, e era muito bom e perfeito. Através da 
nova criação, Deus restaurou o espírito do homem à sua imagem, que é justiça e retidão da 
verdade segundo a imagem daquele que o criou; Cl 3:10. Você foi feito filho de Deus mediante 

a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e seu espírito foi recriado 
instantaneamente. Agora Cristo está em você, à certeza da salvação, a qual o Senhor deseja que 
seja manifesta nesta vida mediante fé e obediência muito mais agora, desenvolva a sua 
salvação com temor e tremor; Fl 2:12, isto é ações de graça e o fruto do espírito. Assim Deus 
será glorificado através da sua vida no meio de uma geração pervertida e corrupta. Fl 2:15 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“CRISTO REVELADO EM CARNE” 

LIÇÃO OITO 

 
I - A Primeira Vinda De Cristo Profetizado: 

A) Evidentemente, grande é o mistério da piedade: 1 Tm 3:16 
B) Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. 

Este te ferirá o cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar: Gn 3:15 
C) O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a 

mim: a ele ouvirás; Não somente aparecido com Moisés: Dt 18:15; At 3:22 
D) Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo: Is 11:1 
E) Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz duma terra seca. A terra 

seca não era aquilo que nasceu segundo O Espírito mas segundo a carne. Se tivesse 
possuído uma carne santa, então seria um abuso caracterizá-la terra seca: Is 53:2 

1 - Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso  
     fez  Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e 
     o tocante ao pecado; . . . . , condenou Deus, NA CARNE, o pecado: Rm 8:3 

2 - Quando Jesus veio ao mundo, Ele carregou, no seu corpo, a semente do pecado. 
    Todos os dias da Sua vida, Jesus, agiu vitoriosamente acima do pecado e  
    tentação. Em outras palavras, Jesus não teve nenhuma vantagem, acima de  
    outros homens, para obedecer ao Pai! 

F) Eis que eu farei vir o meu servo, o Renovo: Zc 3:8 
G) Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de 

muitos, aos que o aguardam para a salvação: Hb 9:28 

 

II - A Concepção E Nascimento: 
A) Vemos o testemunho unânime das Escrituras de como Jesus, o Filho de Deus, levou a 

natureza da carne pecaminosa no Seu corpo até à cruz para humanidade 
B) Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada  

com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do 
Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que 
nela foi gerado é do Espírito Santo: Mt 1:18, 20 

C) Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho 

primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles 
na hospedaria: Lc 2:6, 7 

D) Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e 
foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela 
ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor: Rm 1:3, 4a 

E) Deles são os patriarcas, e também deles descende O Cristo, segundo a carne, o qual 

é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém!: Rm 9:5 
 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“CRISTO REVELADO EM CARNE” 

LIÇÃO OITO (continuação) 
 
II - A Concepção E Nascimento: 

F) Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes 
também Ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que 
tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus identificou perfeitamente: Hb 2:14 

G) Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de JESUS 
como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação 
deles segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao 

Senhor, . . . e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: Um 
par de rolas ou dois pombinhos: Lc 2:21-24 

1 - Fala aos filhos de Israel: Se uma mulher conceber e tiver um menino,  
     será imunda sete dias: Lv 12:2-8 
2 - Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido     
     de mulher, nascido sob a lei: Nasceu no mundo legalmente: Gl 4:4 

3 - Se Jesus tivesse tido carne glorificada, então não teria lógica para 
considerar Maria impura após o nascimento de Jesus, a ponto de ter ela 
apresentado uma oferta pelo pecado de ter nascido um filho 

 

III - A Si Mesmo Se Esvaziou: 
A) Pois Ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação a ser igual a 

Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 
semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até à morte, e MORTE DE CRUZ: Fl 2:6-8 
 1 - O Criador deixou a Sua glória e, também, eliminou seu ego, como homem 
 2 - Jesus não exerceu direito de ser Deus, e não era presunçoso como homem 

B) Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez 
    pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos: 2 Cor  8:9 
C) Somente a verdade glorifica o Senhor e vai operar libertação. Dois mil anos atrás, 

os discípulos tinham dificuldade para enxergar Jesus como Filho de Deus. Hoje, temos 
dificuldades opostas, a de não enxergar sua humanidade: Mt 13:55; Jo 8:32 

D) Conhecendo este é obrigatório para seguir ao Senhor em morte ao pecado: Rm 6:5-8 

 

IV - Jesus Foi Feito Pecado: 
A) Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nEle fôssemos 

feitos justiça de Deus. Ter pecado não é igual a praticar: 2 Cor 5:21 
B) Jesus não foi feito pecado somente na cruz, mas quando segundo a carne, veio 
     da descendência de Davi: Rm 1:3 

C) Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo: Jo 1:29 
 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“CRISTO REVELADO EM CARNE” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 
IV - Jesus Foi Feito Pecado:  

D) Carregando Ele mesmo em Seu CORPO, sobre o madeiro, os nossos pecados: 

    1 Pd 2:24 
  1 - Jesus levou a semente do pecado em Sua carne, no corpo, a vida toda e a  

      levou até a cruz onde Ele morreu como nosso substituto 
2 - Pecado não foi colocado sobre Jesus na cruz, Ele o levou até lá porque ele  
     tinha nascido de mulher e da descendência de Abraão, Jesse, Davi etc 

E) As palavras: Está consumado indica o fim do Seu caminhado até a cruz tanto 
 quanto a fim da lei, sacrifícios, o sacerdócio, serviço do templo: Jo 19:30 

  F) A verdade da cruz oferece remissão dos pecados e vitória acima do poder do  
              pecado. O velho homem, era a natureza de pecado, a natureza Adâmica: Rm 6:6 

 

V - A Chave Para Vitória - Jesus Negou Si Mesmo Para Obedecer Ao Pai: 
A) E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus: Lc 2:52 

B) Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos: 
Hb 2:17 

C) Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu: Hb 5:8 
1 - O fato de Jesus ter aprendido a obediência através de seus sofrimentos, e de ter 

ele crescido progressivamente em sabedoria através de obediência continua 
2 - Jesus passou a experiência de crescimento em fé para ser o autor: Hb 12:2 

D) Ter pecado = ter a natureza da carne / ter pecados = ter vontade própria 
1 - Existe diferença entre ter pecado, isto é a natureza pecaminosa, e praticar 
    pecado. Voltamos para a linguagem Bíblica para evitar conflitos: 1 Tm 6:20 

2 - Jesus tinha carne, porém, sempre obedecia ao Pai: Jo 5:19; Hb 5:8,9 
E) Viver em pecado = cometer pecado = praticar a própria vontade:  

1 - Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e 
a verdade não está em nós: O pecado aqui é a natureza da carne: 1 Jo 1:8 

2 - Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois 
o querer o bem está em mim; não, porém, o efetuá-lo: Rm 7:18 

3 - Aquele que pratica o pecado procede do diabo: 1 Jo 3:8; Jo 3:6 
4 - Todo ser humano tem a semente do pecado em sua carne. Isto não significa que 

está praticando pecado, mas tem o potencial do mesmo 
F) Para vencer o pecado é necessário negar a si mesmo: Lc 9:23 

1 - Ter vontade própria e exercer vontade própria é a mesma diferencia em ter 
     pecado e praticar pecado! 
2 - Vivendo em vitória em Cristo é preciso reconhecer que tem a natureza de pecado 

na sua carne / corpo, porém, não exercer sua vontade = vive  pecando! 

3 - Em vez de exercer vontade própria, negar a si mesmo, ou seja, o direito de andar 
independente de Deus / a Palavra 

 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“CRISTO REVELADO EM CARNE” 

LIÇÃO OITO (continuação) 
   
V - A Chave Para Vitória, Jesus Negou A Si Mesmo Para Obedecer Ao Pai: 

H) Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se 
possível, passe de mim este cálice! Todavia, não seja como eu quero, e sim, como Tu 
queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível 
passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Se Jesus tivesse 
realizado sua própria vontade, teria pecado: Mt 26:39,42 

I) Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu nada posso 

fazer de mim mesmo Jo 4:34; Jo 5:30a 
1 - Jesus era consciente do fato que, para andar na vontade própria é pecado 
2 - Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a  
     vontade daquele que me enviou: Jo 6:38 

3 - Jesus tinha vontade próprio, porém, não exercia independente de Deus! 
J) Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e 

mãe. Para andar nas Suas pesados é para negar-se igualmente: Mt 12:50 

 

VI - A Comunhão Dos Seus Sofrimentos: Cl 1:24 
A) Significa; sofrer da mesma forma que Cristo sofreu em negar a vontade própria 

1 - Para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos 
conformando-me com ele na sua morte. Morte à si mesmo: Fl 3:10 

2 - Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co- 
herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos 

glorificados. Não com doença, mas com a batalha da carne vs espírito: Rm 8:17 
3 - Sofrer por amor do Seu nome é diferente de sofrer com Ele a morte de si / ego  

4 - Se Jesus não tivesse participado com a mesma carne, como nós, não seria 
possível ter comunhão com Seus sofrimentos na carne! Sem batalha não há 
vitória! 

B) O sofrimento manifesta quando somos confrontado com o oportunidade de: não seja 
como eu quero, e sim, como tu queres. Vontade própria levanta cara feia: Mt 26:39 

C) Porquanto aos 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 

 

VII - Uma Só Carne E Um Só Espírito: 
A) Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o 

seremos também na semelhança da sua ressurreição: Rm 6:5 
B) Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio 

em carne é de Deus: 1 Jo 4:2 
C) Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem: 1 Tm 2:5 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A PERGUNTA NÃO RESPONDIDA”  

LIÇÃO NOVE 
 
I - Filho De Deus Ou Filho De Davi: 

A) Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? 
Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, 
chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, 
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama 
Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou 
alguém a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas: Mt 22:41-46 
1 - A mesma pergunta é para hoje, porém, em inverso: Se ele é Senhor, como ele é 

chamado filho de Davi? Dois mil anos atrás, a humanidade de Jesus era mais do que 
evidente, porém, Sua divindade era rejeitada. Hoje, Jesus, sendo o Filho de Deus, é 
dificilmente contestado, mas sim, Sua humanidade é contestado. 

2 - Ao crer nas duas coisas, encontra-se a solução do enigma. Ele era o Filho de Deus, 
desde a eternidade, segundo o Espírito. Mas, na plenitude dos tempos foi nascido de 
mulher de baixo da lei da semente de Davi e, assim, era o filho de Davi: Rm 1:3; 9:5 

B) Pois verdadeiramente Ele não assumiu a natureza de anjos, mas tomou sobre si a 
semente de Abraão. Pôr isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse 
semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas 
referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo: Hb 2:16,17   

C) Mas agora procurais matar-me, a mim - um homem - Rei Tiago - que vos tenho falado a 
verdade que ouvi de Deus; assim não procedeu Abraão: Jo 8:40 

1 - O testemunho do próprio Jesus era um homem 
2 - Jesus era sujeito ao cansaço, a fome, a sede e a ira: Jo 4:6; Mt 4:2; Jo 19:28; Mc 

4:38; Lc 19:45  
D) Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha 

vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o 

Salvador, que é Jesus: At 13:22,23 
 E) E os meninos clamando; Hosana ao Filho de Davi: Mt 21:15 

  

II - Jesus Ressuscitou Como Semente De Davi: 
A) Na ressurreição Jesus ressuscitou com corpo glorificado e foi assim gerado dentre os 

mortos Filho de Deus: Lc 24:39; Sl 2:7; At 13:33 
B) Em eternidade Jesus será conhecido como filho de Davi também; Eu, Jesus 
    enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às Igrejas. Eu sou a Raiz e a  
    geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã: Ap 5:5; 22:16 
C) O fruto de seus lombos deveria se assentar no seu trono: At 2:29-31 
D) Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, 
    segundo o meu evangelho: 2 Tm 2:8     

 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A PERGUNTA NÃO RESPONDIDA”  

LIÇÃO NOVE (continuação) 
 
II - Jesus Ressuscitou Como Semente De Davi: 

1 - Incluindo que Jesus ressuscitou descendente de Davi é importante para 
     lembrar a todos que podem vencer a carne pelo poder da cruz: 1 Cor 15:54-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 - A cruz, sempre refere-se à morte para se, o pecado, o diabo, o mundo etc 

E) Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo 
    Jesus, homem: 1 Tm 2:5 

E) Com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem 
 mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus . . . perfeito para 
sempre: Hb 7:26-28 

 

III - O Véu Era A Carne De Jesus: 
A) Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos 

pecados encobrem o Seu rosto de vós, para que vos não ouça: Is 59:2 
B) O pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne: Jo 6:51-56 
C) O véu no templo de Moisés entre o santo lugar e o santo dos santos foi chamado  à 

parede de separação: Ex 26:33; Ef 2:14-16 
D) O véu que separava era rasgado de cima para baixo, em muitos pedaços: Mt 27:51 

 

IV - A Extraordinária Luta De Jesus Contra O Pecado: 
A) Ele, Jesus, nos dias da Sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lagrimas, 

orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido pôr causa da Sua 
piedade - o temor de Deus: Hb 5:7 

B) E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou 
como gotas de sangue caindo sobre a terra: Lc 22:44 

C) Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue: Hb 12:4 
D) Jesus era o Cordeiro de Deus, que deu Sua vida para o pecado do mundo: Jo 1:29 

1 - Sua vida era vida própria, isto é; vontade, querer, decisão, determinação 
2 - Jesus vivia imaculado, e nós somos chamados para viver esta mesma vida por 
      meio de Cristo Jesus sendo Senhor 24/7: Mt 5:48 
3 - Nós podemos viver uma vida de vitória acima do pecado: Cl 1:22; 2 Pd 3:14; Jd 

1:24; Ap 14:5 
 

V - Os Vencedores: 
A) Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso 

de Deus: Ap 2:7 
B) O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte: Ap 2:11 
C) Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, 

e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele 
que o recebe: Ap 2:17 

 
 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A PERGUNTA NÃO RESPONDIDA”  

LIÇÃO NOVE (continuação) 
 

V - Os Vencedores: 
D) Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as 

nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos 
de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da maná: 
Ap 2:26-28 

E) O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum da, pelo 

contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos: Ap 3:5 
F) Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei 

também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova 
Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome: Ap 3:13 

G) Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci 
e me sentei com meu Pai no Seu trono: Ap 3:21 

H) Tudo posso em Cristo que me fortalece: Fl 4:13 
I) Os vencedores são aqueles que tem aprendido aplicar a vitória de Cristo na sua  

vida para vencer o mundo, o diabo, tentação e pecado: Rm 8:37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“TIPOS DA REDENÇÃO NO V. T.” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - O Que É Um “Tipo” - “Sombra” Ou “Simbologia” Bíblica: 
A) Tipo: um exemplo, figura, ou modelo do real antes do verdadeiro se realizar 
B) Estas cousas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência 

nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado  1 Co 10:11 
C) Os exemplos no Velho Testamento são vistos pela revelação do Espírito e servem 

para confirmar a verdade do Novo Testamento. As figuras do V.T. servem como 
testemunhas da correta interpretação das doutrinas do N.T.: Rm 15:4; 16:25, 26 

D) Assim a interpretação correta das escrituras é confirmada 
  1 - Pregando os exemplos, tipos e figuras com a revelação da Nova Aliança 
  2 - Pregando a doutrina do novo usando exemplos do velho: 2 Co 3:14 

 

II - Recriação Do Planeta Terra: Gn 1 
A) Deus não criou a terra sem forma e vazia: Is 45:18; Ap 12:4; Lc 10:18 
B) Deus sempre cria tudo perfeito e à semelhança de si mesmo: Sl 19:1 

C) Deus começou a reforma com luz: Gn 1:4, 31 
  1 - É preciso luz para tudo: converter, obter fé, orar, andar, obedecer, revelação 
  2 - Deus é luz: 1 Jo 1:5 
D) De trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para 

iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo: 2 Co 4:6 
E) Eras trevas, porém agora, és luz no Senhor; andai como filhos da luz: Ef 5:8 
F) Aquilo dentro do crente é a luz da glória de Deus, Cristo em vós: Cl 1:27 

 

III - A Sarça Que Queimava E Não Se Consumia: Ex 3:2 
A) A sarça é uma planta seca do sertão que não tem flores, fruto, folhas, sem beleza 
B) A glória do Senhor era tudo e milagrosamente a sarça não virou cinza 
C) Deus falou para Moisés fora da sarça, como Ele fala fora da nova criação 
D) Temos, porém este tesouro em vasos de barro: 2 Co 4:7-17 
E) A mensagem é que nós somos nada em nós mesmos, fora de Cristo: 1 Co 3:21 

 

IV - O Tabernáculo De Moisés: 
A) Era coberto com peles de animais marinhos - animais sem beleza: Ex 26:14; 36:19 
B) A glória encheu o interior do tabernáculo: Ex 40:34 
C) O tabernáculo seguiu a nuvem: Ex 40:36 
D) O tabernáculo não tinha beleza exterior, toda a beleza era interior 
E) Seu valor está no seu interior, Jesus 

 

  
 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“TIPOS DA REDENÇÃO NO V. T.” 
LIÇÃO DEZ (continuação) 

 

V - O Êxodo Do Egito: 
A) O Egito representa o princípio do pecado e faraó representa satanás: Ex 5:1,2 
B) Deus manifestou a salvação para Israel com um braço poderoso: Ex 7-14 
C) O Egito, isto é, o poder de pecado, perdeu a autoridade sobre Israel: Ex 14:13 
D) Faraó foi atrás de Israel, mas não conseguiu levá-los cativos novamente: Ex 14:20 
E) O Senhor vai libertar você de todas as provas e tribulações mediante a fé: 1 Co 10:13 

 

V - As Águas De Mara: Ex 15:22-26 
A) Jesus converte as águas amargas da vida em águas doces: Ex 15:25 
B) A árvore jogada nas águas é um tipo da cruz do Calvário  
C) Aqui a cura das águas incluiu cura física: Ex 15:26 

 

VI - A Serpente De Bronze: Nm 21:4-9 
A) A picada da serpente é o pecado e satanás é o serpente: 1 Co 15:56 
B) A serpente de bronze representa o homem santificado pelo sacrifício de Jesus levando 

nossos pecados até a cruz: Jo 3:14,15 
C) Quando fitaram a serpente eles foram salvos, hoje o homem não pode ver o reino até 

que nasça de novo: Jo 3:3 
 

VII - Vinho Novo Em Odres Velhos: Mt 9:16,17 
A) O odre é seu corpo e a velha vida 
B) Antigamente, as pessoas usavam os odres novamente, porém, só depois de serem 

complemente saturados com óleo para renovação 
C) Semelhantemente, nós não temos capacidade de receber o espírito que habita dentro de 

nós até sermos regenerados pelo Espírito Santo: Jo 4:14; 7:38 
 

VIII - A Ressurreição De Cristo: 
A) Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim  
    também andemos nós em novidade de vida: Rm 6:4 

B) Quando o homem nasce de novo, há uma ressurreição dentro do coração: Rm 10:9 
C) A profecia de Ezequiel cumpriu-se: recebendo novo coração e novo espírito Ez 36:26 

 

Resumo: 
O Senhor colocou bastantes exemplos da redenção na Bíblia para graficamente demonstrar 

e confirmar a plenitude da nossa redenção mediante o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
Estes exemplos são como fotografias que, quando revelados, demonstram a imagem do 
verdadeiro Cristo. Os exemplos nos dão inspiração divina tanto da velha quanto da nova aliança. 
Observando os exemplos, o cristão pode ver melhor tanto o que ele é quanto o que ele tem em 
Cristo Jesus. 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O MISTÉRIO DE PIEDADE” 

LIÇÃO ONZE 

 

I - O Eterno Verbo Tomou A Forma De Carne: 
A) Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne, 

foi justificado em espírito: 1 Tm 3:16 
1 - O eterno Filho veio em carne, humanidade, e, no mesmo tempo era justificado em 

espírito, porque, mesmo tentado, nunca praticou pecado: Hb 4:15 
2 - Jesus não morreu em espírito, porque Ele levou o preço na Sua carne e, assim 

condenou pecado na carne: Rm 8:3; Mt 27:51; Hb 10:20 

3 - Maria era a mãe da carne de Jesus, Deus era o Pai do Seu espírito: Lc 1:35 
B) Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o 

seu corpo experimentou corrupção: At 2:31 
1 - O corpo de Jesus não viu corrupção porque morte não teve mais direito ao seu 

corpo depois que o pecado foi condenado no seu corpo na cruz: Rm 8:3 
2 - Apartir da cruz, pecado perdeu Seu poder. Igualmente quando nós reconhecemos 

a cruz em nossas vidas, então pecado perde o poder sobre nós: Rm 6:6 
C) O sangue do embrião venha da parte da mãe mediante a cordão umbilical. Isto significa 

que a preciosidade do sangue de Jesus é devido Sua vida sem pecado! 
1 - Mas a Palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para 

sempre: Hb 7:28 
2 - Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de 
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo: 1 Pd 1:18,19 

3 - Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nEle não existe 
pecado: 1 Jo 3:5 

 

II - Uma Só Carne: 
A) Eis por que deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se 

tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à 
Igreja: Ef 5:31,32; Mt 26:41b 

B) Jesus disse: O que é nascido da carne é carne ,e o que é nascido do Espírito é Espírito, 
ou seja, carne é carne, e espírito é espírito. Jesus teve carne: Jo 3:6 

C) Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo: 1 Cor 6:15a 
1 - Apartir da identificação com Sua morte e ressurreição: logo, já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela 
fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Jesus 
não tivesse a mesma carne como nós, não teria sentido: Gl 2:20 

2 - Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, 
sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 
Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer 
judeus, quer gregos, quer escravos: 1 Cor 12:12 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O MISTÉRIO DE PIEDADE” 

LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

II - Uma Só Carne: 
D) Cristo é o mistério; e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, 

para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo - que veio em carne para 
vencer pecado e morte por homem: Cl 2:2,3 

 E) O mistério de Deus é Cristo em vós, operando graça para viver por meio dEle: Cl 1:27 
 

III - As Aflições De Cristo Na Carne: 
A) Agora, me regozijo nos meus sofrimentos pôr vós; e preencho o que resta das aflições 

de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja: Cl 1:24 
 1 - Jesus é nosso substituto para nós salvar de pecado, doença e dor, não para 
          nos sofrer via uma crucificação . . . . Ele pagou para livrar nos: 

  2 - Os sofrimentos são as tribulações para negar a carne / vontade: Lc 9:23 
  3 - Esvaziar de si é trabalho que leva a vida inteira até a morte: Fl 2:8 
B) Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento: 

pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta 

na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade 
de Deus: 1 Pd 4:1,2 

1 - Jesus aprendeu obediência mediante as coisas que sofreu: Hb 5:8 
2 - O geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco e vos sofrerei? 

Traze o teu filho: Lc 9:41 
C) Temos tal sumo sacerdote que compadece conosco, Acheguemo-nos, portanto 

confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos 
graça para socorro em ocasião oportuna: Hb 4:16 

 

IV - Porque Alguns Não Querem Correr A Corrida: 
A) No memento em que reconhecemos que Jesus teve lutas para vencer à sua própria 

vontade, então somos responsáveis para lidar com nossa carne da mesma forma: Mt 
10:24 

B) Não sendo esclarecido sobre o mistério de Cristo vendo em carne e não quer saber 
porque para andar piedosamente é necessário pagar um alto preço para seguir as 
pisadas de Jesus: Mt 20:22 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A REVELAÇÃO DE PAULO” 
LIÇÃO DOZE 

 

I - Paulo Quando Era Pecador: 
A) E Saulo consentia na sua morte; a morte de Estevão  At 8:1 
B) Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor: At 9:1 

C) Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais: Gl 1:14 

  1 - Esta é a definição de tradição; religioso mas sem acesso ao Pai 
  2 - A religião tem zelo pela lei, regras, crenças - ordenanças sem Espírito 
  3 - A religião é cega e sem capacidade de ver Deus 
  4 - Saulo trouxe autorização para prender os que invocaram Seu nome: At 9:14 

D) Antes da sua conversão Saulo era blasfemo, perseguidor e insolente: 1 Tm 1:13 
E) Saulo alcançou misericórdia para servir como modelo na Igreja: 1 Tm 1:15,16 

 

II - Saulo Viu A Luz: At 9:1-6; 26:12-18 
A) Deus, que é eterno, chama na eternidade mas realiza no tempo: Gl 1:15, 16 
B) Saulo, confessou Jesus, imediatamente depois chamou Jesus de Senhor: At 9:5 

  1 - De fato, Paulo fez o que fez por total ignorância da verdade: 1 Tm 1:13b 
  2 - Jeová Deus vê a sinceridade do coração do homem: 1 Sm 16:7 
  3 - Deus procura o bom solo de um coração sincero e honesto: Lc 8:15 
C) Na tua luz vemos a luz: Sl 36:9 
D) Antes da conversão, resistiu o Senhor; recalcitrares contra os aguilhões: At 26:14 

 

III - A Visão Celestial: 
A) Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante 

os gentios, bem como perante os filhos de Israel: At 9:15,16 

B) Paulo entendia o seu chamado, isto o sustentou  nas tribulações: 2 Co 11:23-27 

C) Você também precisa saber a seu chamado para continuar: Ef 1:18; 1 Pd 2:21 

D) A visão, com entendimento, é progressiva: At 26:16 

E) Converter-se das trevas para a luz: Cl 1:13,14; Ef 5:8; 2 Co 4:6  

F) Da potestade de satanás para DEUS: Ef 2:1-3; 4:24; 2 Co 5:17; Rm 8:2; Cl 3:10 

G) Para receber remissão dos pecados; os judeus não tinha redenção: Ef 1:7; Rm 3:21-26 

H) Para receber herança entre as quais é santificado pela fé: Rm 8:17; Gl 3:29; Ef 3:6 

 

IV - Saulo Meditou Três Anos No Deserto: 
A) Não consultou carne e sangue, ou seja, outros homens: Gl 1:16 
B) Teve três anos de provas e preparação na Arábia: Gl 1:18 

C) Barnabé procurou Saulo em Tarso: At 11:19-26 

D) Saulo aprendeu a visão e 14 anos depois se apresentou aos apóstolos: Gl 2:1-10 
  1 - Neste intervalo de 14 anos, Paulo praticava a visão: At 26:19 
  2 - Deus sempre honra fidelidade; submeteu a visão a Igreja: Ef 6:21,22 

 

 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“A REVELAÇÃO DE PAULO” 
LIÇÃO DOZE (continuação) 

 

V - O Mistério Revelado Nas Epístolas: Ef 3:1-11 
A) Todos que são nascidos de Deus tornam-se parte do Seu corpo 
  1 - Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um  corpo: 1 Co 12:13 

  2 - Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele: 1 Co 6:17 
  3 - Porque somos membros do seu corpo: Ef 5:30 

B) Sendo do corpo de Cristo, temos os privilégios do cabeça: 2 Co 5:17; Ef 1:3 
C) Paulo deu a sua revelação para a Igreja ter seu discernimento no mistério: Ef 3:4 
  1 - Os santos do V.T. sem o Espírito, vendo os milagres não tinham vantagem  
  2 - A Igreja primitiva com o Espírito mas sem a Palavra escrita não tinha mais 
  3 - A Igreja de hoje, com a Palavra escrita, com o Espírito dentro e sobre 
              ela é igual aos santos do V.T. no ponto de vista de Deus: 1 Co 2:16 
D) Cristo foi feito maldição por nós: Gl 3:13 
E) Reconciliação já foi feita e completada por meio de Cristo: 2 Co 5:14-21 
F) Os demais apóstolos não tinham esta revelação: At 15; Gl 2:1-10; 2 Pd 3:15,16 
  1 - Os outros apóstolos tiveram que aprender quem eram em Cristo como você  
  2 - Você tem todos os direitos e privilégios do cabeça: 1 Co 15:22; Rm 5:17 

 

VI - As Insondáveis Riquezas De Cristo: 
A) A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o  

evangelho das INSONDÁVEIS RIQUEZAS DE CRISTO, e manifestar qual seja a 
dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, 

para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos 
principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que 
estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor: Ef 3:8-10 

B) Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi 
confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à Palavra de Deus. O mistério 

que estivera oculto dos séculos e das gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus 
santos; aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério 
entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória; a qual nós anunciamos, 
advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de 
que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cl 1:25-27 

 

Resumo: 
No caminho para Damasco, Paulo recebeu a visão celestial. Esta visão de Jesus deu-lhe o 

conhecimento do eterno propósito de Deus oculto em mistério dos séculos passados, porém 
agora revelado mediante as Boas Novas do Evangelho de Cristo. O conhecimento de Cristo 
consumiu a vida de Paulo ao ponto dele querer que todo homem recebesse a revelação da 
verdade da multiforme sabedoria de Deus: Cristo em vós. 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O FRUTO DO ESPÍRITO” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Eu Sou A Videira, Vós Os Ramos: Jo 15:5  
A) Fruto cresce nos ramos, não na videira: Vida procede de Cristo, o fruto de você 
B) O Espírito não é quem produz o fruto, e sim você, como resultado de Sua vida 
C) Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto: Jo 15:8 
D) Fruto significa o produto ou resultado de algum trabalho 

 

II - O Fruto Do Espírito Do Homem Recriado Em Cristo Jesus: 
A) Mas o fruto do espírito é AMOR: Gl 5:22 

  1 - Porque é fruto, resultado, do Espírito em seu espírito, com “e” minúsculo 
  2 - O fruto, não os frutos, isto é, o fruto é SINGULAR, não plural 

  3 - O resultado do Deus de amor habitar no filho de Deus é o fruto do amor 
B) O amor tem várias características: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,  

fidelidade, mansidão, domínio próprio e outros 
C) O AMOR É  1 Co 13:4-8 
 1 - Paciente: longanimidade      9 - Não se ressente do mal: bondade 
 2 - Benigno: benignidade bondade   10 - Não se alegra com injustiça:  
 3 - Não se arde em ciúmes: domínio  11 - Regozija-se com a verdade:  
 4 - Não se ufana: mansidão    12 - Tudo sofre: longanimidade 
 5 - Não se ensoberbece: bondade   13 - Tudo crê: fidelidade / fé 
 6 - Não se conduz inconvenientemente  14 - Tudo espera: alegria 
 7 - Não procura seus interesses ;    15 - Tudo suporta: longanimidade  
 8 - Não se exaspera: paz    16 - Jamais acaba: fidelidade / fé 

D) O fruto do espírito recriado vai desenvolver-se nestes frutos de amor 
E) O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que     

    nos foi outorgado; quando você nasceu, o amor de Deus foi plantado Rm 5:5 
 

III - Como Tirar Água Das Fontes De Salvação: 
A) Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação: Is 12:3 
B) Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda  
     perseverança e longanimidade com alegria: Cl 1:11 
C) Irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por provações: Tg 1:2 

D) Tudo que está em seu novo homem, vai sair mediante a prática da alegria   
  1 - Deus colocou em você, mas é você mesmo  que vai tirar 
  2 - O fruto e as características do amor habitam dentro; fontes de vida: Pv 4:23 
E) Deus não vai dar para você, Ele já deu e você o utiliza e pratica pela fé: Gl 5:6b 

 
 

 

 

 
 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“O FRUTO DO ESPÍRITO” 
LIÇÃO TREZE (continuação) 

 

IV - Vos Despojeis Do Velho E Vos Revistais Do Novo: 
A) Várias vezes Deus ordena ao homem agir em obediência: Jo 14:15; 1 Jo 2:3; 3:24 

1 - Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é quem efetua 
em vós tanto o querer como o realizar: Fl 2:12,13 

   a - Ele inicia a salvação mediante a fé do homem: 1 Tm 4:10 
   b - A salvação é eficaz no homem que crê: Rm 3:22 
 2 - Deus ordena que você apresente seu próprio corpo em sacrifício: Rm 12:1 
B) A carne consiste de paixões na alma ou no corpo: Gl 5:19; Cl 3:5 
 1 - A carne é inimiga do espírito recriado em Cristo: 1 Co 2:14; Rm 8:7 
 2 - A sua carne milita contra seu espírito para não obedecer a Deus: Gl 5:16 
 3 - Tenha bom ânimo porque já venceu em Cristo Jesus 2 Co 2:14; Jo 16:33 
C) Você individualmente é quem resolve se desfazer do velho para andar no novo 

1 - Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no 
tocante às suas concupiscências: Rm 13:14 

 2 - Se vivemos no espírito, andemos também no espírito: Gl 5:25 
3 - Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências 

do engano e vos renoveis no espírito da vosso entendimento: Ef 4:22-24; Cl 3:9 
D) Considerar-se morto para o pecado mas vivo para Deus em Cristo: Rm 6:11 
E) Negar à carne o direito de reinar; a carne fica em segundo lugar quando você nasceu de 

novo em Cristo Jesus: Lc 9:23,24 
F) Receber abundância da graça para reinar em vida mediante Jesus: Rm 5:7 
 1 - Graça recebida através da revelação de Jesus: 1 Pd 1:13 
 2 - Multiplicada através do conhecimento das promessas: 2 Pd 1:3,4 
  3 - Reconheça sua inabilidade e dependa do poder dele: 2 Tm 2:1; 2 Co 12:9 
  4 - Pense nas coisas lá do alto: Cl 3:1-3; Hb 4:16; Ef 2:6 
G) A armadura de Deus é revestir-se de Cristo: Ef 6:13-18 

 

Resumo: 
O fruto do espírito humano recriado em Cristo Jesus é amor. Andar no fruto do espírito é, 

de fato, a forma mais fundamental de como o filho de Deus anda em espírito e pela fé.  Despojar-
se do velho e revestir-se de Cristo com o novo não é um simples ato da vontade. Portanto, é um 
exercício constante de permitir que Cristo reine no seu andar e revele-se através da sua vida. Isto 
exige um período de tempo até aprendermos dependência e confiança completa e absoluta em 
Cristo. O fruto é produzido nos ramos, mas o Senhor supre a vida. Andar com o Senhor vai 
produzir o fruto dele em nós e os outros verão Jesus em você. 
 

 

 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“ANDANDO EM DOMÍNIO” 
LIÇÃO QUATORZE 

 

I - A Primeira Coisa Que Elohim Deu A Adão Era Domínio: 
A) Tão importante é a questão de domínio que imediatamente Deus o deu Adão  
B) Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança: tenha ele domínio 

sobre: Gn 1:26 
C) A perda do domínio foi o resultado mais óbvio na queda do homem: Lc 4:6 
D) Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Ele restaurou foi o domínio  
E) Jesus restaurou o domínio para a Igreja, portanto, nós o exercitamos: Mt 28:18 
F) Para exercer autoridade é essencial que tenha a revelação de quem é em Cristo  

 

II - Ordenados Por Deus Para Andar Assim Como Cristo Andou: 
A) Esse deve também andar assim como ele andou: 1 Jo 2:6 
  1 - Andar como Cristo andou inclui amor, fé, obediência, etc. 
  2 - O domínio não está excluído da lista de como andar como Cristo 

         B) Andar em derrota não glorifica o Senhor, e sim em triunfo em Cristo: 2 Co 2:14 
C) Para fazer as maiores obras você precisa conhecer a redenção profundamente 

D) Para andar sobre a face das águas, é preciso ter os olhos em Cristo: Mt 14:30 
 

III - Domínio Sobre Você Mesmo Pessoalmente: 
A) Melhor é o longânime do que o valente; e o que domina o seu espírito do que o 

que toma uma cidade: Pv 16:32 

B) A primeira área para exercer autoridade é sobre si; domínio próprio: Gl 5:23 

C) A fé começa em nossa própria casa; Como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o  argueiro 
do teu olho, quando tens a trave no teu: Mt 7:4 

D) O julgamento começa na casa de Deus: 1 Pd 4:17 

E) Servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei: Mt 25:23 

 

IV - Domínio Sobre Todos Os Poderes Das Trevas: 
A) Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Ide, portanto: Mt 28:18, 19 
B) Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o 

poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano: Lc 10:19 
C) Mediante o sangue de Jesus, a redenção devolveu a autoridade espiritual p/ o homem: 
 1 - Agora a Igreja tem domínio sobre o diabo: Mc 16:17; Ap 12:11 
2 - Agora a Igreja tem domínio sobre pecado: Rm 6:14, 22 
3 - Agora a Igreja tem domínio sobre enfermidade e doença: Mc 16:18; Tg 5:14 
4 - Agora a Igreja tem domínio sobre as obras da carne: Rm 6:11; Cl 3:5 
5 - Agora a Igreja tem domínio sobre a sua própria mente: 2 Co 10:5 

 

 

 

 
 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“ANDANDO EM DOMÍNIO” 
LIÇÃO QUATORZE (continuação) 

 

IV - Como O Domínio Era Exercitado Na Igreja Primitiva: 
A) No livro de Atos, em nenhuma ocasião, os discípulos oraram para curas  
B) Pelas suas chagas fostes curados: 1 Pd 2:24b 
C) Os primeiros discípulos sabiam que Jesus pagou o preço de redenção, agora só é 

preciso exercer o domínio que Jesus ressurreto comprou para todos em Cristo 
D) Os discípulos deram uma ordem ousada, em fé, com autoridade em nome de Jesus 

 1 - O que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo . . . anda: At 3:6 
 2 - Enéias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te e arruma o teu leito: At 9:34 
 3 - Disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou: At 14:10 

 

V - Tudo Na Redenção Pertence A Você Pessoalmente: 
A) Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós: o salário do pecado: Cl 2:14 
B) O que Jesus comprou pertence a você pessoalmente pela fé nos fatos: Hb 11:1b 

C) Cura, libertação, poder e domínio pertencem a você: 2 Co 5:7 
D) Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo: Sl 107:2 

E) Agora a convicção de fé leva-nos a confessar a redenção em Cristo: Ef 1:3 

 1 - Obrigado Pai porque já estou liberto de gripe, dores e tormento 
 2 - Obrigado Pai porque tenho autoridade para expulsar demônios 
  3 - Obrigado Senhor porque  já tenho vitória sobre o mundo, o pecado 
 4 - Obrigado Senhor porque o diabo não pode me oprimir mais 

 

VI - O Domínio É Exercido Em Nome De Jesus: 
A) Deus, o Pai, tem prazer em ver Seus filhos crendo nas promessas: Hb 11:6 
B) A autoridade é exercida pelo uso do Nome de JESUS: Fl 2:8-11 

C) O Nome de Jesus representa a pessoa de Jesus: Mc 16:17 

D) Tudo o que Jesus fez, o nome de Jesus opera no poder do Espírito  
E) O Corpo de Cristo é o que dá expressão do cabeça: 1 Co 12:12; Ef 4:7 

 

VII - O Domínio Exercido Do Trono: 
A) Porque a palavra do rei é suprema; e quem lhe dirá: que fazes: Ec 8:4 
B) Sendo redimido da escravidão, agora você reina em Cristo Jesus: Rm 5:17 
C) Através do dom de justiça e da abundância de graça: 2 Co 8:9; 12:9; 2 Tm 2:1 
D) Reis reinam do trono com Jesus: Ef 2:6 
E) Para reinar do trono, é fundamental, essencial, necessário saber: Rm 1:17 
F) Sua fé será provada como ouro depurado: 1 Pd 1:7 
 
 

 

 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“REDIMIDO DO MEDO” 

LIÇÃO QUINZE 

 
I - Libertado Do Medo: 

A) O QUE É MEDO: Ausência de fé: Adão o recebeu depois do pecado: Gn 3:10 

 1 - Resultado da queda e do pecado do homem 
  2 - Falta de confiança para com Deus 
  3 - O medo da morte é a raiz; porque Adão perdeu a vida eterna: Hb 2:14 
  4 - Dardos inflamados: Ef 6:16 

5 - Força espiritual do adversário; domínio satânico: 2 Tm 1:7; Ef 6:16 
   a - Deus não nos deu espírito de medo mas de poder: 2 Tm 1:7 
  b - Portanto seja um testemunho fiel e ousado: 2 Tm 1:8 

B) O adversário é condenado quando você rejeita o medo: *Fl 1:28 
 

II - Redimido De Satanás, Do Pecado, Do Mundo: 
 A) O pecado; o diabo, doença, o mundo, nec. não terá domínio sobre vós: Rm 6:14 
 B) Jesus comprou autoridade para você expulsar demônios: Mc 16:17 
 C) O assolador que destrói não prosperará contra os justos: Is 54:17; Jo 10:10 
 D) Consciência de que Deus está com você sempre: Hb 13:5, 6 
 E) Apesar do vento e das ondas, olhe para Jesus: Mt 14:29-31 
  1 - Olhe para a Palavra, não para as circunstâncias: 2 Pd 1:19 
  2 - Se Deus é por nós, quem será contra nós: Rm 8:32 
  3 - Fruto é repouso, tranqüilidade e segurança para sempre: Is 32:17 

4 - O Senhor prometeu estar contigo nos tempos difíceis: Is 43:1, 2 
5 - Não temas: PORQUE EU ESTOU CONTIGO: Is 43:5; Mt 28:20 

 

III -  Como Andar Livre De Medo: 
 A) Resisti o diabo e ele fugirá de vós; ele ataca, mas resista: 1 Pd 5:7 
 B) Crer na Palavra, nas promessas, Deus continua fiel sempre: Mc 4:39; 2 Tm 2:13 
 C) Manda com uma Palavra; é como espada de dois gumes: Lc 7:7; Hb 4:12 

D) Repreende o vento, espíritos malignos, e fala ao mar, circunstâncias: Mc 4:39 
E) Oferece louvor, o diabo não permanece no meio de louvor: Sl 8:2; 149:6-9 
F) Não dê brecha para o diabo atacar, mas sempre obedeça: 1 Jo 4:18; Ef 4:27 

 

Resumo: 
 A) HABITA NO ESCONDERIJO: Sl 91:1 
 B) Livrará do laço: Sl 91:3 
 C) Segurança: Sl 91:4 
 D) Não te assustarás do terror: Sl 91:5 
 E) Doença, morte, diabo: Sl 91:6, 7, 10, 13 

F) Porque a mim se apegou com amor: Sl 91:14 

 
 

 

 



REALIDADES DA REDENÇÃO 

“REDIMIDO DA MALDIÇÃO DA LEI” 

LIÇÃO DEZESSEIS 

 

I - O Que Era A Maldição Da Lei: Dt 28:14-30 
A) Agora você tem redenção  Ef 1:7 
B) Cristo nos resgatou da maldição da lei  Gl 3:13 
  1 - Aliança, por definição, tem um maldição para aqueles que não obedecem 

 2 - Em tentar guardar a lei, houve uma maldição embutido de guardar  
              absolutamente todos os pontos da lei sem falhar: Tg 2:10; Gl 3:10 
  3 - Os itens específicos da lei ensinam quando se desobedece a Deus: Dt 28 
C) Desobediência abre uma porta para o adversário atacar: Ef 4:27; Tg 4:7; 1 Pd 5:7 

 

II - Você Foi Redimido Pelo Sangue De Jesus: 
A) Redimido de passar necessidade, falta: Dt 28:17 
B) Redimido de esterilidade: Dt 28:18 

C) Redimido para entrar e sair em paz: Dt 28:19 

D) Redimido de destruição: Dt 28:20 

E) Redimido de pestilência: Dt 28:21 

F) Redimido de câncer e tuberculose, febre e inflamação: Dt 28:21 

G) Redimido do céu não ouvir suas orações: Dt 28:23 

H) Redimido de seca: Dt 28:24 

I)  Redimido dos inimigos: Dt 28:25 

J) Redimido de sarna, problemas de pele: Dt 28:27 

K) Redimido de loucura, cegueira e problemas cardíacos: Dt 28:28 

L) Redimido de não prosperar e da opressão: Dt 28:29 

        M) Redimido de problemas conjugais: Dt 28:30 

 

III - Herdeiros Da Bênção De Abraão: 
A) A promessa sempre pertenceu à semente da mulher: Gn 3:15 
B) Era a semente de Abraão: Gn 13:16; 15:4, 5, 18; 17:7, 9, 10 

C) Agora para Abraão e sua semente a promessa foi feita; não sementes: Gl 3:16 

D) Se somos de Cristo, então somos semente de Abraão e herdeiros: Gl 3:29 

 

IV - Herdeiros E Co-Herdeiros Em Cristo: 
A) Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo: Rm 8:17; Gl 4:7 
B) Receba a porção dobrada em Cristo; a plenitude do que o Espírito tem para você  

 

Resumo: 
 A lei exigia perfeição, Jesus tornou-se a perfeição da lei, como nosso substituto, Jesus 
cumpriu e consumou a lei na cruz do Calvário e iniciou a Nova Aliança baseada em melhores 
promessas, Ele mesmo sendo o mediador entre Deus Pai e o homem. Graças a Deus por Sua 
misericórdia, compaixão e amor por nós. 

 

 


