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Lição Um 

Criados à Sua Imagem 
Introdução 

O estudo da Imagem da Nova Criação apresenta uma 
poderosa revelação de quem somos em Cristo ~ o que 
significa ser uma nova criação. Produzirá libertação de 
sentimentos de culpa, condenação, inadequação e 
inferioridade. Far-nos-á entrar ousadamente numa revelação 
excitante e transformadora do que significa sermos um com 
Jesus Cristo. 

Iremos descobrir qual o plano que Deus tinha para nós 
através da Sua grande obra redentora. Iremos ver essa 
revelação como:      

�   Nascidos de novo 

�   Um espírito recriado 

�   Uma nova criação 

O apóstolo Paulo escreveu estas palavras: 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

Como crentes, somos uma nova raça de seres humanos, uma 
raça de seres “nascidos de novo”, com a vida de Deus em 
nós. Somos nova criação em Cristo. Genericamente neste 
estudo, os crentes serão referidos como “nova criação”. 

Este estudo trará uma revelação renovada de quem Jesus é e 
do que somos n’Ele. 

Com esta poderosa revelação, como crentes começamos a 
caminhar numa nova e excitante dimensão de liberdade, 
autoridade, ousadia, poder e vitória na nossa vida e 
ministério. 

Não tardará muito e estaremos a declarar com ousadia: 

Sei quem sou em Jesus Cristo! 
Sou aquilo que Ele diz que sou! 
Posso tudo quanto Ele diz que eu posso fazer! 
Posso possuir tudo o que Ele diz que posso ter! 
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HUMANIDADE ~ CRIADA À IMAGEM DE DEUS 

Para entender o que somos enquanto nova criação. 
precisamos de compreender como eram os homens e as 
mulheres quando foram criados.  

Temos de perceber que Deus tinha um propósito e um plano 
quando criou os homens e as mulheres à Sua própria 
imagem e lhes deu completa autoridade sobre esta terra. 

Génesis 1:26-28 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. 

Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei 
a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 

Uma Imagem 

Fomos criados à imagem de Deus. Como nova criação, 
fomos feitos conforme à imagem de Seu Filho. Uma 
imagem é uma semelhança exacta. De acordo com o 
dicionário, a palavra “imagem” significa: 

    

�   Uma imitação ou representação de uma pessoa. 

�   A impressão visual de algo produzido pelo reflexo de um 

espelho. 

�   Uma pessoa muito semelhante a outra; uma cópia; um 

duplicado; ou uma semelhança. 

�   Uma representação vívida. 

Deus criou Adão à Sua exacta semelhança. Criou-o para ser 
como Deus ~ um reflexo de Deus no seu corpo físico, na sua 
alma à semelhança de Deus e no seu espírito, que estava 
vivo com a vida e o sopro de Deus. 

A humanidade foi criada para ser a imagem e a glória de 
Deus neste mundo. 

1 Coríntios 11:7a Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, 
porque é a imagem e glória de Deus... 

Um Ser Triuno 

Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem”. Ele disse 
“nossa” porque, embora sendo um só Deus, Ele manifesta-se 
em três personalidades distintas: 
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�   Deus Pai 

�   Deus Filho 

�   Deus Espírito Santo 

O homem e a mulher foram criados à Sua imagem também 
como seres triunos.  

�   Somos um espírito. 

O nosso espírito é a nossa parte que tem consciêna de Deu   
se relaciona com o domínio espiritual ~ o elemento que no   
leva a manter um relacionamento e comunhão com Deus. 

�   Temos uma alma. 

A nossa alma é o elemento que tem a ver com o domínio mental 
Constitui o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade. É a 
parte do nosso ser que raciocina e pensa. 

�   Vivemos num corpo. 

O nosso corpo é a nossa parte física ~ a casa em que o nosso 
  espírito e alma vivem. 

Tal como as três pessoas da Divindade são separadas e 
distintas, continuando a ser um só Deus, de igual modo o 
nosso espírito, alma e corpo compreendem a verdadeira 
pessoa que Deus, ao criar-nos, pretendeu que fôssemos. 

O apóstolo Paulo referiu-se ao nosso ser triuno ao escrever: 

1 Tessalonicenses 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em 
tudo; e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente 
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Precisamos de uma revelação do nosso espírito criado de 
novo e, através dela, Deus restaurará a nossa alma e corpo 
para voltarem a desempenhar as funções para que Deus os 
criou. Ao agir assim, “santificamo-nos em tudo” e 
“conservamo-nos irrepreensíveis para a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo”. 

Com a Vida de Deus 

Sabemos que Deus, com as Suas próprias mãos, formou 
Adão à Sua imagem e depois soprou-lhe o fôlego da vida. 

Génesis 2:7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-
lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente. 

A vida de Deus é mais do que o facto de estarmos vivos. É a 
fonte de toda a vida. 

� Vida Zoe 

No Novo Testamento, há duas importantes palavras gregas 
que significam “vida”. “Psuche” significa vida natural ou 
humana. “Zoe” significa a vida e a natureza do próprio 
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Deus. É a vida zoe, a vida e natureza de Deus, que foi 
transmitida a cada crente nascido de novo. 

Que excitante! Estamos vivos com a vida e a natureza de 
Deus!  

Quando Adão e Eva pecaram, perderam a vida zoe de Deus, 
mas quando nascemos de novo, os nossos espíritos voltaram 
a viver com a vida de Deus. 

Só a vida de Deus tem o poder der criar. Na criação do 
homem, o pó da terra tornou-se vivo porque nele foi soprado 
a vida de Deus. 

João 1:3,4 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 
homens; 

� Com a Luz de Deus 

A vida de Deus é luz; e esta luz, ou glória radiosa, tornou-se 
a luz de Adão e Eva antes de haverem pecado. 

1 João 1:5 E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 
que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. 

É muito possível que, antes da Queda, Adão e Eva 
estivessem vestidos com esta luz de Deus ~ a Sua glória 
radiosa. 

� Com a Perfeição de Deus 

Sabemos que os corpos de Adão e Eva gozavam de perfeita 
saúde, poder e força porque tudo isso fazia parte da vida de 
Deus. 

O fôlego da vida de Deus fluía através do seu sangue 
chegando a cada célula, dando-lhes perfeita saúde e vida 
eterna. Adão e Eva foram criados para viver para sempre. 
Não poderiam morrer enquanto tivessem em si a vida de 
Deus. 

As almas (mentes, emoções e vontades) de Adão e Eva eram 
por natureza semelhantes a Deus. As suas almas possuíam a 
vida de Deus em si e as suas mentes, vontades e emoções 
eram um com Deus. 

Os seus espíritos eram perfeitos ~ em unidade com Deus. 

Deu-lhes domínio 

A primeira coisa que Deus disse sobre Adão e Eva depois de 
os ter criado foi: “Dominem!” 

Génesis 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 
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Deus deu a Adão e Eva absoluta autoridade e domínio para 
dominarem esta Terra. Deus reteve a autoridade e o domínio 
de todo o universo à excepção do planeta Terra. Aqui, deu 
esta autoridade à sua nova criação a quem criou para ser 
como Ele próprio. 

Com Poder para Criar 

Tal como o poder de Deus criou o universo, Adão e Eva 
receberam o poder para imaginar, crer e criar. 

Como a sua vontade era uma com Deus, não havia perigo de 
a vida criativa de Deus em si ser mal utilizada para 
finalidades erradas.  

Toda a criação de Deus nesta Terra estava completa e 
perfeita e eles receberam instruções para multiplicar o que já 
havia sido criado perfeito. 

Génesis 1:28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e 
multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam 
sobre a terra. 

Tendo Comunhão com Deus 

Quando Deus os criou, Adão e Eva tinham perfeita 
comunhão com Deus. Ele falava-lhes face a face. Podiam 
aproximar-se com ousadia de Deus. Não possuíam 
sentimentos de culpa, condenação ou inferioridade. Era 
perfeita a sua relação com Deus. 

Deus demonstrou a sua confiança em Adão quando lhe 
apresentou os animais para lhes atribuir um nome. 

Génesis 2:19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do 
campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como 
lhes chamaria; e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso 
foi o seu nome. 

Livre Vontade 

Deus também deu a Adão e Eva a possibilidade de escolha ~ 
uma vontade livre. Não foram criados como robots sem a 
capacidade de escolher a favor ou contra Deus, Tinham a 
capacidade de escolher obedecer ou desobedecer. 

Esta opção centrava-se em torno das instruções de Deus em 
relação a uma árvore particular existente no jardim do Éden, 
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que 
se comessem dessa árvore, certamente morreriam. 

Génesis 2:16,17 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás. 
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ENTRADA DO PECADO ~ PERDA DA HUMANIDADE 

A Escritura revela que Adão e Eva escolheram desobedecer 
a Deus. Isso foi pecado. 

Génesis 3:6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se 
comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele 
também comeu. 

Através do pecado, toda a humanidade sofreu uma tremenda 
perda. 

Perda de Comunhão 

Deus, na Sua perfeita santidade e justiça já não podia manter 
comunhão com Adão e Eva. O seu pecado tornara-se uma 
barreira entre eles e Deus. A sua culpa e condenação 
levaram-nos a esconder-se de Deus. 

Génesis 3:8 E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à 
tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor 
Deus, entre as árvores do jardim. 

  

Eles perderam o seu bem mais precioso, a sua relação e 
perfeita comunhão com Deus. 

Perda da Vida de Deus 

Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, morreram 
espiritualmente. Deixaram de ter em si a vida de Deus. 

Romanos 5:12 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, porquanto todos pecaram.  

Os seus espíritos tornaram-se espiritualmente mortos. Os 
seus espíritos tornaram-se inertes. O sopro do Espírito de 
Deus , que Deus tinha soprado para dentro de Adão , não 
estava mais lá. 

Perda da Glória de Deus 

A glória de Deus, que era a cobertura de Adão e Eva, 
desapareceu de repente. 

Romanos 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus... 

De repente, perceberam que estavam nus. 

Génesis 3:7a Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram 
que estavam nus... 
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Perda da Percepção Espiritual 

Quando Adão e Eva morreram espiritualmente, as suas 
almas deixaram de estar vivas para Deus. Os seus 
pensamentos deixaram de ser os de Deus. A sua fonte de 
percepção passou do seu espírito, que estava agora morto, 
para o que podiam sentir através dos seus corpos naturais. 

Começaram a intervir no domínio natural através dos seus 
cinco sentidos. A realidade e a verdade tornaram-se o que 
podiam ver, ouvir, cheirar, provar ou tocar. 

Perda da Saúde Perfeita 

Os corpos de Adão e Eva deixaram de ter a vida de Deus a 
fluir pelas suas veias. Ficaram agora sujeitos à doença, 
enfermidade e deterioração. No momento em que pecaram, 
começaram a envelhecer e a morrer fisicamente. 

Perda de Autoridade 

Adão e Eva perderam a sua autoridade e domínio sobre esta 
terra, que entregaram a Satanás. Estavam agora a viver no 
reino deste, impotentemente sujeitos àquele que viera 
“roubar, matar e destruir”. 

Tornaram-se não-regenerados 

Uma mente não-regenerada e a mente de um crente que não 
tenha sido renovada pela Palavra de Deus, estão em geral 
cheias de imaginações perversas. 

Provérbios 6:16,17,18 Estas seis coisas aborrece o Senhor e a sétima 
a Sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que 
derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos 
viciosos, pés que se apressam a correr para o mal... 

Estavam cheios de coisas que Deus detesta.  

�          Orgulho        

�          Línguas Mentirosas        

�          Derramamento de Sangue Inocente        

�          Maquinando Pensamento Viciosos        

�          Correndo para o Mal 

O apóstolo Paulo também descreve a pessoa ímpia, impura. 

Romanos 1:18-22 Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a 
impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 
Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque 
Deus lho manifestou. 

Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são 
claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos 
mediante as coisas criadas, de modo que eles são inescusáveis; 
porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como 
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Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se 
desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 

Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. 

PROMESSA DO REDENTOR 

A Primeira Promessa 

Adão e Eva estavam no Jardim do Éden: 

�          Impotentemente despidos da sua relação e 

comunhão com Deus.        

�          Despidos da sua autoridade.        

�          Despidos da sua perfeita sabedoria e saúde. 

Contudo, quando Deus falou a Satanás, prometeu restaurar a 
humanidade através da acção vicária de um Redentor que 
proviria da semente da mulher. 

Génesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e a sua descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. 

Através da Semente de Abraão 

A promessa do Redentor foi renovada quando Deus disse 
que todas as nações do mundo seriam abençoadas através de 
Abraão. 

Génesis 18:18 visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e 
poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da 
terra? 

Deus repetiu a Isaque e a Jacob a promessa deste concerto. 
Prometeu que todas as nações da terra seriam abençoadas 
através da sua semente. O Redentor viria! 

Através da Semente de David 

Deus também estabeleceu com David um concerto 
relativamente à sua semente. Foi também uma referência ao 
Redentor vindouro, Jesus Cristo. 

Salmo 89:34-36a Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu 
dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade; não 
mentirei a Davi. A sua descendência subsistirá para sempre... 

Profetizado por Isaías 

Isaías profetizou sobre o Redentor vindouro. 

Isaías 9:6,7a Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do 
seu governo e da paz não haverá fim, sobre otrono de Davi e no seu 
reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde 
agora e para sempre... 



 

~ 14 ~ 

O Nosso Substituto 

O pecado e a morte foram o resultado da rebelião de Adão e 
Eva. Seria apenas através da vinda do último Adão como 
nosso Substituto que poderíamos ficar livres destes castigos.  

Isaías cinquenta e três apresenta um quadro maravilhoso do 
Redentor vindouro. 

Isaías 53:4-5 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das 
nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados. 

Através da obra vicária redentora do Messias vindouro, tudo 
quanto Adão e Eva perderam na Queda seria restaurado. 
Uma vez mais, a humanidade podia voltar a recuperar a 
posição para que fora criada.  

A nova criação seria restaurada! 

PERGUNTAS: 

1. Por que razão Adão e Eva tinham tantas características divinas quando foram criados? 
 
 
2. Que havia no íntimo de Adão e Eva que os tornava tão diferentes dos outros animais criados 

por  Deus? 
 
 
3. Indique algumas das coisas que a humanidade perdeu na Queda que seriam restauradas na 

nova  criação. 
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Lição Dois 

A Nossa Imagem do Pai 
Introdução 

Para compreender a nossa nova imagem, precisamos de uma 
revelação de quem é Deus Pai. Como fomos criados á Sua 
imagem, só poderemos compreender para quem fomos 
criados quando tivermos uma verdadeira imagem do Pai. 

O apóstolo Paulo escreveu que ao reflectirmos a glória do 
Senhor, seremos transformados nessa mesma imagem. A 
revelação produz transformação. 

2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 

Nesta lição, vamos reflectir a glória do Pai. Vamos rejeitar 
imagens erróneas que possamos ter do Pai. Vamos permitir 
que o Espírito Santo, pela revelação da Palavra de Deus, 
revele uma verdadeira imagem do nosso amado Pai celeste. 

Três Movimentos do Espírito 
� Jesus People (Povo de Jesus) 

No Movimento Jesus People, muitos receberam uma nova 
relação e estabeleceram uma relação e comunhão íntimas 
com a pessoa de Jesus. 

� Renovação Carismática 

Na Renovação Carismática, muitos entraram numa relação e 
comunhão íntimas com a pessoa do Espírito Santo. 

Ao serem guiadas pelo Espírito Santo, as pessoas puseram 
de lado os velhos hinários e descobriram a alegria de 
experimentar as expressões bíblicas de louvor a Jesus. 

David expressou esta posição ao escrever, 
Salmo 100:4 Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus 
átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei o seu nome. 

� Conhecendo o Pai 

Neste presente movimento de Deus antes da vinda eminente 
de Jesus, entramos numa íntima relação e comunhão com o 
Pai. Tornamo-nos Seus adoradores. 

Temos cantado, erguido as mãos, batido as palmas, gritado, 
saltado e dançado perante o Senhor nos Seus átrios. 
Contudo, estamos a experimentar um desejo dominante de 
entrar na presença do Pai no interior do Santo dos Santos ~ 
para além do véu. 
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Já não nos satisfazemos por permanecer nos átrios. 
Ansiamos por buscar a face do nosso Pai, fitá-Lo nos olhos, 
sentir os Seus braços de amor a rodear-nos e de ter 
intimidade com Ele pela adoração. 

João 4:23 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 
procura a tais que assim o adorem. 

O Pai procura verdadeiros adoradores que passem tempo a 
adorá-Lo em espírito e em verdade, que entrem no Santo dos 
Santos. 

O NOSSO PAI TERRENO 

Em geral, a imagem que temos do nosso Pai celeste baseia-
se nas características dos nossos pais terrenos. O nosso 
relacionamento com o pai terreno afecta a nossa relação com 
o Pai celeste. 

Demasiado Ocupado 

Muitos pais estavam demasiado ocupados para passar tempo 
com os filhos enquanto estes cresciam. Pode haver muitas 
razões que expliquem esta atitude, mas ela apenas 
contribuiu para o sentimento de que “Deus está demasiado 
ocupado para me dispensar atenção” 

Disciplinador Severo 

Alguns pais trataram os filhos com dureza, aplicando uma 
disciplina muito severa, sem mostrar amor. Esses filhos em 
geral acham que o seu Pai celeste também os olha com uma 
expressão severa, reprovadora, como se tivesse um bastão 
nas mãos à espera que alguém “pise o risco”. 

Falta de Amor 

Muitos cresceram em lares onde os pais lhes concediam 
muito pouco amor ou atenção. Por muito que se 
esforçassem, parecia que nada havia que satisfizesse os pais. 

Para esses, a imagem do Pai celeste é a de alguém que 
mostra desaprovação e indiferença às suas necessidades. 
Acham que Deus não se preocupa com o seu bem e que na 
realidade não os ama. 

Pobreza 

Outros foram educados em famílias em que os pais não 
podiam ou não conseguiam obter um rendimento adequado 
para sustentar a família e suprir as necessidades vitais 
básicas. Cresceram em pobreza. 

Esses em geral têm de Deus uma “imagem de pobreza”. É-
lhes difícil crer que Deus supre todas as necessidades da sua 
vida. 
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Abuso 

Muitos foram alvo de abusos por parte dos pais terrenos. 
Para alguns, o abuso foi emocional, para outros físico e 
ainda alguns sofreram o trauma do abuso sexual. 

Tudo isso os impediu de serem capazes de confiar 
plenamente no seu Pai celeste ou de receber o Seu grande 
amor e afeição. Sentem-se culpadas perante Deus ou 
zangados com Ele e são incapazes de Lhe confiar totalmente 
a vida. 

O NOSSO PAI CELESTE 

Amor 

Apesar das mágoas, rejeições ou abusos que possamos ter 
sofrido da parte dos nossos pais terrenos, temos de os 
perdoar e receber a cura de Deus para podermos conhecer, 
receber e gozar o extraordinário amor do nosso Pai celeste. 

1 João 3:1a Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que 
fôssemos chamados filhos de Deus... 

O apóstolo Paulo escreveu que nada podia separar-nos do 
amor do Pai. 

Romanos 8:38,39 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, 
nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem 
potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 
criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus 
nosso Senhor. 

O Pai Alegra-se em Nós 

Em vez de um pai severo, descuidado, temos um Pai celeste 
que nos ama tanto que se deleita em nós com alegria e 
cânticos. 

Eis como o profeta Sofonias descreveu Deus: 

Sofonias 3:17 O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te 
salvar; ele se deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no seu amor, 
regozijar-se-á em ti com júbilo. 

A palavra hebraica utilizada por Sofonias para regozijar 
significa fundamentalmente “saltar” ou “pular”. Deus 
delicia-se tanto com os Seus filhos, que salta e dança numa 
alegre expressão de extraordinário prazer. 

Bem diferente é esta imagem do Pai! Deus não está 
demasiado ocupado para não nos atender. Ele não é um 
disciplinador severo e incompassivo. Não está interessado 
em punir-nos. Alegra-se connosco com cânticos. Ele salta de 
prazer por nós! 
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Corações Virados para o Pai 

Hoje, tal como no Velho Testamento, Deus utiliza os 
profetas para levar os filhos a converter o seu coração aos 
pais. 

Malaquias 4:5, 6a Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que 
venha o grande e terrível dia do Senhor; e ele converterá o coração dos 
pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais.  

Deus está a a converter os corações de filhos e filhas aos 
seus pais terrenos e o coração dos Seus filhos e filhas de 
Deus ao seu Pai celeste. 

TRÊS IMPEDIMENTOS À COMUNHÃO 

Pecado 

Adão e Eva tinham perfeita comunhão com Deus até ao 
momento em que pecaram. Um Deus santo e justo não podia 
manter comunhão com o pecado. 

No momento da salvação, os nossos pecados foram 
perdoados e removidos. Começou a nossa relação e 
comunhão com Deus. Se pecarmos, mesmo que a nossa 
relação com Deus continue, interrompe-se a nossa 
comunhão com Ele. Esta comunhão só pode ser restaurada 
quando Lhe confessarmos os nossos pecados. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

Rejeição 

Muitos foram rejeitados pelos seus pais terrenos. Podem ter 
sido o resultado de uma gravidez inesperada ou indesejada. 
Talvez o pai quisesse um filho do sexo oposto ou a criança, 
no seu desenvolvimento, não satisfez as expectativas dos 
pais. 

Quer a pessoa tenha sofrido de rejeição ou de sentimentos 
injustificados de rejeição, a sua vida ficou marcada por 
grandes cicatrizes emocionais. 

Em geral, tais pessoas acham que o seu Pai celeste também 
as rejeita. Sentem dificuldade em receber o Seu amor e 
aceitação. Parece haver sempre alguma coisa que as impede 
de manter uma íntima relação pessoal com o seu Pai celeste 
e tornarem-se Seus verdadeiros adoradores. 

Quem experimente sentimentos de rejeição deve perdoar 
aqueles por quem foi rejeitado e depois receber o poder 
sarador de Deus na sua alma. 
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Medo 

O medo de se aproximar da presença do Pai tem impedido 
muitos de se tornarem Seus verdadeiros adoradores. 
Contudo, em vez do medo, Deus deu-nos um Espírito de 
adopção, pelo qual podemos clamar a Ele e chamar-lhe 
“Abba, Pai”. 

Romanos 8:15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, 
pelo qual clamamos: Aba, Pai! 

“Abba” é uma expressão de carinho de uma íntima relação 
pessoal com o nosso Pai. Poderíamos traduzi-la por 
“paizinho”. 

2 Coríntios 6:18 E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e 
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 

Foi por causa do Seu extraordinário amor por nós que o Pai 
nos adoptou como Seus filhos. 

1 João 3:1a Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que 
fôssemos chamados filhos de Deus 

A compreensão do tremendo amor de Deus por nós remove 
o nosso medo. 

David, o Nosso Exemplo 

David foi um homem segundo o coração de Deus. Desejava 
tornar-se íntimo do seu Pai celeste através da adoração. 

Salmo 27:4 Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar 
na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a 
formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. 

David desejava habitar todos os dias da sua vida na presença 
de  

Deus. Ansiava entrar na presença do Pai e contemplar a Sua 
beleza. 

� Ofereceu Louvores e Adoração 

Salmo 27:6 Oferecerei sacrifícios de júbilo; cantarei, sim, cantarei 
louvores ao Senhor. 

David sabia como cantar louvores e dançar perante o Senhor 
nos “átrios”. Contudo, desejava mais. Queria entrar na 
presença do Pai e buscar a Sua face. 

Salmo 27:8 Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te 
disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. 

� Temia a Rejeição de Deus 

Por muito que David desejasse adorar o Pai, quando 
começou a entrar na Sua presença em íntima adoração, 
recuou com receio da rejeição. 
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Salmo 27:9 Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o 
teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me 
desampares, ó Deus da minha salvação. 

� Rejeição pelo Pai Terreno 

Em criança, David sofrera rejeição da parte do seu pai 
terreno e agora esse mesmo receio de rejeição impedia-o de 
entrar sem temor na presença do seu Pai celeste. 

Quando David ainda era um rapazinho, o profeta Samuel 
dirigiu-se a Belém para ungir o próximo rei. O pai de David 
reunira todos os outros filhos na esperança de que um deles 
fosse o escolhido. Nesse importante dia, David não foi 
convidado a comparecer diante de Samuel. 

Pode ter sido um momento em que David sentiu-se 
profundamente rejeitado pelo seu pai terreno. Isso criou um 
receio no coração de David de que também seria rejeitado 
pelo seu Pai celeste. 

Por muito que desejasse entrar na presença de seu Pai 
celeste, para buscar a Sua face e contemplar a Sua beleza, no 
momento em que entrou em profunda adoração, o medo da 
rejeição dominou-lhe a alma. 

� Livre da Rejeição 

David percebeu que havia sido rejeitado pelo seu pai e mãe. 
Compreendeu o problema e então proclamou uma tremenda 
declaração contra esse sentimento de rejeição. 

Salmo 27:10 Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o 
Senhor me acolherá. 

Nesse momento, David entrou confiante na presença de 
Deus. Contemplou a Sua face e sentiu o amor e a aceitação 
do seu pai a inundar-lhe o espírito. 

JESUS REVELA O SEU PAI 

Um dos principais propósitos da estada de Jesus neste 
mundo foi revelar o Seu Pai. Quando o Seu ministério 
terreno se aproximava do fim, exactamente antes da Sua 
prisão, julgamento e crucifixão, Jesus mencionou o Seu Pai 
cinquenta vezes no Evangelho de João, capítulos catorze a 
dezassete. 

Vez após vez, disse aos Seus discípulos: “Quero que 
conheçam o meu Pai!” 

“Conhecendo-me ~ Conhecereis o Pai” 

Se conhecermos Jesus, conhecemos o Pai. Quanto mais 
tempo gastarmos a conhecer Jesus através dos Evangelhos, 
tanto mais conheceremos o Pai. 
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João 14:7 Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu 
Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. 

Nos Evangelhos, vemos o amor e a compaixão de Jesus 
quando ensinava continuamente e contactava as pessoas, 
suprindo-lhes as necessidades, curando-lhes os corpos e 
restaurando-lhes as almas. Era uma expressão do amor do 
Pai. 

João 14:9b Quem me viu a mim, viu o Pai. 
� O Amor do Pai 

Quando Jesus pegava ao colo as crianças e as abraçava, 
demonstrava o amor do Pai pelos Seus filhos. 

Mateus 19:14 Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as 
impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 

Que quadro maravilhoso mostrando quanto o nosso Pai nos 
ama, atraindo-nos a Si e abraçando-nos. 

Quando Jesus ministrava aos que O rodeavam, revelava-lhes 
o amor do Seu Pai. 

João 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a 
minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele 
morada. 

Que revelação poderosa! Diga em voz alta. 

O meu Pai celeste ama-me! 
Ele quer viver comigo através de Jesus!  
O meu Pai quer que eu habite com Ele! 

� A Dádiva do Pai 

Jesus disse que podíamos pedir com confiança ao Pai que 
suprisse as nossas necessidades. 

João 16:23b Em verdade, em verdade vos digo que tudo quanto 
pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome. 

Não pedimos em nome de Jesus porque o Pai ama Jesus, 
através de quem tudo fará. Pedimos em nome de Jesus 
porque é através do Seu sacrifício que a nossa relação com o 
Pai foi restaurada. 

� A Casa do Pai 

Jesus falou-nos da casa do Seu Pai. Disse que iria preparar-
nos lugar na casa do Pai. 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai.  

No futuro, iremos viver na casa do Pai. É aí que a família 
vive. Iremos ter uma relação íntima com o nosso Pai celeste. 
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“Digo-vos Tudo” 

Jesus quer contar-nos tudo sobre o Seu Pai. 

João 16:25 Disse-vos estas coisas por figuras; chega, porém, a hora 
em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei 
acerca do Pai. 

Estas são apenas algumas das cinquenta vezes em que Jesus 
mencionou o Seu Pai nestes quatro capítulos. Jesus 
expressou o Seu grande desejo de que cada um de nós 
mantivesse uma íntima relação com o Seu Pai. 

FILHO PRÓDIGO 

Em geral, a parábola do Filho Pródigo é utilizada em 
mensagens evangelísticas como um convite ao 
arrependimento ou restauração à comunhão. 
Compreendemos que podemos aproximar-nos do Pai por 
muito baixo que tenhamos caído. 

Em rebelião, o filho pródigo deixara o seu lar e dissipara 
toda a sua herança no mau viver. Depois, quando lhe 
sobreveio uma terrível fome, acabou a apascentar porcos e 
desejava comer as bolotas dos animais. 

O Filho 

Muitos de nós podemos identificar-nos com o filho. Já nos 
sentimos ou podemos sentir-nos alienados do nosso Pai 
celeste, temerosos da rejeição ou inundados por sentimentos 
de indignidade, remorso e culpa. 

Lucas 15:17-19 Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de 
meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-
me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante 
de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos 
teus empregados. 

Ele disse: “Não sou digno”. Este jovem, tal como muitos 
crentes hoje em dia, sentia-se indigno. Tinha de si uma 
imagem indigna. Mas apesar dessa auto-imagem, regressou 
a casa. 

O Pai 

Esta parábola é uma maravilhosa revelação do nosso Pai 
celeste. 

Não foi condenatório. 
Não foi severo. 
Não esperou que o filho lhe implorasse perdão. 

Segundo Jesus, que disse ele? 
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Lucas 15:20b Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda 
longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe 
ao pescoço e o beijou. 

Em vez de o nosso Pai desviar de nós o Seu rosto, 
rejeitando-nos, permanece à espera que nos aproximemos 
d’Ele. Ele quer abraçar-nos e beijar-nos como expressão do 
Seu grande e extraordinário amor. 

v. 21 Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não 
sou digno de ser chamado teu filho. 

O pai nem sequer discutiu o que o filho fizera nem 
comentou o que ele estava a dizer. 

vs 22-24 Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor 
roupa, e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés; 
trazei também o bezerro cevado e matai-o; comamos, e regozijemo-nos, 
porque este meu filho estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi 
achado. E começaram a regozijar-se. 

A Imagem do Filho 

O pai sabia que tinha de mudar a auto-imagem do filho. 
Vestiu-lhe a melhor túnica. Colocou-lhe o anel no dedo e 
calçou-lhe um novo par de sandálias. 

Assim que aceitamos Jesus como Salvador, o nosso Pai 
celeste vê-nos como filhos e filhas. Estamos vestidos com a 
Sua túnica de justiça. Temos no dedo o Seu anel de 
autoridade. 

Em amor, está a dizer-nos: “Como queria que eles 
soubessem quem são em Jesus Cristo! São um com o meu 
Filho! São a justiça de Deus em Jesus Cristo!” 

O apóstolo Paulo escreveu sobre este tema. 

2 Coríntios 5:21 Áquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

A Imagem da Nova Criação em Nós 

Se permitirmos que Jesus nos revele o Seu Pai, qualquer 
imagem distorcida ou limitada que possamos ter do nosso 
Pai celeste alterar-se-á. 

Tal como David, contemplaremos a beleza do Senhor. 
Buscaremos a Sua face. Tornamo-nos Seus adoradores. 
Sentimos que somos aceites por Ele. Ao contemplarmos a 
glória do Senhor, altera-se a imagem que fazemos do Pai e 
ao mesmo tempo a nossa auto-imagem transforma-se na 
imagem de uma nova criação. 

Muitos têm buscado a mão de Deus em vez da Sua face. 
Têm gasto tempo a aproximar-se de Deus para verem 
supridas as suas necessidades. 
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Transformados 
� Procurando o Pai 

Em vez disso, devemos aproximar-nos de Deus e gastar 
tempo a buscar a Sua face e contemplar a Sua glória. Assim, 
seremos transformados à Sua imagem. 

2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 

O salmista David expressou o mesmo pensamento que o 
apóstolo Paulo. 

Salmo 17:15 Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face; eu me 
satisfarei com a tua semelhança quando acordar. 

� Adorando o Pai 

Não nos transformamos à Sua semelhança olhando para nós 
e desejando que a transformação ocorra na nossa vida. 
Somos transformados à Sua semelhança quando passamos 
tempo com o nosso Pai em amor íntimo e adorando-O por 
aquilo que Ele é. 

Continuando a gastar tempo a buscar a face de Deus, 
“acordamos”, descobrindo que o nosso rosto brilha com a 
glória de Deus. À semelhança de Moisés quando desceu do 
monte Sinai onde passara tempo com Deus, brilharemos 
com a glória de Deus. 

Lucas escreveu, 
Lucas 11:36 Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte 
alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia 
te alumia com o seu resplendor. 

Uma vez mais, realizaremos o propósito com que Deus nos 
criou ao dizer: “Façamos o homem à nossa imagem”. 

PERGUNTAS: 

1. De que modo a imagem que temos do nosso Pai celeste foi afectada pelas experiências da 
nossa infância? 

 
 

2. De que modo pode alterar-se a imagem, que temos do nosso Pai celeste de modo a identificar- 
se   com a   verdadeira imagem do Pai revelada na Palavra de Deus? 

 

 

3. De acordo com 2 Coríntios 3:18, como podemos ser transformados à imagem do Senhor? 
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Lição Três 

A Nossa Imagem do Filho 
O FILHO DE DEUS 

Para termos uma plena revelação de quem somos como 
nova criação, precisamos de uma revelação da imagem do 
Filho de Deus. 

O apóstolo Paulo escreveu que Deus predestinou, 
determinou ou ordenou que fôssemos conforme a imagem 
do Filho de Deus. 

Romanos 8:29a Porque os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho... 

Ao conformamo-nos à imagem do Seu Filho, começamos a 
cumprir o nosso potencial e a viver como uma nova criação. 
Sabemos que Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo e 
que todos os atributos que Eles possuem ~ nós também os 
temos. 

É Deus 

O apóstolo João indica-nos quatro coisas importantes sobre 
o Filho de Deus. 

�         Sempre existiu. 

�         É a Palavra Viva de Deus. 

�         É o criador de tudo 

�         Tornou-se carne e habitou entre nós. 

João 1:1-3,14 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós... 

Criou Adão e Eva 

João deixou bem claro que tudo foi criado pelo Filho de 
Deus. Adão e Eva foram criados por Ele. 

Génesis 1:27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou. 

A humanidade redimida foi recriada para ser conforme a 
imagem de quem criou Adão e Eva à Sua própria imagem. 
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O FILHO DO HOMEM 

Abriu Mão dos Direitos de Deus 

Jesus nasceu de uma virgem como ser humano. Continuava 
a ser verdadeiro Deus, mas abriu mão dos Seus direitos 
divinos e veio a esta terra como homem. Tornou-se 
verdadeiramente humano, mas conservou a Sua deidade. 

Filipenses 2:5-8 Tende em vós aquele sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou 
o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de 
cruz. 

É muito importante compreender que Jesus abriu mão dos 
Seus direitos como Deus. Fez-Se homem. Tudo quanto 
Jesus fez enquanto viveu e ministrou neste mundo, fê-lo 
como homem, não como Deus. 

Falsa Concepção 

Se imaginamos Jesus quando caminhava neste mundo a 
intervir com o Seu poder como Deus, não conseguimos 
compreender como conformar-nos à Sua imagem. 

“Sim!”, diríamos. “Jesus podia curar os doentes, expulsar os 
demónios e acalmar a tempestade. Afinal, Ele era o Filho de 
Deus. Era omnipotente! Que tem isso a ver connosco?” 

Como podia Jesus ser um exemplo ou padrão para as nossas 
vidas se Ele actuava como Deus? Se Jesus viveu e ministrou 
no domínio do sobrenatural, a nossa desculpa é que somos 
apenas humanos. 

“A única esperança que possuímos”, argumentamos, “é orar 
pela intervenção sobrenatural de Deus, para livrar-nos das 
nossas lutas, doenças ou problemas financeiros”. 

Se imaginarmos Jesus a intervir neste mundo ~ abrindo mão 
dos  

Seus direitos de Deus ~ agindo como homem na autoridade 
que Deus deu ao homem ~ então podemos imaginar-nos a 
fazer o mesmo que Jesus fez. 

Autoridade na Terra 

Jesus disse: 

João 5:24-25 Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em 
juízo, mas já passou da morte para a vida.  

Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os 
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 

Os que ouvem a voz do Filho de Deus viverão. 
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Depois, Jesus prossegue, 
João 5:26,27 Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim 
também deu ao Filho ter vida em si mesmos; e deu-lhe autoridade para 
julgar, porque é o Filho do homem. 

Através desta passagem, é óbvio que a autoridade com que 
Jesus viveu e ministrou enquanto esteve neste mundo não 
era a Sua autoridade como Filho de Deus. Era a Sua 
autoridade como Filho do Homem. 

Jesus está singularmente qualificado para ser o nosso 
exemplo. Como nova criação em Jesus, foi restaurada a 
nossa autoridade outorgada por Deus nesta terra. Temos de 
actuar com a mesma autoridade com que Jesus, o Filho do 
Homem, actuou. 

Agora, ao lermos os Evangelhos, podemos ver que Jesus era 
verdadeiramente o nosso exemplo e padrão. Podemos agir 
com a mesma autoridade e poder como Jesus neste mundo. 
A humanidade, como nova criação, pode viver com a 
mesma autoridade com que foi criada quando Deus disse: 
“Dominem sobre a terra!” 

Foi o Último Adão 

Jesus veio como o Último Adão. 

1 Coríntios 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, 
Adão, tornou-se alma vivente; o último Adão, espírito vivificante. 

Tudo quanto Adão estava destinado a fazer ~ Jesus fez. 
Deus disse: “Domine sobre a terra” ~ Jesus exerceu domínio 
sobre os demónios, sobre os seres vivos, sobre os elementos. 
Ele caminhou em autoridade. 

Mateus 7:28,29 Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se 
maravilhavam da sua doutrina; porque as ensinava como tendo 
autoridade, e não como os escribas.  

� Compartilhou a nossa Humanidade 

Jesus compartilhou a nossa humanidade como carne e 
sangue. 

Hebreus 2:14a Portanto, visto como os filhos são participantes comuns 
de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das 
mesmas coisas... 

� Experimentou Tentações 

Ele experimentou as mesmas tentações que nós. 

Hebreus 4:15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em 
tudo foi tentado, mas sem pecado. 

Embora sofresse as mesmas tentações que qualquer ser 
humano, Jesus viveu sem pecado, tal como Adão e Eva 
deviam ter vivido.  
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� As Suas Obras ~ as Nossas Obras 

Jesus veio para ser e fazer tudo quanto planeara para a 
humanidade que criara. Colocou de lado os Seus direitos 
divinos e viveu e ministrou como um ser humano neste 
mundo. 

João 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em 
mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas; 
porque eu vou para meu Pai. 

Jesus não diria “aquele que crê em mim fará as obras que eu 
faço e as fará maiores” se isso não fosse possível. 

� O Seu Poder ~ o Nosso Poder 

Todas as obras poderosas e o ministério de Jesus foram 
realizados no poder do Espírito Santo. 

Lucas 3:22a E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, 
como uma pomba. 

Não há registo de milagres de Jesus antes de o Espírito 
Santo ter vindo sobre Ele no baptismo. Esse momento foi o 
início do Seu ministério terreno. 

Jesus disse que fora ungido pelo Espírito Santo para pregar 
o evangelho, curar os doentes e expulsar os demónios. 

Lucas 4:18,19 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 
ungiu para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 

Quando Jesus se preparava para abandonar este mundo, 
falou da vinda do Espírito Santo, dizendo que daria poder 
aos Seus seguidores. 

Actos 1:8a Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
Santo... 

Possuímos o mesmo poder que actuou na vida de Jesus 
durante o Seu ministério na Terra. 

Lucas utilizou as mesmas palavras ~ “poder” e Espírito 
Santo” ~ ao escrever sobre a vida de Jesus. 

Actos 10:38 Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o 
Espírito Santo e com poder; o qual andou por toda parte, fazendo o 
bem e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque Deus era com 
ele. 
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Jesus Veio 
� Revelar o Pai 

Jesus, o Filho de Deus, é a perfeita imagem do Pai. 

Jesus disse, 
João 10:30 Eu e o Pai somos um. 

Também afirmou, 
João 14:6,7 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a 
mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o 
tendes visto. 

O escritor do livro aos Hebreus disse que Jesus era a 
expressa imagem de Deus. 

Hebreus 1:3a Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem 
do seu Ser.  

Paulo escreveu de Cristo dizendo que era a imagem do Deus 
invisível. 

Colossenses 1:15 O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de 
toda a criação. 

Jesus foi o primogénito segundo a imagem de Seu Pai, 
colocado acima de toda a criação. Nascemos de novo para 
sermos conforme a Sua imagem como nova criação. 

� Fazer a Vontade do Pai 

Quando Jesus veio a este mundo, submeteu a Sua vontade 
ao Pai. Ao caminhar sobre esta Terra, fez a vontade do Pai. 

João 6:38 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, 
mas a vontade daquele que me enviou. 

� Destruir as Obras do Diabo 

Por onde quer que Jesus ministrasse, destruiu as obras do 
Diabo. João diz-nos ter do essa uma das principais razões da 
Sua vinda a este mundo. 

1 João 3:8b Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as 
obras do Diabo. 

JESUS NOSSO SUBSTITUTO 

O Castigo do Pecado 

O pecado de Adão e Eva separou-os de um Deus Santo que 
não podia coexistir com o pecado. Deus não podia decidir 
em amor ignorar o pecado, porque Ele é também perfeita 
justiça. O pecado não podia ser tolerado por um Deus santo 
e justo. 

Deus disse, 



 

~ 30 ~ 

Génesis 2:17b Porque no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás. 

Adão e Eva perderam a sua relação com Deus. O Espírito de 
Deus não podia permanecer neles depois de terem pecado. 
Adão e Eva não podiam dar aos seus filhos o que já não 
possuíam. A natureza divina desapareceu neles e em seu 
lugar surgiu uma natureza pecaminosa. A natureza 
pecaminosa de Adão foi transmitida aos seus descendentes. 

1 Coríntios 15:22 Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo 
em Cristo todos serão vivificados. 

A natureza pecaminosa passa de uma geração para outra 
através da semente do pai. Como cada pessoa tem pai, o 
apóstolo Paulo escreveu: 

Romanos 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus. 

O castigo do pecado era a morte espiritual, daí resultando a 
morte física. 

Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. 

Romanos 5:12 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, porquanto todos pecaram. 

Nascimento de Jesus 

Concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem, 
Jesus veio a este mundo para ser nosso substituto. Por causa 
da Sua miraculosa concepção, Jesus não possuía uma 
natureza pecaminosa. Possuía em si a natureza de Deus, que 
a humanidade perdera. 

Mateus 1:20b José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua 
mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. 

Mateus 1:23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual 
será chamado EMANUEL, que traduzido é: Deus conosco. 

O Plano Divino de Amor 

O amor de Deus pela humanidade é quase inconcebível! 
Tanto João como Paulo escreveram sobre ele. 

João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 

Romanos 5:8 Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, 
quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 

O grande plano do amor de Deus pela humanidade incluía o 
envio do Seu Filho unigénito Jesus para viver como homem 
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perfeito e receber em Si em vez da humanidade o castigo 
pelo pecado. 

1 Pedro 3:18 Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, 
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto 
na carne, mas vivificado no espírito.  

Jesus assumiu o nosso lugar. Todo o juízo que merecíamos, 
levou sobre Si. E tornou-Se pecado por nós a fim de 
podermos receber a Sua justiça. Carregou os nossos pecados 
para não termos de continuar a suportá-los. 

2 Coríntios 5:21 Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Carregou as nossas doenças, enfermidades e dores para não 
termos de as suportar. 

Isaías 53:4 (Amplified Bible) Verdadeiramente ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 

JESUS ~ NOSSO REDENTOR 

No mais antigo dos livros do Velho Testamento, Job 
profetizou sobre o Redentor vindouro. 

Job 19:25 Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se 
levantará sobre a terra. 

David escreveu, 
Salmo 19:14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e 
Redentor meu! 

Isaías escreveu vez após vez sobre o Redentor: 

Isaías 44:6 Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor 
dos exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não 
há Deus. 

Redimidos da Escravidão 

Ao longo do Velho Testamento, uma pessoa em 
dificuldades financeiras podia vender-se a si e à família 
como servos. Tal pessoa ou pessoas podia ficar livre se 
fosse “redimida” por um compatriota ou por elas próprias se 
conseguissem granjear dinheiro suficiente. Por vezes, 
recuperavam a sua liberdade por terem atingido o número 
estipulado de anos de serviço ou por causa de algum 
invulgar acto de coragem praticado. 

As Escrituras encaram a humanidade não-regenerada como 
escravos sem esperança ao serviço do pecado e  
de Satanás, o seu senhor. 
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Pelo Seu Sangue 

A humanidade não podia ser redimida por qualquer coisa 
corruptível ~ prata ou ouro ~ nem por qualquer acto que 
praticasse. O preço da sua redenção era o sangue do eterno 
Filho de Deus feito carne. Era um sangue de infinito valor, 
um sangue tão poderoso que bastava para limpar os pecados 
de toda a humanidade. 

1 Pedro 1:18,19 E, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, 
lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo, eu 
o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. 

Para Sermos Livres 

A palavra grega que este versículo traduziu por “redimido” 
enfatizava o acto de ser-se liberto através de um resgate. 
Nós, que havíamos sido Seus através do acto da criação, 
pertencíamos agora ao Redentor através de um resgate. 

João 8:36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 

Jesus não só nos redimiu como nos libertou! Resgatou-nos 
com o Seu precioso sangue. Tornámo-nos Sua posse e Ele 
tinha o direito legal de nos libertar. 

Para Sermos Reis e Sacerdotes 

A palavra original “agorazo” traduzida por “redimido” no 
versículo seguinte significa “ir comprar ao mercado”. Jesus 
comprou-nos da escravidão para nos tornar reis e sacerdotes 
n’Ele. 

Apocalipse 5:9,10 E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de 
tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu 
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e 
nação;e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles 
reinarão sobre a terra. 

Por Toda a Eternidade 

A palavra composta “exagorazo” traduzida por “redimido” 
em Gálatas 3:13 significa “comprar uma mercadoria que 
nunca mais é devolvida”. 

Gálatas 3:13a Cristo nos resgatou da maldição da lei... 

Pela obra redentora de Cristo em nosso favor, fomos 
resgatados de um modo tão completo e eficaz da nossa 
escravidão ao pecado que podemos estar confiantes de que 
não voltaremos ao mercado de escravos. 

Isto tinha um significado especial para quem vivia no tempo 
dos Romanos, em que os escravos podiam ser vendidos 
inúmeras vezes em leilão pelos seus senhores. 
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JESUS ~ A NOSSA IDENTIDADE 

Um com Ele 

No instante em que colocámos a nossa fé em Jesus como 
nosso Salvador, ocorreu um milagre. Deus Espírito Santo 
tornou-nos um com Ele. Tornámo-nos o Seu Corpo. 

1 Coríntios 12:13,17 Pois em um só Espírito fomos todos nós 
batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos 
quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Se o corpo 
todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde 
estaria o olfato? 

A razão da obra redentora de Jesus não consistiu apenas em 
fazer com que um dia pudéssemos viver com Ele no Céu. 
Pedro escreveu que Jesus preparou um caminho para 
podermos viver em rectidão. 

1 Pedro 2:22,24 Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou 
engano; levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o 
madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a 
justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. 

Fez-Se Pecado por Nós 

Na obra redentora de Jesus em nosso favor, Ele “fez-Se” 
pecado por nós. Voluntariamente na cruz, levou no Seu 
corpo os nossos pecados. 

2 Coríntios 5:21 Áquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Fez-Se Maldição por Nós 

Jesus levou sobre Si a maldição que se abatera sobre a 
humanidade por causa do pecado. 

Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. 

Levou os Nossos Pecados 

Na cruz, Jesus tornou-Se “o cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo”. Levou todos os nossos pecados ao 
profundo da terra para nunca mais serem recordados por 
Deus. 

João 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e 
disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Salmo 88:3,6,7 Porque a minha alma está cheia de angústias, e a 
minha vida se aproxima do Seol. Puseste-me na cova mais profunda, 
em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera; tu 
me esmagaste com todas as tuas ondas. 

Na Sua morte, tornámo-nos um com Ele. 
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Romanos 6:6 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado 
com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não 
servirmos mais ao pecado. 

Ressuscitou 

Tendo enterrado bem fundo os nossos pecados, Ele 
ressurgiu triunfante da morte, do inferno e do sepulcro. 
Tornou-Se o “primogénito de entre os mortos”. 

Colossenses 1:18 Também ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o 
princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a 
preeminência. 

Foi “vivificado” pelo Espírito. 

1 Pedro 3:18 Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, 
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto 
na carne, mas vivificado no espírito. 

Quando Jesus ressuscitou, ressuscitámos com Ele. 

Efésios 2:5,6 Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos 
vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos 
ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões 
celestes em Cristo Jesus. 

Quando Jesus ressuscitou, a vida e a natureza do Pai foram 
restauradas plenamente na Sua pessoa. Voltou a tornar-Se 
justo. 

Romanos 3:26 Para demonstração da sua justiça neste tempo 
presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem 
fé em Jesus. 

Tornou-Se Nossa Justiça 

No momento da salvação, recebemos a justiça de Jesus. 
Tornámo-nos tão justos quanto Jesus. 

Paulo escreveu, 
Coríntios 5:21 Áquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por 
nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Agora que fomos justificados, temos “de viver para a 
rectidão”. 

Paulo escreveu, 
1 Pedro 2:24a levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo 
sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver 
para a justiça. 

Como nova criação em Cristo Jesus, já não somos 
pecadores. Fomos feitos justos! 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
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Já não precisamos de viver debaixo da culpa e da 
condenação. Fomos justificados! 

Já não temos de nos preocupar com o pecado. Temos de nos 
preocupar com a rectidão. 

Não podemos permitir que Satanás nos domine e nos 
derrote. 

Sabemos que “somos a justiça de Deus em Jesus Cristo”. 
Estamos livres da culpa e da condenação. 

Romanos 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus. 

Somos novas criaturas em Cristo Jesus! Os nossos espíritos 
são tão justos como Deus é Justo. Numa base diária, as 
nossas almas e corpos estão a ser transformados para serem 
conformes a imagem de Seu Filho! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. De acordo com João 5:24-27, com que autoridade Jesus ministrou quando esteve neste 
mundo? 

 
 
2. Descreve a obra de Jesus como nosso Redentor substituto. 
 
 

3. Como é possível tornarmo-nos “a justiça de Deus” em Cristo? 
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Lição Quatro 

A Imagem da Nova Criação 
EM CRISTO 

De acordo com o apóstolo Paulo, quando aceitamos Jesus 
como nosso Salvador, estamos em Cristo. Somos nova 
criação. Tudo se fez novo na nossa vida. 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

No momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, 
o Espírito Santo une-nos a Jesus Cristo. Tornamo-nos um 
com Ele por toda a eternidade. 

As Coisas Velhas Já Passaram 

Quando nos tornamos “em Cristo”, as coisas velhas 
desapareceram. Isso significa que deixaram de existir partes 
de nós que existiram anteriormente. Essas partes ou “coisas 
velhas” morreram. Ao mesmo tempo, houve um 
renascimento ~ nasceu uma nova pessoa espiritual. 

Tudo Se Fez Novo 

Um novo crente já não é a pessoa que costumava ser. Tal 
pessoa deixou de existir. Essa pessoa desapareceu. Tudo se 
fez novo. 

Ao mostrares um bebé recém-nascido, não te surpreenderias 
se alguém perguntasse “Como foi o passado deste bebé”? 

A tua resposta provavelmente seria: “Este bebé acabou de 
nascer. Não tem passado!” 

É o mesmo quando o Diabo vem recordar-nos as nossas 
falhas e pecados do passado antes de termos nascido de 
novo. Essa parte da nossa velha vida desapareceu. Já não 
existe! Como novas criaturas, não temos passado contra o 
qual o Diabo possa acusar-nos. Paulo escreveu: “As coisas 
velhas já passaram! Eis que tudo se fez novo!” 

Nascidos de Novo 

Quando Jesus falou com Nicodemos, disse-lhe: “Necessário 
te é nascer de novo”. 

João 3:7-Não te admires de eu te haver dito: Necessário vos é nascer 
de novo. 

A princípio, Nicodemos pensou que Jesus estava a falar da 
necessidade de o seu corpo voltar a nascer. Depois, Jesus 
deixou claro que a parte do ser humano que tinha de 
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experimentar o novo nascimento não era o corpo ou a alma, 
mas o espírito humano. 

João 3:5,6 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito. 

Um Novo Espírito 

No momento da salvação, o nosso espírito recém-criado é 
perfeito. Não pode tornar-se mais perfeito ou justo do que 
naquele instante. 

O espírito é a parte do nosso ser que viverá para sempre. É a 
parte consciente da presença de Deus. O espírito do crente é 
a parte que pode ter comunhão com Deus porque é tão justo 
quanto Deus é justo. 

O “coração de pedra” desapareceu! Deus deu-nos “um 
coração de carne”. Deu-nos um coração que é terno, 
compassivo e amoroso. Deu-nos um coração que deseja 
viver em justiça. 

Ezequiel 11:19 E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um 
novo espírito; e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um 
coração de carne. 

O nosso espírito é perfeito em Jesus. Deus quer restaurar as 
nossas almas através da renovação da mente. Deus quer 
restaurar os nossos corpos à perfeita saúde. No momento da 
salvação, tornámo-nos uma nova criação. O corpo (ossos, 
carne e sangue) e a alma (intelecto, vontade e emoções) não 
foram completamente mudados, mas o espírito tornou-se 
novo e perfeito no momento da salvação. 

Paulo escreveu algumas palavras interessantes em Filipenses 
~ “Operai a vossa salvação”. 

Filipenses 2:12 De sorte que, meus amados, assim como sempre 
obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha 
ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. 

Sabemos que a salvação é gratuita, e este versículo parece 
entrar em conflito com outros até percebermos que no 
momento da salvação, o nosso espírito é tornado perfeito em 
Cristo. A partir desse instante, o nosso espírito coopera com 
o Espírito Santo para conformar a nossa mente e corpo à 
imagem de Cristo. Estão a ser transformados diariamente. A 
nossa salvação está a funcionar através da nossa mente e 
corpo. 

Paulo continuou, 
Filipenses 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como 
o efetuar, segundo a sua boa vontade. 
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Alma ~ Finanças ~ Saúde 

É importante termos uma revelação de quem o nosso 
espírito é realmente em Cristo Jesus. Temos de perceber que 
o nosso espírito recriado é perfeito e absolutamente justo 
aos olhos de Deus. 

Com esta revelação e com a compreensão da obra redentora 
de Jesus em nosso favor, começaremos a caminhar em saúde 
na nossa alma e corpo. 

A nossa alma prosperará na medida em que a nossa mente 
for renovada, ao ler, ouvir, meditar, crer, falar e agir sobre a 
Palavra de Deus. 

Romanos 12:2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

À medida que a nossa alma for sendo transformada ~ 
conforme a Sua imagem ~ prosperaremos e o nosso corpo 
viverá em saúde. João escreveu sobre isto. 

3 João 1:2 Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que 
tenhas saúde, assim como bem vai à tua alma. 

A JUSTIÇA DE DEUS 

Até que ponto Deus é justo? 

�  Ele é absoluta justiça no Seu ser e em toda a Sua forma de 

agir.                

�   A Sua justiça é mais do que a susência de pecado ou a 
capacidade de não pecar 

�   É uma rectidão absoluta e infinita que não pode olhar para o 
pecado ou coexistir com ele. 

�  Deus é um ser sem capacidade de pecar. 

Deus na Sua justiça não podia ignorar o pecado de Adão e 
Eva e dos seus descendentes, mesmo que no Seu amor o 
quisesse fazer. 

Romanos 3:25,26 Ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no 
seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter ele na sua 
paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para 
demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja 
justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. 

A justiça de Deus é revelada pela fé. 

Romanos 1:17 Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça 
de Deus, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. 
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A Nossa Justiça 

As nossas obras não podem tornar-nos justos. O profeta 
Isaías traçou um quadro perfeito da nossa rectidão. 

Isaías 64:6a Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas 
justiças como trapo da imundícia... 

Tudo quanto fizéssemos, por mais que nos esforçássemos, 
continuava a ser como um trapo de imundície aos olhos de 
Deus.  

Todo o bem que praticámos antes de nos tornarmos nova 
criação apenas aumentava a pilha de trapos de imundície. 

Justiça Imputada 

Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre Si todos os 
nossos pecados, a nossa impiedade. Em troca, deu-nos a Sua 
justiça. Que troca maravilhosa! 

O nosso pecado foi-Lhe imputado 
A Sua justiça absoluta foi-nos concedida. 

No momento em que colocámos a nossa fé em Jesus Cristo 
como nosso Salvador, os nossos espíritos tornaram-se “a 
justiça de Deus”. 

Romanos 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para 
todos os que crêem; pois não há distinção. 

A palavra “crer” significa confiar em, aderir a, e descansar 
na obra redentora de Jesus em nosso favor. 

Paulo declarou que quando nascemos de novo e nos 
tornámos uma nova criação, fomos feitos justiça de Deus em 
Jesus. 

2 Coríntios 5:21 Áquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Quando nos tornámos a justiça de Deus, isso não significa 
que deixámos de ser pecadores. Não significa apenas que 
todos os nossos pecados foram perdoados ~ por muito 
maravilhoso que isso seja. Quando nos tornámos a justiça de 
Deus, isso significa que o nosso espírito é tão justo quanto o 
próprio Deus é justo. 

Fomos declarados justos. 

Recebemos a justiça de Deus. 

A Nossa Velha Imagem Ímpia 

Para alguns, é difícil aceitar o facto de sermos tão justos 
quanto Deus. Mestres bem intencionados ensinaram-nos de 
outra forma. 

Muitos cristãos levam uma vida sob o peso da culpa e da 
condenação sem saber quem são em Cristo Jesus. 
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Pela fé, temos de aceitar e crer que somos a justiça de Deus. 
Ao tornar-nos mais conscientes de Deus, preocupamo-nos 
mais com a justiça do que com o pecado. 

�       Não mais um Pecador 

Já não devemos olhar para nós como “pecadores salvos pela 
graça”. Já não somos pecadores! Somos nova criação! 

Muitos cristãos dão consigo a pecar porque confessam 
continuamente serem pecadores. 

Têm ouvido ensino após ensino sobre o pecado, os seus 
pensamentos estão continuamente virados para o pecado, 
Não receberam uma revelação de justiça, pelo que o pecado 
ainda reina na sua vida. Através da revelação da justiça de 
Deus, tomamos consciência da justiça. Vemo-nos como 
Deus nos vê. Vemo-nos tão justos quanto Deus é justo. 
Portanto, o pecado já não governa o nosso corpo. Já não 
praticamos habitualmente o pecado. 

Vemos o pecado como Deus o vê. Perdeu a sua atracção 
porque tivemos uma revelação da justiça de Deus. 

SENDO CONFORMES A SUA IMAGEM 

Ao continuarmos a caminhar com uma revelação da justiça 
de Deus como nova criação em Cristo Jesus, estamos a ser 
transformados pela renovação da nossa mente. É um 
processo. Diariamente, estamos a ficar conforme a imagem 
de Seu Filho. 

Romanos 8:29 Porque os que dantes conheceu, também os predestinou 
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. 

Confessar os pecados 

Se como crentes cometemos um acto pecaminoso, não 
temos de viver em derrota, culpa e condenação para o resto 
da nossa vida. 

No momento em que percebemos que pecámos, temos de 
confessar esse pecado a Deus e, pela fé, receber o Seu 
perdão. Depois, podemos continuar a caminhar em justiça, 
livres da culpa e da condenação. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

Confessar significa concordar com Deus acerca da nossa 
pessoa. À semelhança de Deus, temos de odiar o pecado. 
Quanto mais perto estivermos de Deus, tanto mais 
caminhamos com uma revelação da justiça, tanto menos 
seremos tentados a pecar. 
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Aprender a Dar Meia Volta 

Quando falhamos em alguma área da nossa vida, temos de 
aprender a dar rapidamente meia volta. Como um jogador de 
boxe que foi atirado ao tapete, não temos de permanecer ali 
com pena de nós próprios. Em vez disso, temos de nos 
treinar a saltar do tapete e a pôr-nos de pé. Temos de dar 
meia volta e continuar a caminhar. 

Quando pecarmos, não podemos ceder a pensamentos de 
culpa, condenação e derrota. Em vez disso, temos de no 
momento confessar os nossos pecados e receber a plena 
certeza do perdão de Deus. Como um boxeur vitorioso, 
temos de nos pôr de pé e continuar a caminhar para a vitória. 

Ser-se Transformado 

O nosso espírito tem a justiça de Deus, mas temos de viver 
no nosso corpo como um sacrifício vivo diário a Deus. 

Romanos 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 

O nosso espírito tem a justiça de Deus, mas a nossa alma 
precisa de se transformar pela renovação da mente através 
da revelação da Palavra de Deus. 

Romanos 12:2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

Ter Ousadia 

Pela revelação da justiça de Deus na nova criação, podemos 
aproximar-nos com ousadia do trono de Deus. Sabemos que 
Deus nos ouve. 

Hebreus 4:16 Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles 
a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por 
causa da desobediência. 

Podemos com ousadia e confiança aproximar-nos de Deus 
porque compreendemos a Sua graça. Sabemos o que Jesus 
fez em nosso favor. Sabemos que fomos perdoados. 
Sabemos que somos nova criação em Jesus Cristo. Sabemos 
que somos a justiça de Deus. 

Estar Vivificado 

Como novas criaturas, temos uma nova vida no nosso 
íntimo. Esta nova vida é a própria vida de Cristo. 

Efésios 2:4, 5a Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito 
amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, 
nos vivificou juntamente com Cristo... 
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O velho eu que andava segundo o rumo deste mundo deixou 
de existir. A nova pessoa interior ganhou vida. 

Efésios 2:1-3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestes em Cristo. 

Ser-se Cheio 

Como nova criação o nosso espírito é cheio da plenitude de 
Deus. Tudo quanto Ele é ~ entrou em nós. A mais rica 
medida de tudo quanto Ele é tornou-se nossa. 

Efésios 3:19 E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 
entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. 

A Amplified Bible diz: 

... que possais ser cheios (através de todo o vosso ser) até atingir toda 
a plenitude de Deus ~ [ou seja,] que possais ter a maior medida da 
presença divina e tornar-vos um corpo repleto e transbordante do 
próprio Deus! 

Como nova criação, deixámos de estar vazios. Pelo 
contrário, estamos agora cheios de Deus! Estamos 
inundados com a Sua plenitude! 

Na medida em que tivermos fome e sede da justiça de Deus, 
seremos cheios da Sua justiça na nossa alma e no nosso 
corpo. 

Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão fartos. 

Receber o Seu Amor 

Que grande revelação é saber que Deus não está zangado 
connosco! Ele ama-nos! Apesar de termos sido Seus 
inimigos, Ele ama-nos. 

João 15:12, 13, 14 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei.Ninguém tem maior amor do que este, 
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se 
fizerdes o que eu vos mando. 

Como nova criação com um novo coração de carne, estamos 
prontos para fazer o que Ele nos manda fazer 

� Sermos Amigos de Deus 

É formidável saber que Deus não está zangado connosco. 
Agora, diz-nos: “És meu amigo!” Nós, que fomos Seus 
inimigos, fomos reconciliados com Ele através de Cristo.  

Somos agora Seus amigos e Ele é o nosso Amigo. Como 
amigos de Deus, temos um ministério da reconciliação. 
Queremos que os outros conheçam o nosso Amigo e, à 
nossa semelhança, se tornem amigos de Deus. 
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� Reconciliados com Ele 

Como nova criação, fomos reconciliados com Ele. 

2 Coríntios 5:17, 18 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura 
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Mas todas as 
coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, 
e nos confiou o ministério da reconciliação; 

PERGUNTAS: 

1. Que significa ser uma nova criação? 
 
 
2. Descreva a justiça de Deus. 
 
 

3. Descreva a justiça da nova criação. 
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Lição Cinco 

Cambiando a Nossa Velha Auto-Imagem 
A Escolha É Nossa 

Ao estudarmos esta série de lições, chegaremos a um ponto 
em que temos de tomar uma decisão. Cremos na revelação 
da Palavra de Deus ou agarramo-nos a ensinos tradicionais 
que recebemos ao longo dos anos? 

Concordamos com o apóstolo Paulo quando escreveu: 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

Já estudámos como é a nova criação, como o nosso Pai 
celeste é amoroso e falámos da grande obra redentora e 
vicária de Jesus Cristo em nosso favor. Agora, chegou a 
altura de em consciência avançarmos para tudo quanto Deus 
tem para nós. 

Pondo de Lado a Velha Auto-Imagem 

É importante possuir uma boa auto-imagem. Não devemos 
deixar que o Diabo nos convença de sermos indignos de 
receber as bênçãos de Deus. Se o fizermos, teremos uma 
vida de derrota. Se levarmos uma vida de derrota nunca 
poderemos enfrentar com sucesso as forças demoníacas. 
Não poderemos levar uma vida cristã vitoriosa e ministrar 
com eficácia aos outros. 

Para muitos de nós, chega uma altura em que temos de 
deliberadamente pôr de lado o velho homem ~ os vícios do 
passado ~ e revestir-nos da imagem da nova criação pela 
renovação da nossa mente. 

Paulo escreveu sobre a necessidade de abandonar o velho 
homem. É um acto da nossa vontade. 

Efésios 4:22, 23 A despojar-vos, quanto ao procedimento anterior, do 
velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; a vos 
renovar no espírito da vossa mente. 

Revestindo-nos do Novo 

Ao abandonarmos o velho homem, temos de nos renovar na 
nossa mente. Esta renovação só pode ocorrer quando a nossa 
mente for renovada à fé pela revelação da Palavra de Deus. 

Paulo continua a falar no versículo seguinte. 

Efésios 4:24 E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi 
criado em verdadeira justiça e santidade. 
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Ao despirmos o velho homem, a velha pessoa, a velha auto-
imagem e renovarmos a nossa mente segundo a revelação da 
Palavra de Deus, estamos a revestir-nos da nova pessoa, da 
nova criação. 

A nova criação já não está limitada ao que percepcionamos 
com os cinco sentidos. A nova criação vive no domínio da 
fé. A nova criação sabe que é uma nova criação, criada de 
acordo com Deus, em justiça e santidade. 

Os seres da nova criação já não se vêem como pecadores. 
Sabem que o seu espírito é justo e santo como Deus. Sabem 
que as suas almas e corpos estão a conformar-se à imagem 
do Filho numa rectidão e santidade experienciais e práticas 
no seu viver diário. 

ANTIGAS FORTALEZAS 

Durante o nosso desenvolvimento, Satanás levantou 
diversas fortalezas na nossa mente. Agora, já adultos, 
pensamos que não podemos fazer uma determinada coisa 
porque em criança disseram-nos que isso era impossível. 
Palavras de derrota pronunciadas durante um certo período 
de tempo tornaram-se fortalezas que é preciso derrubar. 

Imperfeições 

Talvez te tenham dito: “Não faças isso; o teu irmão mais 
velho encarrega-se disso”. E começas a pensar: “Não sou tão 
capaz como o meu irmão”. 

Inferioridade 

Um professor pode ter-te dito: “Não percebo como é que 
isto é um problema para ti; o resto da turma não tem 
qualquer dificuldade”. O teu pensamento imediato terá sido: 
“Não sou tão esperto como o resto da turma”. 

Estereótipos 

Talvez tenhamos acreditado no que os outros disseram dos 
nosso antecedentes étnicos ou sobre um certo grupo de 
pessoas com quem nos identificamos. Estas generalidades 
podem ter-se tornado estereótipos na nossa vida. 

Se és ruivo, talvez alguém te tenha dito: “Os ruivos são 
todos temperamentais”. 

Outro estereótipo pode ser: “A minha mãe sempre se 
preocupou comigo; é assim que eu sou”. 

Podemos ter ouvido e crido em muitas coisas ditas sobre a 
nossa raça ou antecedentes étnicos que nos levaram a crer 
que somos inferiores aos que nos rodeiam. “Os Irlandeses 
são...” ou “Os Alemães foram sempre...” 
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A revelação da nova criação liberta-nos de pensamentos de 
inferioridade ou incapacidade que no passado podem ter 
lançado uma sombra sobre a nossa vida. 

PRECONCEITOS 

A revelação da nova criação liberta-nos de preconceitos 
raciais. Começamos a ver os crentes de todas as raças como 
nova criação em Cristo. 

No versículo imediatamente anterior à revelação paulina da 
nova criação, Paulo escreveu: 

2 Coríntios 5:16a Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos 
segundo a carne... 

Paulo também escreveu aos Gálatas: 

Gálatas 3:26-28 Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 
Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há homem nem 
mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 

Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, 
nascemos de novo numa nova família, a família de Deus. 
Não devemos permitir que as fortalezas do preconceito 
permaneçam de pé na nossa vida. Temos de ver cada crente 
como uma nova criação e cada incrédulo como uma nova 
criação potencial. 

Temos de nos ver e a todos os outros crentes como Deus nos 
vê. Como seres espirituais recriados, já não pertencemos à 
nossa anterior raça ou grupo étnico. Nascemos de novo 
numa nova família, a família de Deus. Já não olhamos os 
outros segundo a cor da pele. Aceitamo-nos e aos outros 
como nova criação em Jesus Cristo. 

DERRUBANDO AS FORTALEZAS 

Satanás gosta de utilizar os velhos sentimentos de 
inferioridade, indignidade e preconceito para nos manter em 
servidão. Agora, é altura de destruir essas fortalezas. 

Destrói-as 

Se durante este estudo Deus revelou-te a existência de 
fortalezas na tua mente, podes derrubá-las neste momento. 
Proclama em voz alta: 

Satanás, amarro-te em nome de Jesus. Rejeito esta 
fortaleza de ________(indica o seu nome)__________, em 
nome de Jesus. Não permito que ela permaneça de pé. 
Expulso qualquer pensamento e imaginação que seja 
contrária à revelação da Palavra de Deus sobre a minha 
natureza, o que posso fazer ou o que possuo como nova 
criação em Jesus Cristo! 
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Pode levar algum tempo o derrube do hábito de pensar ou 
dizer os antigos pensamentos negativos. Contudo, sempre 
que esses pensamentos vierem à nossa mente, temos de os 
rejeitar de imediato, expulsá-los e continuar a declarar o que 
a Palavra de Deus revela sobre a nova criação. Ao agir 
assim, o hábito em breve desaparece e ficamos livres. 
Começa a pensar e a dizer: 

A Palavra de Deus diz que sou uma nova criação. 
Pertenço à família de Deus e não há ______________ na 
família de Deus. As coisas velhas já passaram. Sou uma 
nova pessoa em Cristo! 

Quebra as Maldições 

Satanás pode ter sido bem sucedido ao lançar uma maldição 
contra uma família através do pecado nas gerações passadas. 
Por exemplo, quando alguém se suicida, o espírito de 
suicídio permanece nessa família até ser quebrado através 
do poder do nome de Jesus. 

Quando alguém comete um homicídio, há espíritos de 
homicídio que assolam a família, geração após geração. 

Há maldições generacionais ou um espírito herdado que em 
geral abre a porta a certas doenças que se agarram aos 
nossos corpos. “Ah, pois, há uma forte incidência de 
doenças cardíacas na nossa família”. Ou: “Todas as 
mulheres da nossa família tornam-se cancerosas”. 

Uma maldição generacional é tão fácil de quebrar como uma 
fortaleza erigida na nossa mente. Diz: 

Satanás, amarro-te em nome de Jesus! Desfaço a 
maldição de __________________ e de 
________________! Ordeno que todas maldições 
generacionais ou qualquer mau espírito herdado seja 
quebrado na minha vida agora mesmo. Sou uma nova 
criação! Sou um filho de Deus!” Faço agora parte de 
uma nova família! Sou parte da família de Deus e não há 
servidão, maldição ou doença na família de Deus! 

Quando pensamentos ou sintomas dessa servidão, maldição 
ou doença tentarem dominar-te, repreende-os! Se já 
aceitaste os sintomas, repreende-os imediatamente e começa 
a declarar com ousadia o que a Palavra de Deus diz sobre a 
tua liberdade. 
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ALTERANDO A ANTIGA AUTO-IMAGEM 

Continuar a manter uma deficiente imagem de nós mesmos 
é pecado. Não queremos ser como aqueles que o apóstolo 
Paulo descreveu: 

Romanos 1:21,22 Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o 
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 
especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se 
obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. 

Somos o que Deus diz que somos. Como Jesus morreu para 
nos livrar dessas coisas, conservá-las é um insulto a Deus. 

Complexo de inferioridade 

Muitos crentes sentem-se inseguros quanto às suas 
capacidades. Sofrem de um medo paralisante de fracasso. A 
Palavra de Deus diz: 

Filipenses 4:13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

2 Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de moderação. 

Precisamos de declarar continuamente: 

Posso todas as coisas através de Cristo que me 
fortalece. Sei   que Deus deu-me um espírito de poder, 
de amor e uma mente  saudável. 

Aparência Externa 

Muitos sentem-se inseguros quanto à sua aparência, 
pensamentos ou mesmo discurso. “Sou muito gordo”, “Sou 
um magricelas”, “Gostava que a cor do meu cabelo fosse 
diferente”, “Gostava de não ser tão alto”. Sentem-se 
embaraçados em relação à sua aparência. 

Os inquéritos têm revelado que quase todos os modelos de 
beleza e estrelas de cinema acham que há algo que 
gostariam de mudar na sua aparência. 

A nossa sociedade dá uma ênfase tremenda à aparência 
externa. Mas a Palavra de Deus revela que somos seres 
cheios do Espírito criados à imagem de Deus. Fomos 
criados para sermos como Deus. A nossa beleza reside na 
pessoa interior do coração ~ a verdadeira pessoa ~ o nosso 
espírito no nosso íntimo. Podemos levantar a cabeça e 
deixar que a beleza de Jesus brilhe no nosso rosto. 

Quando o profeta Samuel se dirigiu a Belém para ungir um 
dos filhos de Jessé como futuro rei, não pôde deixar de 
reparar como era simpático o filho mais velho. Em geral, as 
posições de honra iam para o filho mais velho e o seu 
pensamento imediato foi no sentido de ser ele 
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provavelmente quem Deus escolhera para ser o Rei. Mas o 
Senhor mandou-o parar. 

1 Samuel 16:7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei; 
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o 
que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 

Baixa Escolaridade 

Outros sentem-se inseguros por causa da sua baixa 
escolaridade; contudo, a Palavra de Deus revela que em 
Cristo temos todos os tesouros da sabedoria e do 
conhecimento. O conhecimento verdadeiro é conhecer Deus. 

Colossenses 2:2,3 Para que os seus corações sejam animados, estando 
unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o 
pleno conhecimento do mistério de Deus ~ Cristo, no qual estão 
escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. 

Sentimentos de Rejeição 

Porque razão vemos hoje tantos crentes a sofrerem de 
rejeição e de sentimentos de rejeição, com profundas 
cicatrizes emocionais na alma? 

Deus disse: 
Efésios 1:5-7 E nos predestinou para sermos filhos de adoção por 
Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, 
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos 
delitos, segundo as riquezas da sua graça. 

Se “somos aceites no Amado”, então não devemos permitir 
que sentimentos de rejeição se levantem contra nós. Temos 
de estar seguros no conhecimento da nossa aceitação em 
Jesus Cristo. 

Deus Pai aceita-nos com a mesma porção de amor como 
aceita o Seu próprio Filho, Jesus. Temos de expulsar 
pensamentos de rejeição e meditar na Palavra até 
adquirirmos uma plena compreensão e certeza da nossa 
aceitação. Como Deus nos aceita, podemos aceitar-nos a nós 
mesmos. 

Falsa Humildade 

Com frequência, há um orgulho espiritual que se 
desenvolveu ao longo dos anos que erradamente tem sido 
designado humildade. 

Cantamos hinos com palavras como “Sou um pobre pecador 
perdido salvo pela graça”. Isso não é verdade. Assim que 
fomos salvos deixámos de ser “pobres pecadores perdidos”! 

Durante anos, cantámos a letra de um famoso hino que tinha 
um verso “por um verme como eu”. Não é assim que Deus 
nos vê. Isso é contrário à Palavra de Deus. Não somos 
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pobres vermes a rastejar pelo pó. Somos uma nova criação! 
Estamos em Cristo! Estamos a conformar-nos à Sua 
imagem. 

Uma auto-imagem indigna pode ser tão derrotista na nossa 
vida como o orgulho. 

Pensar em quão indignos nós somos pode parecer uma 
expressão de humildade, mas levanta fortalezas de derrota 
na nossa vida que nos impedem de perceber o nosso pleno 
potencial em Jesus Cristo. 

Verdadeira Humildade 

A verdadeira humildade vem de um reconhecimento da 
graça de Deus. Humildade é o reconhecimento de que no 
passado, quando éramos inimigos de Deus, imerecedores do 
Seu grande amor, Ele redimiu-nos para que pudéssemos 
tornar-nos em tudo quanto Ele preparou para nós. 

A verdadeira humildade é pensar bem acerca de Deus.  

É saber que tudo quanto somos e tudo quanto podemos fazer 
se deve à Sua grande graça e misericórdia para connosco. 

É verdade que não devemos “pensar que somos mais do que 
aquilo que somos”, mas tão pouco devemos pensar que 
somos menos do que aquilo que somos. 

Se queremos ver-nos como Jesus e fazer as obras de Jesus, 
temos primeiro de expulsar as nossas velhas imagens 
indignas do “não posso fazer” e substituí-las por imagens da 
nova criação. 

ALTERANDO A IMAGEM DE ESCRAVO 

Muitos têm de si uma imagem de escravos. Vêem-se a viver 
na abjecta pobreza de um escravo. Não são capazes de se 
imaginar a receber a bênção e a prosperidade de Deus. Não 
se vêem como filhos do Rei. 

Exemplo dos Israelitas 

No Egipto, durante centenas de anos os filhos de Israel não 
conheceram nada a não ser a escravidão. Como filhos e 
filhas de Deus recém-redimidos, necessitavam de uma 
revelação do que eram enquanto povo do concerto de Deus. 

� Ouro, Prata 

Deus quis alterar a sua auto-imagem da pobreza de um 
escravo para a imagem de nova criação de filhos redimidos 
de Deus. Instruiu-os a pedir aos Egípcios jóias de ouro e 
prata e roupas dispendiosas de ornamento. 

Não deviam colocar as jóias de ouro e prata em caixas. Não 
deviam guardar os lindos artigos de vestuário na sua 
caminhada pelo deserto. Deus disse-lhes que adornassem os 
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seus filhos e filhos com a prata e o ouro e lhes vestissem as 
roupas pedidas. 

Êxodo 3:21,22a E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios; e 
acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher 
pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda jóias de prata e jóias de ouro, bem 
como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas 
filhas... 

Os filhos e filhas de Israel ~ o povo escolhido de Deus ~ não 
saíram do Egipto com os trapos da escravidão. As roupas e 
sapatos, que não se gastaram nem se estragaram durante a 
sua caminhada para a terra prometida, foram as roupas e 
jóias de grande riqueza. 

Deus estava a alterar a sua velha auto-imagem. Estava a 
despedaçar a imagem de escravos que tinham de si próprios. 

� Excesso 

Mais tarde, quando chegou a altura de construir o 
tabernáculo, havia tanto ouro e prata na posse dos filhos de 
Israel que foi possível dar em excesso. Os artífices pediram 
a Moisés que os restringisse de darem mais. 

Êxodo 36:5-7 E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é 
necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. 
Porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda 
sobejava. 

Da mesma forma como Deus alterou a imagem que os 
Israelitas tinham de si próprios, também Ele quer mudar a 
nossa auto-imagem de pobreza e escravidão ao pecado. Quer 
que experimentemos a alegria da nossa salvação. 

DERRUBANDO AS IMAGINAÇÕES 

Como podemos livrar-nos da velha auto-imagem que tanto 
desagrada a Deus? 

Como podemos livrar-nos das prisões de inferioridade, 
insegurança, sentimentos de incapacidade, culpa, 
condenação e indignidade? 

Como lidar com estes pensamentos e imaginações 
derrotistas na nossa vida? 

A Palavra de Deus dá-nos a resposta. 

2 Coríntios 10:5 Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue 
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 
obediência a Cristo; 

As imaginações estão na mente. Temos de controlar a nossa 
mente e derrubar todo o pensamento contrário à Palavra de 
Deus. 
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A batalha trava-se na nossa mente ~ na nossa alma, vontade, 
emoções. É nesta área que se ganha ou se perde a batalha. A 
nossa mente deve ser renovada com a Palavra de Deus. 

Temos de tornar cativo cada pensamento e torná-lo 
obediente a Cristo. Temos de assumir o controlo dos nossos 
pensamentos e torná-los obedientes ao conhecimento de 
quem somos em Cristo. 

Como uma Serpente 

Se uma serpente venenosa caísse de uma árvore e se 
enrolasse à volta do nosso braço, não ficaríamos ali sentados 
a olhar, à espera que mergulhasse na nossa carne os seus 
dentes cheios de veneno.  

Não! Sacudiríamos o nosso braço tão depressa e 
energicamente quanto possível. Seria uma acção imediata, 
decisiva, voluntária. Afastaríamos essa serpente antes de 
poder atacar. 

De igual modo, temos de rejeitar com a mesma repulsa os 
pensamentos e imaginações da velha auto-imagem. Temos 
de gritar: “Rejeito esse pensamento no nome de Jesus!” 

Quando a nossa velha mente diz:“Não podes fazer 
isso, porque és   muito tímido”, replicamos: “Rejeito 
esse pensamento no nome de Jesus. Posso todas as 
coisas através de Cristo que me fortalece”. 

 Quando a nossa velha mente diz: “Tens cancro”, 
respondemos:   “Rejeito esse pensamento no nome de 
Jesus. A Palavra de Deus   diz que nenhuma praga 
atingirá a minha habitação. Sei que   pelas pisaduras 
de Jesus estou sarado”. 

Armas Poderosas 

Temos armas poderosas para derrubar as fortalezas erguidas 
na nossa vida. 

O apóstolo Paulo escreveu: 
2 Coríntios 10:4a Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus... 

Ao derrubarmos e rejeitarmos os pensamentos e 
imaginações contrárias ao conhecimento de Deus, 
demolimos o seu poder em nós. 

DESFAZENDO-NOS DO VELHO EU 

O processo de destruição do velho eu é descrito pelo 
apóstolo Paulo em Colossenses. 

Colossenses 3:9,10 Não mintais uns aos outros, pois que já vos 
despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, 
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que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele 
que o criou. 

Depois de, pela revelação da Palavra de Deus, nos “termos 
despido do velho”, temos de nos “revestir do novo homem”, 
que está a ser renovado no conhecimento da imagem do seu 
Criador. 

Renovando a Nossa Mente 

Não podemos alterar a forma de a nossa alma funcionar por 
um simples acto da nossa vontade no momento da salvação. 
Esse é apenas o primeiro passo. Temos de renovar a nossa 
mente e de nos conformar e transformar segundo a imagem 
do nosso Criador, quando meditamos na Escritura. 

Romanos 12:2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

Paulo afirmou que o homem é a imagem e glória de Deus. 

2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 

Se fomos criados à imagem de Deus e se como nova criação 
fomos restaurados à imagem de Deus, então é um insulto a 
Deus continuar a dizer coisas negativas sobre nós próprios. 

Não devemos falar de nós próprios da forma como o 
fizemos no passado. Somos uma nova criação. Estamos a 
ser transformados de glória em glória. 

DERRUBANDO UMA IMAGEM DE GAFANHOTO 

Uma Imagem do “Posso-Fazer” 

Se queremos viver uma vida cristão de vitória e sucesso, 
precisamos de substituir a nossa imagem do “não posso” 
pela de “posso”. Temos de compreender que podemos fazer 
o que a Palavra de Deus diz que podemos. 

Exemplo dos Doze Espias 

Deus prometeu aos Israelitas dar-lhes a terra de Canaã. 
Chegou o dia quando o Senhor mandou que enviassem um 
homem de cada uma das doze tribos para explorar a terra e 
voltar com um relatório. Ao final de quarenta dias, 
regressaram com informações. 

Números 13:27,28a,30-33 E contaram-lhe e disseram: “Fomos à terra 
que nos enviaste; verdadeiramente mana leite e mel e este é o fruto. O 
povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e 
mui grandes” 
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Somos Capazes 

Então Calebe acalmou o povo perante Moisés e disse: “Levantemo-nos 
e ocupemos a terra, pois somos capazes de a conquistar”. 

Não Somos Capazes 

Mas os homens que subiram com ele disseram: “Não somos capazes de 
enfrentar o povo, pois são mais fortes que nós”. E apresentaram aos 
filhos de Israel uma péssima descrição da terra que haviam espiado, 
dizendo: “A terra onde entrámos como espias é uma terra que devora 
os seus habitantes e todos quantos vimos são homens de grande 
estatura. 

Ali vimos os gigantes (os descendentes de Anak provinham dos 
gigantes); e éramos como gafanhotos aos nossos olhos e assim 
também éramos aos seus olhos”. 

A Diferença é Deus 

Calebe e Josué possuíam uma verdadeira revelação de quem 
Deus era. Falaram como a nova criação deve falar. 
Disseram: “Subamos e ocupemos a terra, pois somos 
capazes de a conquistar. 

Continuaram: 
Números 14:8, 9 Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá 
nesta terra e no-la dará; terra que mana leite e mel. Tão somente não 
sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, 
porquanto são eles nosso pão. Retirou-sedeles a sua defesa, e o Senhor 
está conosco; não os temais. 

Os outros dez homens haviam visto as mesmas 
circunstâncias que Calebe e Josué. Contudo, não colocaram 
os olhos na grandeza de Deus. Olharam para as suas 
capacidades naturais e consideraram-se como gafanhotos. 
Tinham de si mesmos uma “imagem de gafanhoto”. 

A Nossa Opção 

Hoje, precisamos de derrubar a imagem de gafanhoto que 
possamos ter de nós próprios e substituí-la pela imagem da 
nova criação.  

Como Calebe e Josué, devemos colocar a nossa fé na 
grandeza de Deus e começar a dizer: “Somos capazes de 
conquistar a nossa terra!” 

Para muitos, a nossa auto-imagem tornou-se uma forte 
barreira que nos impede de ser, ter e fazer tudo quanto Deus 
tem para nós como nova criação. 

Devemos falar ousadamente às montanhas das 
circunstâncias e dizer: “Afastem-se e lancem-se no mar”!” 

Mateus 21:21 Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que, 
se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, 
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mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso 
será feito. 

As armas da nossa guerra espiritual são poderosas através de 
Deus para derrube das fortalezas. As fortalezas da nossa 
velha auto-imagem desfazer-se-ão e cairão. Tornar-nos-
emos naquilo que Deus diz que somos.  

Como nova criação, a antiga velha imagem desaparecerá e 
tudo, incluindo a nossa recém-descoberta auto-imagem 
tornar-se-á novo. 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

PERGUNTAS: 

1. Quais algumas das fortalezas da velha auto-imagem que temos de “derrubar” em resultado 
deste  estudo? 

 

 
3. Descreva o processo mencionado em Colossenses 3:9, 10 que manda despir o velho homem e 

  vestir o novo homem. 
 
 
3. Como podemos renovar eficazmente as nossas mentes como menciona Romanos 12:2? 
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Lição Seis 

A Nossa Imagem em Cristo 
A NOSSA FAMÍLIA EM CRISTO 

O Novo Nascimento 

No momento em que recebemos Jesus Cristo como nosso 
Salvador pessoal, “renascemos” numa nova família. 

Jesus disse a Nicodemos: 

João 3:7 Não te admires de eu te haver dito: Necessário vos é nascer 
de novo. 

Jesus deixou claro a Nicodemos que não estava a falar de 
renascer da carne, mas que “nascer de novo” significa nascer 
do espírito. 

João 3:5,6 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus.O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito. 

Antes de aceitarmos Jesus como nosso Salvador, embora 
tivéssemos vida no corpo (ossos, carne e sangue) e na alma 
(intelecto, emoções, vontade), espiritualmente estávamos 
mortos. No momento da salvação “renascemos” 
espiritualmente. O nosso espírito tornou-se vivo. Tornámo-
nos nova criação em Jesus Cristo. 

Nascemos numa nova família, a família de Deus. Quando 
nascemos na família de Deus, tornámo-nos Seus filhos. 

Filhos de Deus 

O apóstolo João escreveu, 
1 João 3:1a Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que 
fôssemos chamados filhos de Deus... 

Se compreendermos que somos filhos e filhas do Pai mais 
poderoso, inteligente e sábio do universo, não podemos 
deixar de perceber que a nossa vida, posição, direitos, 
benefícios e futuro foram completamente alterados. 

Compreender a nossa nova relação familiar como filhos e 
filhas de Deus pode alterar por completo a forma como nos 
vemos a nós próprios. 

Paulo escreveu: 
Romanos 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 
esses são filhos de Deus. 
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Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 
tornamo-nos filhos de Deus. 

João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 

A palavra “direito” significa autoridade legal. Assim que 
cremos, temos a autoridade legal de nos tornar filhos ou 
filhas de Deus. 

Herdeiros de Deus 

Deus não só fez de nós Seus filhos, como também nos deu 
uma herança, com a mesma recompensa que Jesus. Somos 
co-herdeiros com Cristo. 

Romanos 8:17a E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo... 

A riqueza e os bens do Pai são além de qualquer medida e 
tudo quanto o Pai tem pertence ao Seu Filho. 

É fantástico perceber que nós, tendo nascido na família de 
Deus, nos tornámos co-herdeiros com Jesus Cristo. Toda a 
Sua herança tornou-se nossa também. 

Todas as riquezas do Céu pertencem a Jesus e como somos 
co-herdeiros com Ele, todas as riquezas do Céu pertencem-
nos. 

Efésios 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestes em Cristo... 

Entrando na Posse da Nossa Herança 

Pela fé em Jesus, nascemos na família de Deus e tornamo-
nos filhos e filhas de Deus. Como filhos de Deus, recebemos 
uma herança prometida. 

Gálatas 3:26 Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 

Ezequiel 46:16 Assim diz o Senhor Deus: Se o príncipe der um presente 
a algum de seus filhos, é herança deste, pertencerá a seus filhos; será 
possessão deles por herança. 

Como nova criação, temos de nos apossar dos nossos bens. 
Temos de possuir o que é nosso por herança. 

Recebendo os Nossos Benefícios 

É maravilhoso saber quais são os nossos benefícios como 
filhos e filhas do nosso Pai celeste. É excitante perceber que 
não temos de esperar até chegar ao Céu para começar a 
gozar a nossa herança. 

O apóstolo Paulo escreveu: 
Filipenses 4:19 Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. 
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Podemos começar a gozar a nossa herança agora como nova 
criação, tendo já “nascido de novo” na família de Deus. 

Como nova criação, filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus 
Cristo, não temos de clamar e rogar a Deus que supra as 
nossas necessidades na terra. Tudo quanto Deus tem já é 
nosso. Tudo o que precisamos de fazer é saber como receber 
as riquezas de Deus pela fé e obediência. 

� Poder para Enriquecer 

Moisés dirigiu estas palavras aos filhos de Israel: 

Deuteronómio 8:18 Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele 
é o que te dá força para adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu 
pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. 

� Uma Natureza para Dar 

A natureza do Pai é dar. 

João escreveu: 
João 3:16a Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... 

Como somos filhos do Pai, a nossa nova natureza deve ser 
dar. 

Jesus disse: 
Lucas 6:38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e 
transbordando vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida 
com que medis, vos medirão a vós. 

� Um Armazém de Bênçãos 

Ao darmos a Deus em fé e obediência, estamos a dar-Lhe 
uma medida para usar em abençoar-nos. Todas as nossas 
necessidades são supridas vindas da grande casa do tesouro 
do nossa herança eterna. 

No livro de Malaquias, lemos: 

Malaquias 3:10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que 
haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o 
Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior 
abastança. 

É maravilhoso saber como receber as nossas bênçãos como 
filhos e filhas de Deus. 

O CORPO DE CRISTO 

Como nova criação, não só nos tornámos parte da família de 
Deus, como pelo milagre do novo nascimento, passámos a 
fazer parte do corpo de Cristo. 

O apóstolo Paulo escreveu: 
1 Coríntios 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus 
membros. 



 

~ 59 ~ 

Todos os crentes, colectivamente, constituem o corpo de 
Cristo. Individualmente, somos membros desse corpo. 

Somos uma Parte Importante 

Deus tem um lugar para cada crente no Seu corpo. Destinou-
nos uma função definida para cumprirmos. 

v. 18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles 
como quis. 

Precisamos Uns dos Outros 

Cada crente no corpo de Cristo necessita das outras partes. 

vs. 21,22 E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; 
nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. Antes, os 
membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários; 

v. 26 De maneira que, se um membro padece, todos os membros 
padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se 
regozijam com ele. 

Cada parte do corpo de Cristo é importante! Tal como o 
corpo humano possui a capacidade de cuidar, ajudar e criar, 
o mesmo sucede ao corpo de Cristo. 

A NOSSA POSIÇÃO EM CRISTO 

No momento da salvação, o Espírito Santo baptizou-nos em 
Jesus Cristo. Pelo milagre do novo nascimento, ficámos 
intimamente unidos a Jesus. Tornámo-nos um com Ele. 

1 Coríntios 12:12 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos 
membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só 
corpo, assim também é Cristo. 

A palavra baptismo significa: 

�   estar totalmente identificado com 

No momento da salvação, identificámo-nos totalmente com 
Jesus Cristo. 

Quando se coloca um peça de roupa banca numa tina com 
corante vermelho, a roupa assume a cor do corante. 
Identifica-se com o corante, ao ser “baptizado” nele. De 
igual modo, o nosso espírito assume a natureza do Filho de 
Deus quando somos baptizados n’Ele pelo Espírito Santo no 
momento da salvação. Tornámo-nos totalmente 
identificados com Ele ~ intimamente unidos a Ele ~ parte do 
Seu corpo ~ um com Ele. 

Tudo quanto Jesus é, nós somos! 
Tudo quanto Jesus tem é nosso! 
Tudo quanto somos e temos é porque estamos n’Ele. 
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Conforme Efésios Ensina 

Nos primeiros capítulos da sua carta aos Efésios, Paulo 
mencionou repetidamente a nossa posição e bens “em 
Cristo”. 

� Abençoados com as Bênçãos Espirituais 

Afirmou que somos abençoados com todas as bênçãos 
espirituais em Cristo. 

Efésios 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestes em Cristo. 

Todas as ricas, gloriosas e benditas bênçãos espirituais do 
Céu estão à nossa disposição para as recebermos e gozarmos 
na nossa vida diária. 

� Escolhidos n’Ele 

O Pai escolheu Jesus. Ele é o Escolhido. Como estamos 
n’Ele, agora compartilhamos a Sua escolha. 

Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor. 

Deus não nos escolheu por causa da nossa aparência, 
capacidade ou valor. Escolheu-nos porque na eternidade 
passada, viu-nos em Cristo. 

� Predestinados n’Ele 

Compartilhamos o Seu destino porque estamos n’Ele. 

Efésios 1:5 E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 

Não estamos predestinados a passar a eternidade com Deus 
porque Ele gosta mais de nós do que dos outros. O Pai podia 
olhar para a eternidade e ver-nos em Cristo. Escolheu-nos 
porque escolheu Jesus e somos um com Ele. 

A nossa herança e predestinação são-no por causa da nossa 
posição em Jesus Cristo. 

Efésios 1:11 Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo 
sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as 
coisas segundo o conselho da sua vontade. 

� Aceites n’Ele 

Somos aceites no Amado. A nossa aceitação pelo Pai é 
porque estamos em Cristo. 

Efésios 1:6 Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu 
gratuitamente no Amado. 

A nossa redenção, perdão e todas as riquezas da Sua graça 
são-no porque estamos n’Ele. 
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Efésios 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção 
dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça.    

� Selados n’Ele 

Estamos selados pelo Espírito Santo quando nos uniu íntima 
e eternamente a Jesus Cristo, tornando-nos um com Ele. 

Efésios 1:13 No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes Þ 
selados com o Espírito Santo da promessa. 

� Sentados com Ele 

Por sermos um com Ele, estamos sentados com Ele nos 
lugares celestiais. 

Efésios 2:6 E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez 
sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. 

Salmo 110:1 Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 
direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 

Paulo revelou que estamos sentados posicionalmente com 
Ele. Estamos a gozar todos os benefícios da obra que Ele 
consumou neste mundo. Pela fé, estamos a gozar o repouso 
momento a momento que está à disposição de cada crente, 
mesmo no meio das tormentas da vida. 

� Boas Obras n’Ele 

Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. 

Efésios 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para 
boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. 

Adão e Eva foram criados com um propósito e em Cristo, 
fomos criados com o mesmo propósito. 

Fomos criados para fazer as Suas obras aqui na terra. Somos 
o corpo de Cristo a operar na Terra em Seu lugar. 

Quando Jesus viveu e ministrou neste mundo, disse aos 
Seus discípulos: 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai. 

Como crentes em Jesus Cristo, somos o corpo de Jesus. 
Somos as Suas pernas, pés, braços e mãos neste mundo. 
Como corpo de Jesus, temos de continuar a realizar hoje as 
Suas obras. 

O corpo de Cristo: 

�  Representa Cristo no mundo. 

�  Traz ao mundo o amor de Deus. 

�  Traz a cura e libertação de Deus. 

�  Leva as pessoas ao conhecimento salvador de Deus. 
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Aproximou-nos d’Ele 

A nós, que éramos Seus inimigos e estávamos longe d’Ele, o 
Seu sangue “aproximou-nos” d’Ele porque estamos em 
Cristo. 

Efésios 2:13 Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis 
longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 

Podemos agora gozar uma comunhão íntima e contínua com 
Ele. 

� Feitos Um 

Quando fomos criados n’Ele, toda a inimizade entre nós e 
Deus foi abolida. De repente, os dois tornámo-nos um. 

Efésios 2:15 Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, 
para criar, em si mesmo, dos dois um novo homem, assim fazendo a 
paz. 

A nova criação não pode ser separada de Jesus e da Sua paz, 
enquanto permanecer um com Ele. 

� Um Templo Santo 

N’Ele, estamos a ser edificados conjuntamente como um 
templo santo, como a morada do próprio Deus. 

Efésios 2:20-22 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos 
profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina;no 
qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no 
Espírito. 

É excitante descobrir que Deus escolheu habitar em nós 
neste mundo. Optou por viver dentro de nós 
individualmente e de modo colectivo como Sua igreja. 

� Ousadia ~ Confiança n’Ele 

Como estamos n’Ele, um com Ele, totalmente unidos a Ele, 
como nova criação compartilhamos tudo quanto Ele é e tudo 
quanto Ele tem. 

A Sua justiça tornou-se a nossa justiça. O Seu destino 
tornou-se o nosso destino. A Sua vida tornou-se a nossa 
vida. 

Quando recebemos a revelação da nova criação, podemos 
dizer com ousadia: 

Sei quem sou em Jesus Cristo! 
Tornei-me um com Ele! 
Agora compartilho a Sua justiça, 
O Seu destino e a Sua vida! 
Sou uma nova criação 
As coisas velhas já passaram! 
Tudo se fez novo! 

Efésios 3:12 No qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa 
fé nele. 
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Podemos entrar com ousadia na Sua presença com plena 
confiança de que como estamos n’Ele, já não nos 
encontramos debaixo da culpa e da condenação. Somos uma 
nova criação. Somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. 

Filhos da Luz 

Jesus era Deus manifesto na carne. Foi enviado como luz a 
este mundo espiritualmente em trevas para revelar o amor e 
poder de Deus a todos quantos cressem n’Ele. 

João 8:12 Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do 
mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a 
luz da vida. 

1 Tessalonicenses 5:5 Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do 
dia; nós não somos da noite nem das trevas. 

Os crentes têm de viver como filhos da luz. Têm de viver 
vitoriosamente de acordo com a luz da revelação da Palavra 
de Deus. Paulo instrui-nos dizendo: 

Efésios 5:8 Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não 
somos da noite nem das trevas. 

LAVADOS, SANTIFICADOS, JUSTIFICADOS 

Como nova criação, fomos libertos do pecado. Fomos 
lavados, santificados e justificados. 

1 Coríntios 6:10,11 Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os 
bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de 
Deus.E tais fostes alguns de vós; mas fostes lavados, mas fostes 
santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo 
e no Espírito do nosso Deus. 

Ser lavado é o mesmo que tornar-se puro. Deus não pode 
permitir impureza na Sua presença. A perfeita justiça e a 
perfeita rectidão não podem pactuar com o pecado. 

1 João 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos 
purifica de todo pecado. 

“Santificado” descreve a relação que os homens podem ter 
com Deus através da fé em Cristo. Significa que somos 
separados do mal para Cristo. Estamos separados do mundo 
e temos uma relação com Deus baseada na Sua rectidão que 
nos foi imputada. 

Somos lavados e santificados. Somos também justificados. 
Ser-se justificado significa ser-se declarado judicialmente 
recto por Deus. Somos justos ou rectos; o nosso espírito é 
perfeito perante Deus. Em Cristo, somos nova criação. Os 
velhos pecados desapareceram ~ lavados através do sangue 
vertido de Jesus. 
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Romanos 3:28 Concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem 
as obras da lei. 

Romanos 8:31b,33 Se Deus é por nós, quem será contra nós?- 

Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem 
os justifica. 

Quando Satanás e as suas hostes vêm recordar-nos o 
passado, devemos dizer: 

Desaparece, Satanás, 
Fui lavado, santificado e justificado! 
Sou uma nova criação! 
As coisas velhas já passaram! 
Eis que tudo se fez novo! 

A NOSSA NOVA CIDADANIA 

Como nova criação, adquirimos uma nova cidadania. 

Um cidadão de um país tem garantidos certos direitos 
constitucionais sob a constituição do seu país. A 
constituição é a lei suprema da nação. Todas as outras leis 
do país estão sujeitas aos direitos básicos concedidos pela 
constituição. Se não sabemos quais são os nossos direitos, 
podemos ser privados deles por alguma pessoa sem 
escrúpulos. 

Como nova criação, foram-nos concedidos muitos direitos 
inalienáveis, mas podemos ser esbulhados dos nossos 
direitos por um Satanás sem escrúpulos. Podemos sofrer 
desnecessariamente. O facto de sermos nova criação não 
garante que gozemos todas as nossas bênçãos espirituais, 
mas dá-nos o direito legal de as reivindicar. 

As Nossas Armas 

Neste mundo, Satanás usurpou os nossos direitos de nova 
criação. Contudo, Deus deu-nos as armas espirituais de que 
necessitamos para os reivindicar. 

Paulo escreveu que as nossas armas não são deste mundo e 
que elas têm poder divino, sendo suficientemente fortes para 
derrubar as fortalezas. 

2 Coríntios 10:4 Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. 

Uma fortaleza é como um castelo. Domina fortemente as 
situações, os pensamentos, pessoas ou organizações.  

Pode ser uma fortaleza que Satanás estabeleceu sobre a 
nossa saúde ou finanças. Seja qual for a fortaleza, temos as 
armas para a derrubar! 
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� Ser Eficaz 

Qualquer arma só é eficaz quando usada. 

Se um inimigo atacar alguém armado, pode feri-lo se essa 
pessoa não usar as suas armas. A pessoa que está sob ataque 
pode estar armada da cabeça aos pés, mas se não usar as 
suas armas pode ser derrotada. 

O mesmo sucede-nos como novas criaturas. Temos à nossa 
disposição todas as armas de que necessitamos para derrotar 
o inimigo, mas temos de aprender quais são e como usá-las. 

� Descrição 

O livro aos Efésios, Paulo descreve a armadura e as armas 
da nova criação. 

Efésios 6:11-17 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; 

Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra 
os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo 
destas trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade nas regiões 
celestes. 

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no 
dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. 

Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a 
verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés 
com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, 
o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 
inflamados do Maligno. Tomai também o capacete da 
salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 

� Uma Arma Ofensiva 

Há dois tipos gerais de armas: defensivas e ofensivas. 
Algumas são para nossa defesa quando somos atacados e há 
uma cujo alvo é atacar o inimigo. 

A espada do Espírito ~ a Palavra de Deus ~ é a arma 
ofensiva mencionada nesta passagem descritiva. Quando 
falamos em fé a Palavra de Deus, o Diabo tem de fugir. Ele 
não tem defesa contra esta arma. 

Deus deu-nos esta arma, mas temos de aprender a usá-la. 
Como novas criaturas, temos de falar a Palavra de Deus às 
circunstâncias que tentam derrubar-nos. 

Em Conclusão 

Temos uma nova imagem em Cristo. 

Pelo milagre do novo nascimento, renascemos na família de 
Deus. Como filhos e filhas de Deus, tornámo-nos co-
herdeiros com Jesus. Tudo quanto Lhe pertence é agora 
nosso. 
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Estamos n’Ele e por causa da nossa nova posição, somos 
abençoados com todas as bênçãos espirituais, fomos 
escolhidos, predestinados, aceites, selados e estamos 
sentados com Ele. 

Fomos criados em Cristo para fazer as Suas boas obras neste 
mundo.  

Nós, que dantes éramos Seus inimigos, fomos escolhidos 
para gozarmos íntima comunhão com Ele. Somos o Seu 
santo templo, temos uma nova ousadia e confiança por 
causa da nossa fé n’Ele. 

Nós, que dantes estávamos em trevas, somos descritos agora 
como filhos da luz. Fomos lavados, santificados e 
justificados. Temos direitos de cidadania como nova 
criação. Temos de vestir toda a armadura de Deus e 
reclamar toda a nossa herança, benefícios e direitos como 
nova criação em Jesus Cristo. 

PERGUNTAS: 

Que significa para si o novo nascimento? 
 
 
Que significa para si “estar em Cristo”? 
 
 
3. Que significa para si fazer parte dos Filhos da Luz? 
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Lição Sete 

Os Direitos da Nova Criação 
COMO FILHOS DE ABRAÃO 

O apóstolo Paulo escreveu que se somos da fé, somos filhos 
de Abraão. Isto é importante porque como filhos de Abraão, 
temos muitos direitos e privilégios. 

Gálatas 3:6,7 Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado 
como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de 
Abraão. 

A Justiça de Abraão 

Deus encarou Abraão como justo não por causa das suas 
boas obras, vida exemplar ou grande valor, mas porque 
Abraão tinha fé. Abraão não era perfeito, mas era justo por 
causa da sua fé. 

Não temos de ser perfeitos para termos a justiça de Deus. 
Contudo, temos de crer em Deus e receber a Sua justiça pela 
fé, conforme fez Abraão. 

No domínio físico, temos um pai terreno, nascemos numa 
família conhecida pelo seu nome. Quando nascemos de 
novo através da fé, nascemos na família da fé e temos o 
direito de usar o nome de família ~ a família de Abraão. 

A Promessa de Deus a Abraão 

Quando Deus chamou Abrão (mais tarde mudou-lhe o nome 
para Abraão) da terra de Harã, fez-lhe muitas promessas; e 
como estamos na família de Abraão, podemos compartilhar 
essas promessas. 

Génesis 12:1-3 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua 
parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 

Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. Abençoarei 
aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te 
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

Temos o direito às bênçãos de Abraão! Podemos reivindicar 
essas promessas. 

Seus Descendentes 

Deus prometeu a Abraão um grande número de 
descendentes. A sua semente seria tanta como os grãos de 
areia na terra ~ uma referência à sua semente física. 
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Génesis 13:16 E farei a tua descendência como o pó da terra; de 
maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá 
ser contada a tua descendência. 

Deus também disse a Abraão que os seus descendentes 
seriam tão numerosos como as estrelas no céu ~ referindo-se 
à sua semente espiritual através da fé. 

Génesis 15:5 Então o levou para fora, e disse: Olha agora para o céu, e 
conta as estrelas, se as podes contar; e acrescentou-lhe: Assim será a 
tua descendência. 

Concerto Eterno 

Deus estabeleceu com Abraão e sua descendência um 
concerto eterno. Através da fé, somos seus descendentes e 
fazemos parte deste concerto eterno. 

Génesis 17:7 Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua 
descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, 
para te ser por Deus a ti e à tua descendência depois de ti. 

Jesus, a Semente de Abraão 

Se estamos em Jesus, somos herdeiros da promessa da 
bênção de Deus a Abraão. Somos herdeiros do concerto de 
Abraão. 

Gálatas 3:16 Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as 
promessas; não diz: E a seus descendentes, como falando de muitos, 
mas como de um só: E a teu descendente, que é Cristo. 

Gálatas 3:29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e 
herdeiros conforme a promessa. 

AS NOSSAS BÊNÇÃOS EM ABRAÃO 

Somos filhos de Abraão ~ seus descendentes espirituais ~ e 
pela fé podemos receber as suas bênçãos. Se queremos 
receber essas bênçãos pela fé, temos de saber quais são. 

Lista de Bênçãos 

Deuteronómio 28:1-14 Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu 
Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu 
hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da 
terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a 
voz do Senhor teu Deus: 

Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do 
teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias 
das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua 
amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando 
saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos que se 
levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete 
caminhos fugirão da tua presença. 
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O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em 
tudo a que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que o Senhor 
teu Deus te dá. 

O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se 
guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus 
caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo 
nome do Senhor, e terão temor de ti. 

E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no 
fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, 
com juramento, prometeu a teus pais te dar. 

O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a 
chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos; e 
emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o 
Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás por cima, e 
não por baixo; se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, 
que eu hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviando de 
nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita nem 
para a esquerda, e não andando após outros deuses, para os servires. 

Foram-nos Concedidas 

Estas promessas foram dadas primeiro a Abraão, depois aos 
seus descendentes físicos e mais tarde à sua descendência 
espiritual ~ os que são da fé. 

Gálatas 3:6, 7, 14 Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi 
imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são 
filhos de Abraão. 

Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus 
Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do 
Espírito. 

Para Hoje 

Repare-se que as promessas dadas a Abraão são para agora e 
não para quando chegarmos ao Céu. Elas são para hoje. 

Gastemos agora tempo a agradecer ao Senhor por algumas 
das nossas bênçãos como novas criaturas. 

Filipenses 4:19 Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. 

Pai, 

Agradeço-Te porque sou abençoado na cidade e sou 
abençoadono campo. Sou abençoado onde quer que esteja. 

Agradeço-Te porque o fruto do meu ventre é abençoado, os 
meus filhos são abençoados. 

Obrigado, Senhor, porque os meus animais são abençoados 
por Ti.Obrigado, Senhor, porque o meu cesto está cheio, por 
ter alimentos todos os dias. 
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Agradeço-Te, Senhor, porque sou abençoado quando 
entro   e souabençoado quando saio. Sei que quando um 
inimigo   tenta vir contra mim, ele já está derrotado. Ele 
virá  contra mim numa direcção, mas fugirá em sete 
direcções. 

Senhor, obrigado porque tudo quanto fizer prosperará. 
Vou andar nos Teus caminhos hoje, amanhã e cada dia 
da minha   vida. 

Agradeço-Te, Senhor, porque através da minha vida, as 
pessoas verão quão grande és Tu. 

Obrigado, Senhor, porque me dás abundante 
prosperidade. 

Agradeço-Te, Senhor, porque me puseste por cabeça e 
não   por cauda ~ colocaste-me por cima e não por 
baixo. 

Oh, Pai, agradeço-Te por todas as Tuas bênçãos! Não 
deixarei de Te seguir, Senhor. Não servirei outros 
deuses. Guardo os Teus mandamentos. 

Em nome de Jesus, 

Amen. 

LIVRE DA LEI DO PECADO E DA MORTE 

Salvos pela Graça 

Paulo declarou que o pecado já não possui controlo ou 
autoridade legal sobre quem confessa Jesus como seu 
Senhor e Salvador. 

Já não vivemos debaixo da Lei. Somos salvos ~ redimidos ~ 
não pela Lei, mas pela Graça. 

Romanos 6:14 Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto 
não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 

Efésios 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 
vem de vós, é dom de Deus. 

A definição de graça é favor imerecido ~ algo que nos é 
dado sem nós o merecermos. 

Não só não merecíamos o favor de Deus, como merecíamos 
exactamente o oposto. Os homens e as mulheres não podiam 
cumprir a lei; e assim, ela não podia conceder-lhes a 
salvação ~ só podia trazer-lhes a morte. 

Ser-se salvo significa ser-se salvo ou liberto de alguma 
coisa. De que fomos libertos? 
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Livres da Maldição 

Já não estamos debaixo da lei do pecado e da morte e já não 
estamos debaixo da maldição da Lei.  

Fomos redimidos da maldição da Lei; contudo, se não 
conhecermos os nossos direitos como novas criaturas, 
quando Satanás ou os seus demónios lançarem maldições 
contra nós, podemos ser derrotados. Contudo, quando 
conhecemos os nossos direitos e privilégios de novas 
criaturas, podemos ganhar cada batalha. 

Quando estas coisas vierem contra nós, podemos afirmar 
com ousadia: 

Fui redimido da maldição da Lei. 
� Jesus Fez-Se maldição 

Jesus tornou-Se esta maldição por nós! Tornou-Se nosso 
substituto e levou no Seu corpo essas maldições a fim de 
nos redimir delas! Libertou-nos de cada maldição da Lei 
quando na cruz pagou a nossa pena. 

Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. 

Jesus era o único capaz de guardar completamente a Lei. 
Levou uma vida perfeita sob a lei e assim tornou-Se o 
perfeito sacrifício. 

� Redimidos da Maldição 

É importante saber o que está incluído na maldição. Que 
levou Jesus sobre Si em nosso favor? Qual é a maldição da 
Lei? Ao estudarmos esta secção, podemos descobrir que 
temos estado a aceitar coisas de Satanás que não tínhamos 
de receber. 

Em Deuteronómio 28:15-68, Moisés indicou muitas coisas 
que fazem parte da maldição (seria bom ler toda essa secção 
da Escritura). Moisés também indicou as maldições 
provenientes em resultado da desobediência e o seguinte 
texto é um breve resumo: 

Deuteronómio 28:15, 20 Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu 
Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os 
seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas 
maldições, e te alcançarão: 

O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, 
em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até 
que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, 
pelas quais me deixaste. 

Quais as maldições da Lei? Qual o castigo por não cumprir a 
Lei? 
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�  Assolados com doenças 

�  Febre, inflamação 

�  Calor abrasador e seca 

�  Pulgões e míldio 

�  Céu de bronze 

�  Terra de ferro 

�  Chuva transformada em pó e poeira 

�  Derrota 

�  Cadáveres transformados em comida para aves e animais 

�  Furúnculos, tumores, sarna 

�  Loucura, cegueira, confusão de mente 

�  Falta de sucesso em tudo quando fizermos, opressão, roubos 

�  Perda de entes queridos, de casas, do fruto do trabalho 

�  Perda de bens, de crianças 

Esta é apenas o princípio da lista! 

Aplicação Prática 

Agora, gaste algum temo a ler as maldições da Lei, também 
escritas em Deuteronómio, mas desta vez recorde-se que 
Jesus o redimiu da maldição da Lei. Ao ler, acrescente as 
palavras “Jesus redimiu-me de ____________. Por 
exemplo, 

Jesus redimiu-me da praga das doenças. 
Jesus redimiu-me de doenças devastadoras. 
Jesus redimiu-me da febre e das inflamações. 
Jesus redimiu-me do calor escaldante e da seca. 
Jesus redimiu-me de ... 

Procure estas coisas referidas em Deuteronómio 28 que 
Satanás tem usado contra si. Elas fazem parte da maldição 
da Lei e Jesus redimiu-o dessa maldição particular! 

Comece por concordar com a Palavra de Deus. 

Fui redimido por Jesus da maldição de _______________. 
Jesus pagou o meu castigo pelo pecado. Ordeno que todo o 
sintoma desta maldição me abandone agora! 

Quando Jesus foi pregado na cruz, tornou-Se maldição por 
nós para que nós fôssemos feitos justos. Não só deu-nos o 
dom da vida eterna, como nos deu tudo quanto necessitamos 
para sermos vitoriosos nesta vida. 

Quando Satanás tentar atacá-lo com alguma destas 
maldições, diga: 

Não, Satanás, não podes! Jesus redimiu-me dessa 
maldição! 
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Liberdade do Passado 

Com frequência, Satanás tenta levar-nos a aceitar uma das 
maldições, convencendo-nos de que pecámos e que essa 
maldição é o castigo desse pecado. Começamos a pensar 
que merecemos aquilo que ele traz contra nós. 

Satanás tem razão quando nos diz que as maldições surgem 
em resultado do pecado. Mas ele nunca nos recorda que 
Jesus já pagou o castigo desse pecado, pelo que já não 
precisamos de carregar esse pecado ou a maldição que surge 
como seu resultado. 

2 Coríntios 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

Vida Vitoriosa 

Como nova criação estamos livres da lei do pecado e da 
morte. Fomos redimidos de cada pecado, castigo e maldição. 

Romanos 8:2 Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou 
da lei do pecado e da morte. 

Se cometermos pecado, temos de o confessar e receber o seu 
perdão. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

Quando confessamos o nosso pecado, somos imediatamente 
libertos do domínio que ele exerce sobre nós. Somos 
purificados de toda a injustiça. Satanás já não pode derrotar-
nos através de acusações de culpa e condenação. 

O pecado, a sua maldição e a lei do pecado e da morte não 
possuem qualquer direito legal para nos derrotar. Podemos 
viver com as bênçãos da nova criação na nossa vida. 

Com Poder para Vencer 

Abraão tinha fé e isso foi-lhe imputado por justiça. Pela fé, 
podemos receber as bênçãos que lhe foram outorgadas. 

Jesus veio e levou sobre si a maldição da Lei. Pela fé, 
recebemos a nossa salvação. Pela fé, podemos vencer as 
coisas deste mundo. A fé dá-nos o poder de vencer. 

1 João 5:4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta 
é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 

Como nova criação, possuímos o poder vitorioso de Deus 
dentro de nós. A escolha é nossa para deixarmos este poder 
actuar ou não. Podemos escolher crer na Palavra de Deus ou 
podemos optar por crer nas circunstâncias que nos rodeiam. 

O poder vitorioso de Deus é liberto quando cremos e 
libertamos a Sua Palavra proclamando-a com ousadia. É a 
nossa fé na Sua Palavra que nos dá a vitória. 
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Satanás diz-nos que somos culpados e pecadores indignos e 
que estamos impotentes contra a doença, a dor, a pobreza e 
o desespero que fazem parte da maldição. 

�  Deus diz que somos nova criatura, livres da culpa, da condenação 
e da maldição da lei. 

�  Deus diz que somos herdeiros de todas as bênçãos prometidas a 
Abraão. 

�  Deus diz que, como vencedores, podemos caminhar nas Suas 
bênçãos abundantes. 

Podemos ser, fazer e ter tudo quanto Deus nos providenciou 
como crentes em Jesus Cristo. 

�  Temos de escolher crer em Deus em vez de nas mentiras do 
Diabo. 

�  Temos de escolher ver-nos como Deus nos vê. 

�  Temos de começar a declarar tudo quando Deus disse de nós. 

Depois, podemos gozar os nossos direitos maravilhosos 
como novas criaturas em Jesus Cristo! 

PERGUNTAS 

1. Porque razão é importante compreender que fazemos parte da família de Abraão? 
 
 
2. Indique algumas das promessas do concerto que Deus estabeleceu com Abraão e que são 

importantes para   nós. 
 
 
3. Utilizando Deuteronómio 28:15-68, escreva uma página de declarações referindo a nossa 

liberdade das   maldições da Lei. 
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Lição Oito 

Os Benefícios da Nova Criação 
Introdução 

A revelação da nova criação e da nossa justiça em Jesus traz 
muitos benefícios ao crente em Jesus Cristo. 

Salmo 68:19a Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa 
carga... 

COMUNHÃO COM DEUS 

Um dos maiores benefícios da nova criação é que podemos 
caminhar com confiança e de cabeça erguida à luz da 
gloriosa presença de Deus. Podemos falar com Ele. 
Podemos ter com Ele uma comunhão muito íntima. 

1 João 1:3-7 Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para 
que vós também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é 
com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, 
para que o nosso gozo seja completo. 

E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 
que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se 
dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas 
trevas, mentimos, e não praticamos a verdade; mas, se 
andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns 
com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de 
todo pecado. 

O Cristianismo é diferente de qualquer outra religião porque 
quando aceitamos Cristo, podemos ter uma relação pessoal 
(parte da família eterna de Deus) e comunhão (diária) com 
Ele. 

O propósito de Deus na redenção foi restaurar a Sua relação 
com a humanidade e a Sua comunhão connosco. 

Definição 

Os dicionários dão algumas definições de comunhão, a 
saber: 

�  Condição de associação 

�  Associação mútua de pessoas em termos de igualdade e 
amizade. 

�  Camaradagem. 

�  Companheirismo. 

�  Familiaridade íntima. 

�  Compartilhar mútuo. 
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Convocação 

Somos chamados à comunhão com Deus. 

1 Coríntios 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a 
comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 

Que pensamento espantoso. Deus convocou-nos para termos 
comunhão com Ele. Deus quer ter comunhão connosco! 

A nossa comunhão íntima com Deus deve produzir o 
mesmo nível de comunhão com os nossos irmãos e irmãs da 
família de Deus. O apóstolo João escreveu: 

1 João 1:3, 4 Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para 
que vós também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é 
com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, 
para que o nosso gozo seja completo. 

Traz Alegria 

A alegria é o resultado de uma comunhão íntima, sem 
barreiras com Deus e com os crentes nossos irmãos em 
Jesus Cristo. 

Salmo 16:11 Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença 
há plenitude de alegria; à tua mão direita há delícias perpetuamente. 

Não há maior alegria que a experimentada pela comunhão 
íntima com o próprio Deus através da Sua Palavra. Jeremias 
escreveu: 

Jeremias 15:16 Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi; e as tuas 
palavras eram para mim o gozo e alegria do meu coração; pois levo o 
teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. 

O crente que descobriu a revelação de ser uma nova criação 
em Jesus, encontrou a alegria. 

Assim que aqueles que estavam oprimidos pelo pensamento 
de culpa, condenação e indignidade, descobrem a revelação 
de justiça, são libertos da servidão, experimentando uma 
alegria e contentamento transbordantes. 

Só quem experimentou a revelação da nova criação pode 
experimentar o extraordinário gozo de uma comunhão 
íntima com Deus, sem medo da condenação. 

David escreveu sobre esta alegria: 

Salmo 32:1, 2 (TLB) ~ Que felicidade para aqueles cuja culpa foi 
perdoada! Que alegria quando os pecados são cobertos! Que alívio para 
quem confessou os seus pecados e Deus apagou o seu registo. 

 

Comunhão Desfeita 

Se pecarmos, a nossa relação com Deus mantém-se intacta. 
Continuamos a ser Seus filhos. 
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Através do pecado, a nossa comunhão com Ele é quebrada. 
Uma vez mais, o pecado tornou-se uma barreira entre nós e 
Deus. Contudo, na Sua grande misericórdia, Deus preparou 
uma provisão para que a nossa comunhão com Ele fosse de 
imediato restaurada. 

João escreveu: 
1 João 1:8, 10 Se dissermos que não temos pecado nenhum, 
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos 
cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em 
nós. 

“Confessar” significar nomear. Temos de nomear o nosso 
pecado e não enganar-nos a nós próprios tentando negar ou 
esconder que pecámos. Em vez disso, devemos admitir 
rapidamente perante nós e Deus que o que praticámos é 
pecado aos Seus e aos nossos olhos. 

A palavra “pecado” significa “falhar o alvo”. Pecamos 
sempre que falhamos o alvo da perfeita justiça de Deus por 
meio dos nossos pensamentos ou acções. 

No instante em que reconhecemos que “falhámos o alvo”, 
temos de confessar de imediato o nosso pecado e receber o 
perdão e purificação de Deus. 

� Abusando da Graça de Deus 

Muitos que não possuem uma revelação de justiça têm 
abusado da graça de Deus. Têm pensado erradamente que 
isso significa que podem pecar à vontade desde que mais 
tarde o confessem e recebam o perdão de Deus. 

João deixa claro, ao continuar no versículo seguinte, que 
não devemos deixar voluntariamente que o pecado entre na 
nossa vida. 

1 João 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não 
pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, 
Jesus Cristo, o justo. 

A nossa chamada divina é uma convocação para nos 
afastarmos do pecado. 

 

PROSPERIDADE 

Um outro benefício de sermos crentes nascidos de novo ~ 
uma nova criação ~ é o facto de podermos gozar uma 
verdadeira prosperidade.Há dois tipos de prosperidade; a da 
alma e a da área financeira. 
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Através do apóstolo João, Deus escreveu que quer que 
prosperemos e tenhamos boa saúde ~ bem como que a nossa 
alma prospere. 

3 João 1:2 Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que 
tenhas saúde, assim como bem vai à tua alma. 

Que deseja Deus acima de tudo o resto? Que prosperemos e 
tenhamos boa saúde e que a nossa alma prospere. 

Que significa “assim como bem vai à tua alma”? 

Prosperidade da Alma 

A nossa alma é o nosso intelecto, emoções e vontade. A 
prosperidade da alma ~ prosperidade intelectual e emocional 
~ surge através do compromisso total da nossa vida como 
sacrifício vivo a Jesus e pela renovação da nossa mente 
através da Palavra de Deus. A prosperidade da alma é o pré-
requisito para a prosperidade e saúde física. 

Romanos 12:1, 2 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a 
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus. 

Deus quer que o Seu povo, a Sua nova criação, prospere na 
alma e no corpo. A nova criação já não tem de se conformar 
com o sistema deste mundo, tem de se conformar com a 
Palavra de Deus. 

� Um Processo 

A nova criação está no processo de ser transformada e esta 
transformação surge quando a sua mente é renovada ao ler, 
ouvir, meditar, crer e agir continuamente segundo a Palavra 
de Deus. 

O primeiro passo importante rumo a uma saúde plena e à 
prosperidade é entrar numa revelação da nova criação. Esta 
revelação liberta o crente de pensamentos de culpa, 
condenação e indignidade, para que o crente seja capaz de 
receber todos os benefícios da nova criação e comece a 
caminhar em prosperidade e perfeita saúde. 

� Descrita 

Um filho de Deus verdadeiramente “próspero” é descrito no 
primeiro Salmo: 

Salmo 1:1-3 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores; antes tem seu prazer na lei do 
Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore 
plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação 
própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará. 
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Uma pessoa verdadeir amente próspera é aquela que: 

�  está a caminhar em fé e obediência à revelação da 
Palavra de Deus 

�  está a caminhar em amor e a experimentar uma 
profunda e íntima comunhão com Deus os seus irmãos 
em Cristo; 

�  está a experimentar a paz e o contentamento de Deus 
em tudo quanto faz 

�  está a ministrar continuamente ao Senhor e às 
necessidades dos outros 

�  tem as suas necessidades financeiras supridas para estar 
“bem equipado para toda a boa obra” 

�  é capaz de dar generosamente ao Senhor e às 
necessidades do próximo 

Prosperidade Financeira 

Contrariamente ao que talvez nos tenha sido ensinado, o 
dinheiro não é mau. O amor do dinheiro é que é a raiz do 
mal. 

O dinheiro é uma necessidade importante no cumprimento 
da Grande Comissão. Temos de saber como receber a 
prosperidade financeira de Deus para podermos ganhar os 
perdidos deste mundo com o evangelho de Jesus Cristo. 

João avisou-nos que devíamos ter cuidado para não 
colocarmos a nossa afeição nas coisas deste mundo. Temos 
de estar continuamente em guarda contra o engano das 
riquezas, o orgulho da vida que leva à ganância de coisas 
materiais e contra a honra dos homens. 

Deus disse que se buscarmos primeiro o Reino de Deus e a 
Sua justiça, Ele nos abençoaria em todas as coisas. 

Mateus 6:33 Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas. 

A nova criação que já teve uma revelação da justiça colocará 
sempre a expansão do reino de Deus e a justiça de Deus 
acima de qualquer necessidade pessoal. Procurará Deus e a 
Sua justiça e Deus dar-lhe-á “todas essas coisas”. 

� Dando a Deus 

Deus não anda à procura de reservatórios onde possa 
derramar as Suas bênçãos financeiras. Pelo contrário. Ele 
anda à procura de rios, de quem seja dador no Seu Reino. 

Jesus disse: 
Lucas 6:38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e 
transbordando vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida 
com quen medis, vos medirão a vós. 
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Ao darmos em fé e obediência a Deus, Ele multiplicará de 
modo a podermos continuar a dar-Lhe. 

A prosperidade é um dos benefícios prometidos  
à nova criação. Deus estabeleceu com o Seu povo que Lhe 
obedece um concerto de bênção financeira. 

SAÚDE E CURA 

Outro grande benefício da nova criação é a provisão de Deus 
para a cura do corpo. 

A revelação da justiça da nova criação liberta alguns que 
têm estado presos por sentimentos de culpa, condenação e 
indignidade, para poderem ser capazes de receber com 
ousadia a sua cura vinda de Deus. 

Na obra redentora de Jesus em nosso favor, Ele 
providenciou não só a nossa salvação por toda a eternidade 
como também cura para os nossos corpos. 

Curados pelas Suas pisaduras 

Na grande profecia de Isaías do Messias vindouro, ele falou 
claramente da nossa cura. 

Isaías 53:5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 
esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Pedro confirmou a mensagem de Isaías quando escreveu 
sobre a obra redentora de Jesus, utilizando as mesmas 
palavras. 

1 Pedro 2:24 levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo 
sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver 
para na justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. 

Jeová-Rafá 

Pouco depois de os filhos de Israel terem abandonado o 
Egipto, Deus revelou-Se como Jeová Rafá, o Deus que cura. 

Êxodo 15:26 Dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu 
Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os 
ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, 
sobre i não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os 
egípcios; porque eu sou o Senhor que te sara. 

Deus nunca muda. A cura é ainda para hoje! 

A Palavra de Deus Traz Cura 

O rei Salomão diz-nos que a vida e a saúde para o corpo de 
um homem vêm pela Palavra de Deus. 

Provérbios 4:20, 22 Filho meu, atenta para as minhas palavras; inclina 
o teu ouvido às minhas instroções. Não se apartem elas de diante dos 
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teus olhos; guarda-as dentro do teu coração. Porque são vida para os 
que as encontram, e saúde para todo o seu corpo. 

Se dermos atenção à Palavra de Deus e meditarmos no que 
Ele diz sobre viver em saúde isso torna-se uma realidade na 
nossa vida. À medida que a nossa mente é renovada, o 
mesmo sucede aos nossos corpos. 

Quando esta revelação passa do nosso espírito para a nossa 
mente, falaremos com ousadia em fé a Palavra de Deus e a 
cura e a saúde tornam-se uma realidade. 

Nota: Para um estudo mais profundo da cura, ler A Provisão Divina 
para a Cura de A. L. e Joyce Gill. 

O PODER DE DEUS 

Um outro grande benefício da nova criação é a capacidade 
de libertar o poder do Espírito Santo de dentro de nós. 

Impedimentos Negativos 

Muitos crentes cheios do Espírito não têm conseguido 
libertar o poder de Deus que está neles porque continuam a 
albergar os seus pensamentos e auto-imagem negativos. 

Muitos que ainda não tiveram uma revelação da justiça de 
Deus presente na nova criatura, têm-se prejudicado por 
permitirem que o pecado permaneça na sua vida. Andam 
mais preocupados com o pecado do que com a justiça e 
rectidão divinas.  

Vêem-se como pecadores e nunca foram capazes de ter 
vitória na sua vida. Têm escandalizado ou arrefecido o 
Espírito Santo nas suas vidas. 

Paulo escreveu: 
Efésios 4:30,31 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e cólera, e ira, 
e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a 
malícia. 

Alguém centrado no pecado continuará a pecar e, por causa 
disso, a magoar o Espírito Santo e a viver uma vida de 
derrota e sem poder. 

Revelação da Justiça 

Os crentes que tiveram uma revelação da nova criação 
vêem-se como justos. Vêem-se conforme o plano de Deus 
para si. Vêem-se a fazer as obras de Jesus. Vêem-se como 
justos, tendo comunhão com Deus e sendo usados por Ele 
para ministrar aos outros. 

Vêem-se a agir com a unção de Deus manifesta através das 
suas vidas. Tal como Jesus disse, rios de água viva correrão 
sem qualquer impedimento através da sua vida e ministério. 
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Jesus disse: 

João 7:38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior 
correrão rios de água viva. 

Poder para Testemunhar 

Jesus disse que o propósito do poder que nos é concedido 
quando recebemos o baptismo no Espírito Santo é tornar-
nos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

� Sinais e Maravilhas 

O plano de Deus para ganhar os perdidos é o evangelismo 
de milagres. Sinais, maravilhas e milagres confirmarão 
sempre a Palavra de Deus quando ela for compartilhada e 
pregada. 

De acordo com o livro de Marcos, as palavras finais de 
Jesus aos Seus discípulos antes de deixar este mundo foram: 

Marcos 16:15-19 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. 

E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e se beberem 
alguma coisa mortífera, não 

lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes 
serão curados. 

Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e 
assentou-se à direita de Deus. 

Marcos 16:20 Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando 
com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os 
acompanhavam. 

Pela revelação da nova criação, os crentes poderão ser 
testemunhas ousadas de Jesus Cristo no poder do Espírito 
Santo. 

� Livres do Medo 

Já não serão impedidos pelo medo do homem. 

Pelo contrário, dirão com ousadia, 
2 Timóteo 1:7, 8a Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas 
de poder, de amor e de moderação. Portanto não te envergonhes do 
testemunho de nosso Senhor... 

Os crentes com uma revelação da nova criação 
testemunharão de Jesus com ousadia e sem temor. 

Dirão com ousadia, 
Filipenses 4:13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 
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� Poder Ilimitado 

O crente que possui uma revelação da nova criação 
permitirá que o poder ilimitado de Deus se manifeste através 
de sinais, maravilhas e milagres de cura. 

A culpa e a condenação já não conseguirão impedi-lo de 
expulsar com ousadia os demónios ou de impor as mãos nos 
doentes e libertar o poder de Deus que fluirá pelos seus 
corpos. 

Uma pessoa com a revelação da nova criação experimentará 
os benefícios da comunhão com Deus: alegria, cura e saúde, 
prosperidade e o poder ilimitado de Deus. Estes benefícios 
não são para serem gozados apenas pelo crente. São para 
fluir e atingir um mundo perdido e moribundo. 

PERGUNTAS 

1. Descreva de que modo os sentimentos de culpa, condenação e indignidade podem impedir 
um  crente de ter comunhão com Deus. 

 
 
2. De que forma a revelação da nova criação e da justiça podem libertar uma pessoa de modo a 

ser capaz de   receber a manifestação da sua cura proveniente de Deus? 
 

 
3. De que forma a revelação da nova criação e justiça pode libertar um crente de modo a ser uma  

testemunha ousada e eficaz de Jesus? 
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Lição Nove 

Participantes da Natureza Divina 
A NATUREZA DE DEUS 

Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, 
tornamo-nos uma nova criação. Recebemos uma nova 
natureza ~ a natureza do próprio Deus. É excitante descobrir 
que na realidade tornamo-nos participantes da natureza 
divina de Deus. 

2 Pedro 1:4a Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e 

grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da 
natureza divina... 

Qual é a natureza de Deus? 

Há partes da natureza divina, os atributos de Deus, que estão 
reservadas apenas para Deus. São: 

�  Eterno ~ sem princípio nem fim. 

�  Imutável ~ imutável. 

�  Omnipotente ~ todo poderoso. 

�  Omnipresente ~ presente em todo o lado. 

Foi-nos Imputada 

Contudo, há partes da natureza de Deus que nos são 
imputadas no momento da salvação. Tornam-se parte 
integrante da nova criação. É-nos dado: 

�  Justiça 

�  Santidade. 

�  Amor. 

�  Bondade, graça e misericórdia. 

No momento da salvação, estas partes da natureza de Deus 
são imputadas ao espírito recém-criado. 

Revelada pelas Suas Promessas 

Pedro escreveu que pelo poder de Deus foram-nos dadas 
todas as coisas que dizem respeito à vida e à santidade. 
Tornamo-nos participantes da natureza divina pela revelação 
da Palavra de Deus. Essas coisas foram-nos dadas por meio 
de grandes e preciosas promessas. 

2 Pedro 1:2-4 Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno 
conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senho; visto como o seu divino 
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poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo 
pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e 
virtude; pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas 
promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza 
divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no 
mundo. 

Feitos Participantes 

É possível possuir a natureza de Deus no nosso espírito sem 
nos tornarmos participantes da Sua natureza divina na nossa 
experiência pessoal.  

O apóstolo Paulo escreveu, 
Filipenses 2:12, 13 De sorte que, meus amados, do modo como sempre 
obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais 
agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e 
tremor; porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o 
efetuar, segundo a sua boa vontade. 

No momento da salvação, possuímos estes atributos de Deus 
no nosso espírito, mas é através de um processo temporal 
que eles funcionam e se tornam parte do nosso corpo e 
mente. Todos os crentes tornaram-se participantes da Sua 
natureza divina no seu espírito. Contudo, é apenas através 
da revelação da nova criação que podemos tornar-nos 
participantes da Sua natureza divina na nossa alma e corpo.  

Os crentes podem tornar-se participantes e gozar o que já é 
seu pela revelação das verdades que revelam que já 
receberam a natureza divina de Deus. 

É apenas quando meditamos na Palavra de Deus e pela fé 
reivindicamos as promessas da Sua Palavra que nos 
tornamos realmente participantes da Sua natureza divina na 
nossa alma e corpo. 

Já vimos que o nosso espírito recém-criado recebeu a 
imputação da Sua natureza divina. Nesta lição, estudaremos 
como ser participantes da Sua natureza divina na área da 
nossa alma e corpo. 

TORNANDO-NOS COMO ELE 

Fomos predestinados em Cristo a sermos conforme a Sua 
imagem. 

Romanos 8:29a Porque os que dantes conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho... 

O espírito da nova criação é criado à imagem de Deus e os 
Cristãos estão no processo de se conformarem com a Sua 
imagem na área do seu corpo e alma. 
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Um Processo de Transformação 

O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: 
Romanos 12:1-2 Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso cultoacional. E não vos conformeis a 
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa,agradável, e perfeita vontade de 
Deus. 

Como nova criação, já não temos de nos conformar com 
este mundo; temos de viver um processo contínuo de 
transformação ao conformarmo-nos com a imagem do Filho 
de Deus. 

� Corpos Actuais 

Começamos o processo de transformação dedicando 
totalmente os nossos corpos a Deus. Os nossos corpos são o 
templo do Espírito Santo e temos de os apresentar como 
“um sacrifício vivo a Deus”. 

Para nos tornarmos participantes da natureza divina que já 
possuímos em Jesus, temos de consagrar diariamente as 
nossas vidas ao Senhorio total de Jesus Cristo. 

� Renovar a Mente 

Enquanto os nossos corpos estão a ser transformados, as 
nossas almas devem ser transformadas por um processo 
contínuo chamado renovação da mente. 

Este processo transformador ocorre quando continuamente 
lemos, ouvimos, meditamos, cremos e agimos na Palavra de 
Deus. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. 

Por este processo sobrenatural, os nossos corpos e almas 
tornam-se participantes da natureza divina. 

Deus A Operar em Nós 

Paulo orou com a intensidade de uma mulher em trabalho de 
parto pelos crentes gálatas para que Cristo se formasse 
neles. 

Gálatas 4:19 Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, 
até que Cristo seja formado em vós; 

Disse aos crentes filipenses que Deus estava a operar neles. 

Filipenses 2:13 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como 
o efetuar, segundo a sua boa vontade. 

Deus continua a trabalhar na vida dos seres da Sua nova 
criação até estarem conformados a imagem de Seu Filho. 

Quanto mais Lhe permitimos que realize a Sua obra no 
nosso íntimo, tanto mais nos tornamos como Cristo. 
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Nota: Já estudámos a justiça de Deus e a forma como ela 
nos foi imputada. A justiça ou rectidão é um dos atributos 
de Deus. Nesta lição, vamos assumir que o leitor conhece a 
Sua justiça e de que modo ela nos é imputada no momento 
da salvação e passaremos para outros atributos de Deus. 

COMPARTILHANDO A SUA SANTIDADE 

Deus É Santo 

A santidade de Deus é de uma espantosa e absoluta pureza e 
perfeição que ultrapassa qualquer descrição. Exige uma total 
separação do pecado e da impureza. 

Deus é completamente santo na Sua essência e em toda a 
Sua forma de agir. Os anjos declaram a Sua santidade. 

Isaías 6:3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo 
é o Senhor dos exércitos; a terra toda está cheia da sua glória. 

Ordenados a Sermos Santos 

O nosso novo espírito recriado é tão santo quanto o próprio 
Deus. 

O apóstolo Paulo escreveu: 
Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 

Recordemos que os nossos corpos e almas estão no processo 
de se conformarem à imagem de Cristo. Temos de escolher 
ser santos na nossa vida diária. É a santidade experiencial. 

Levítico 19:2b Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou 
santo. 

Temos de escolher tornar-nos santos na nossa conduta. 
Temos de consagrar a nossa vida como vasos santos a Deus. 
Temos de nos considerar mortos para o pecado e vivos para 
Jesus. 

Esta é uma santificação experiencial, um processo de nos 
afastarmos do sistema deste mundo e vivermos para Jesus 
Cristo. É o equivalente a tornar-nos como Jesus na nossa 
vida e conduta diárias. 

1 Pedro 1:15, 16 Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós 
também santos em todo o vosso procedimento; porquanto está escrito: 
Sereis santos, porque eu sou santo. 

É-nos ordenado que sejamos santos e podemos fazê-lo 
participando da natureza divina de santidade. 
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PARTICIPANDO DO SEU AMOR 

Deus é Amor 

Por natureza, Deus é Amor. É a fonte de todo o amor. 

1 João 4:16 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. 
Deus é amor; e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus 
nele. 

A maior manifestação do amor de Deus para com a 
humanidade foi a entrega do Seu precioso Filho. 

Romanos 5:8 Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, 
quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 

João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 

Quatro Tipos de Amor 

Como no mundo moderno a palavra “amor” é com 
frequência mal compreendida, seria bom conhecer as quatro 
palavras que a língua grega usa para designar amor. 

� Eros 

“Eros” é o amor sensual. Não é utilizado no Novo 
Testamento. Refere-se ao amor erótico que Deus ordenou 
entre marido e mulher, descrito no Cântico dos Cânticos. 
Deus proíbe-o fora da expressão íntima de amor entre 
marido e mulher. 

� Storge 

“Storge” é um amor não-sensual. É o amor ou afeição 
familiar. É utilizado como radical no adjectivo 
“philostorgos” que significa ser-se ternamente afeiçoado. 

Romanos 12:10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros; 

Storge é a afeição que os membros da família mostram uns 
pelos outros nas famílias naturais e na família de Deus. 

� Philia 

“Philia” é o amor de profunda amizade ou intensa ligação a 
alguém. O substantivo “philema” significa “beijar”. Philia é 
o amor de grande calor e afeição. 

João 5:20a Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que ele 
mesmo Faz... 

Philia foi utilizado para descrever a relação de amor entre 
Jesus e Lázaro. 

João 11:3 Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que 
está enfermo aquele que tu amas. 
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Uma outra palavra é “philos”, que significa alguém que é 
muito querido à nossa afeição. 

João 15:13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua 
vida pelos seus amigos. 

Este é o tipo de amor íntimo que marido e mulher nutrem 
um pelo outro (philandros). 

Além da íntima e calorosa relação de amor que Jesus tinha 
por Lázaro, esta expressão vê-se também na relação íntima 
entre David e Jónatas. É um amor especial limitado a 
pouquíssimas relações íntimas entre duas pessoas. 

� Agape 

O amor agape é o amor não-sensual de Deus manifestado 
como fruto do Espírito na vida do crente. 

Gálatas 5:22, 23 Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a 
longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o 
domínio próprio; contra estas coisas não há lei. 

O amor agape é um amor sobrenatural. É o amor de Deus 
manifesto pelo Espírito Santo nos nossos corações, através 
das nossas vidas e nas nossas acções para com os outros. 

Como este amor provém de Deus, é um amor que o mundo 
só pode experimentar através da nova criação ~ através de 
nós. É um amor pelo próximo, os amigos e, por estranho 
que possa parecer ao mundo, é um amor pelos inimigos. 

1 João 3:16 Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por 
nós; e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 

Resumo 

Eros está limitado pelas leis de Deus ao nosso cônjuge. 

Storge está limitado às nossas famílias natural e espiritual. 

Philia está limitado ao nosso cônjuge ou a amigos pessoais 
íntimos. 

Contudo, através da nova criação, o amor agape de Deus é 
revelado a todos, inclusive os nossos inimigos. 

Amor Agape em Acção 
� Amor Uns pelos Outros 

Pela transmissão sobrenatural da natureza divina de Deus e 
como fruto do Espírito, os seres da nova criação passaram a 
mostrar amor uns pelos outros. 

Romanos 13:8 A ninguém devais coisa alguma, senão o amor 
recíproco; pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. 

Jesus disse: 
João 13:34, 35 Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns 
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aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se 
tiverdes amor uns aos outros. 

Aquilo que acima de tudo distingue os discípulos de Jesus é 
o amor que manifestam uns pelos outros. 

� Um Discípulo do Amor 

Um discípulo é alguém que ficou sujeito à disciplina de 
Jesus. É mais do que um mero cristão. É alguém que, pela fé 
e obediência, está a conformar-se à natureza amorosa e 
imagem de Jesus. Um discípulo dirá com o apóstolo João: 

1 João 4:7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de 
Deus; e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 

A nova criação, aqueles que compartilham a natureza divina 
de Deus, andarão no amor agape de Deus. 

Romanos 5:5b ...o amor de Deus está derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado. 

� Amor Ordenado por Lei 

A lei moisaica ordenou que nos amássemos uns aos outros. 

Levítico 19:18 Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do 
teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor. 

Os homens e mulheres não regenerados eram incapazes de 
cumprir a lei. Por si sós, não podiam amar o seu próximo 
como a si mesmos. 

Jesus deu um novo mandamento de amor à Sua nova 
criação. 

Romanos 13:9 Com efeito: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; 
não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se 
resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

� A Lei Cumprida pelo Amor 

O amor é o cumprimento da lei. 

Romanos 13:10 O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é 
o cumprimento da lei. 

Paulo escreveu aos Gálatas, 
Gálatas 5:14 Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

Amando os Nossos Inimigos 

Deus, na Sua grande natureza de amor, amou-nos mesmo 
quando éramos Seus inimigos. Como novas criaturas, temos 
também a natureza de amor de Deus. Também temos de 
amar os perdidos deste mundo e compartilhar com eles o 
grande amor e compaixão de Deus. 
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Como somos novas criaturas, somos participantes da 
natureza de amor de Deus. Pelo Espírito Santo, podemos e 
devemos amar até mesmo aqueles que são nossos inimigos. 

Mateus 5:44 Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai 
pelos que vos perseguem. 

Jesus nunca nos mandaria fazer algo que fosse impossível. 
Podemos e devemos amar os nossos inimigos com o amor 
agape de Deus. 

� Expressando o Amor Agape 

Jesus instruiu os Seus seguidores sobre a forma de expressar 
junto dos outros o amor agape ~ incluindo os seus inimigos. 

Lucas 6:27-30 Mas a vós que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos 
que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a 
outra; e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a 
túnica. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que 
te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. 

O apóstolo Paulo escreveu, 
Romanos 12:20 Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; 
sem tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás 
brasas de fogo sobre a sua cabeça. 

� Exemplo do Amor Agape 

Estêvão foi um grande exemplo do amor agape sobrenatural 
em acção ao ser apedrejado pelos seus inimigos. 

Actos 7:59, 60 Apedrejavam, pois, a Estêvão que orando, dizia: Senhor 
Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com 
grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, 
adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. 

Nós, como participantes da natureza divina, pelo Espírito 
Santo podemos e devemos possuir este mesmo amor 
sobrenatural pelos outros, até mesmo pelos que são nossos 
inimigos. 

Uma pessoa que viva segundo os seus sentimentos nunca 
pode experimentar este tipo de amor. Este amor só pode ser 
experimentado e manifestado por quem já teve uma 
revelação do amor de Deus em si. 

� Escolhendo Amar 

Como amar os nossos inimigos é contrário aos nossos 
sentimentos e ao nosso eu natural, nós, que temos uma 
revelação da natureza de amor de Deus, temos de escolher 
amar como Deus ama. 

1 Pedro 1:22 Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à 
verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos 
ardentemente uns aos outros, 
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Amantes de Deus 

Os que já tiveram uma revelação da nova criação que são 
em Cristo e que se tornaram participantes da Sua natureza 
divina, acima de tudo serão amantes de Deus. 

Farão tudo para agradar a Deus, obedecendo à Sua Palavra. 
Serão adoradores de Deus. 

Os seres da nova criação louvarão a Deus continuamente por 
todas as Suas maravilhosas bênçãos. Adorarão a Deus por 
aquilo que Ele é. Nos seus lábios estará sempre um contínuo 
louvor a Deus. 

A nova criação experimentará uma profunda e íntima 
relação de amor com Deus. 

Salmo 42:1, 2 Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a 
minha alma anseia por ti, ó Deus! A minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo; quando entrarei e verei a face de Deus? 

A nova criação andará no amor agape de Cristo para com os 
seus irmãos crentes, os seus inimigos e para com o próprio 
Deus. 

COMPARTILHANDO A SUA BONDADE E MISERICÓRDIA 

Deus é Amor 

Pela Sua própria natureza, Deus é bom. 

Salmo 52:1b ...pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. 

A bondade de Deus é de absoluta perfeição. A Sua bondade 
expressa-se para com toda a Sua criação pela Sua 
misericórdia e graça. 

A Graça e Misericórdia de Deus 

A misericórdia de Deus para com a humanidade pecadora 
foi revelada da forma mais clara e completa quando deu o 
Seu Filho para morrer em nosso lugar. Uma das definições 
de misericórdia é: 

�  indulgência para com um transgressor, não lhe 
infligindo o castigo merecido. 

A misericórdia de Deus é a bondade de Deus exercida em 
favor da nossa necessidade. Deus é rico em misericórdia! 

Efésios 2:4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor 
com que nos amou. 

Deus é chamado o Pai da misericórdia. 

2 Coríntios 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, 
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� Salvos pela Graça  

Uma definição de graça é: 

�  O imerecido favor de Deus em favor da humanidade. 

É uma outra expressão do Seu grande amor. 

Efésios 2:5, 8 Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos 
vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 
vem de vós, é dom de Deus; 

� Trono da Graça 

Agora, como novas criaturas, podemos aproximar-nos com 
ousadia do Seu trono da graça. 

Hebreus 4:16 Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, 
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos 
socorridos no momento oportuno. 

COMPARTILHANDO O SEU PERDÃO 

Deus Perdoa 

A maior expressão da graça e misericórdia de Deus 
encontra-se no Seu perdão. O seu perdão estende-se a cada 
pecador que aceita Jesus como seu Salvador ~ o seu 
substituto pessoal. 

Efésios 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção 
dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. 

O Seu perdão alarga-se aos crentes quando confessam o seu 
pecado. 

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

No Novo Testamento, perdão significa: 

�  enviar para longe. 

�  pagar uma dívida ou considerar o pecado 
comocompletamente cancelado. 

�  conceder favor incondicional, apagando, removendo o 
afastando os pecados ou transgressões. 

Deus perdoa e esquece! O Seu perdão baseia-se na obra 
redentora de Jesus que não só pagou o castigo dos nossos 
pecados, como também carregou os nossos pecados até às 
profundezas da terra, para nunca mais serem recordados ou 
levantados contra nós. 

Hebreus 8:12 Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e 
de seus pecados não me lembrarei mais. 
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Temos de Perdoar 

Como participantes da natureza divina de Deus, como seres 
da nova criação, devemos andar na misericórdia e na graça 
de Deus para com os outros. Devemos perdoar como Deus 
perdoa. 

Efésios 4:32 Antes sede bondosos uns para com os outros, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos 
perdoou em Cristo. 

� Continuar a perdoar 

Mesmo que alguém continue a pecar contra nós, temos de 
continuar a perdoar. 

Mateus 18:21, 22 Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: 
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de 
perdoar? Até sete? 

Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas até 
setenta vezes sete. 

Como novas criaturas, podemos perdoar porque somos 
participantes da natureza divina de Deus. Podemos e 
devemos perdoar porque Jesus perdoou. 

� Escolher perdoar 

O perdão é uma escolha. É um acto de obediência a Deus. 
Não devemos perdoar só quando sentimos vontade de o 
fazer. Devemos obedecer a Deus e tomar a decisão de 
perdoar porque Deus, na Sua misericórdia e graça, perdoou-
nos. 

Jesus foi pendurado na cruz na presença dos Seus inimigos. 
Espancaram-No, cuspiram n’Ele, troçaram d’Ele, mentiram 
a Seu respeito, colocaram-Lhe uma coroa de espinhos na 
cabeça e até crucificaram-No. E, contudo, mesmo 
pendurado na cruz, perdoou-lhes. 

Lucas 23:34 a Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem 
o que fazem... 

Jesus é o nosso exemplo. Como Ele perdoou e está em nós, 
também podemos perdoar. 

Perdoar para Sermos Perdoados 

O mesmo Jesus disse: 

Marcos 11:25 Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma 
coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu, vos 
perdoe as vossas ofensas. 

Como novas criaturas em Jesus Cristo, possuindo a natureza 
divina de amor, misericórdia e graça, também nós 
poderemos perdoar todos quantos pecaram contra nós ou os 
nossos entes queridos. Recebemos o mandamento de 
perdoar para podermos ser também perdoados. 
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Conclusão 

Como novas criaturas, temos a vida e a natureza de Deus no 
nosso espírito. A nossa alma e corpo tornaram-se 
participantes da natureza divina de Deus ao conformar-nos 
com a imagem do Seu Filho. 

A nossa parte é apresentar os nossos corpos como sacrifício 
vivo a Deus, gastar tempo com a Palavra de Deus e escutar 
os Seus mestres para que as nossas almas sejam 
transformadas pela revelação da Palavra de Deus. 

Temos de nos tornar participantes da justiça, santidade, 
amor e bondade de Deus. Temos de compartilhar a Sua 
misericórdia e graça até que, à Sua semelhança, passemos a 
perdoar os outros. 

Como novas criaturas, o nosso espírito recebeu a natureza 
divina de Deus. A nossa alma e corpo estão a tornar-se 
participantes da natureza divina, pelo poder transformador 
da Palavra de Deus na nossa vida. 

PERGUNTAS 

1. Descreva o processo pelo qual podemos tornar-nos participantes da natureza divina de Deus. 
 
 
2. Ao tornar-nos participantes da natureza divina de Deus, que mudanças devemos esperar na 

nossa atitude,   relação e acção para com os outros? 
 
 
3. Qual a razão da importância de perdoarmos todos quantos pecaram contra nós? 
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Lição Dez 

A Palavra de Deus e a Nova Criação 
A PALAVRA DE DEUS 

Introdução 

A revelação da nova criação encontra-se na Palavra de Deus. 
A Sua Palavra revela Jesus e a nossa posição n’Ele. A 
transformação das nossas almas e corpos só pode surgir pela 
renovação da nossa mente através do poder da Palavra de 
Deus. 

Este processo de transformação surge quando meditamos na 
Palavra de Deus, visualizando-nos como Deus nos vê. 
Quando começamos a declarar a Palavra de Deus, as nossas 
imaginações começam a formar imagens à semelhança de 
Deus. A nossa fé será libertada e começaremos a ver-nos a 
ser, fazer e ter tudo quanto Deus diz sobre nós como nova 
criação no Seu Filho. 

Jesus, a Palavra Viva 

Jesus e a Palavra são um. Conhecer a Sua Palavra é 
conhecê-Lo. 

João 1:1, 14 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do 
Pai.  

Jesus é a Palavra de Deus e a Palavra é a revelação de Jesus 
manifesta em cada livro da Bíblia. Meditar na Palavra é 
como visitar Jesus. 

Quando Jesus nos é revelado, seremos como Ele! 

1 João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se 
manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é, o 
veremos. 

É através da compreensão da Palavra de Deus que 
descobrimos a revelação da nova criação. 

Dada por Inspiração 

O autor da Bíblia é Deus. Não é apenas uma colecção de 
livros escritos por diversos homens através dos tempos, mas 
antes inspirada e revelada por Deus. 

2 Timóteo 3:16,17 Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa 
para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; 
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para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado 
para toda boa obra. 

As palavras originais traduzidas por “inspiração de Deus” 
significam “respirado por Deus”. 

Quando Deus soprou o Seu fôlego em Adão, este tornou-se 
uma alma vivente. Adão tinha a vida de Deus em si. 

Da mesma forma, Deus soprou a Sua vida na Sua Palavra. A 
Palavra de Deus é infalível e perfeita porque é inspirada 
pelo Espírito Santo. 

2 Pedro 1:20, 21 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia 
da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi 
produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus 
falaram movidos pelo Espírito Santo. 

Viva e Poderosa 

A Palavra de Deus está viva com a vida de Deus. A Palavra 
de Deus é poderosa para mudar as nossas vidas pelo poder 
do Espírito Santo de Deus. 

Hebreus 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante 
do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma 
e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. 

Contém a Vida de Deus 

A vida de Deus, soprada na Sua Palavra, está ainda tão viva 
com a presença e poder de Deus como no dia em que foi 
escrita. A vida de Deus, que é a Sua Palavra, continua a fluir 
na vida daqueles que gastam tempo com ela. 

Provérbios 4:20-22 Filho meu, atenta para as minhas palavras; inclina o 
teu ouvido às minhas instroções. Não se apartem elas de diante dos 
teus olhos; guarda-as dentro do teu coração. Porque são vida para os 
que as encontram, e saúde para todo o seu corpo. 

Vivendo pela Palavra 

A nova criação vive pela Palavra de Deus. 

Mateus 4:4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 

A nova criatura tem de viver na Palavra para permanecer 
nela de dia e de noite. 

Josué 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele 
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto 
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás 
bem sucedido. 
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A Palavra que Prevalece 

Ao lermos, meditarmos, crermos, confessarmos e agirmos 
na Palavra viva de Deus, ela prevalece, como ocorreu na 
cidade de Éfeso. 

Paulo ensinava diariamente a Palavra de Deus na escola de 
Tirano. 

Actos 19:10-12 Durou isto por dois anos; de maneira que todos os que 
habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do 
Senhor. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de 
sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e 
as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. 

Quando Paulo ensinava e pregava continuamente a Palavra 
em Éfeso, coisas poderosas aconteciam. 

Actos 19:17-20 E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam 
em Éfeso, tanto judeus como gregos; e veio temor sobre todos eles, e o 
nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam 
crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Muitos também 
dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os 
queimaram na presença de todos; e, calculando o valor deles, acharam 
que montava a cinqüenta mil moedas de prata. Assim a palavra do 
Senhor crescia poderosamente e prevalecia. 

Se permanecermos na Palavra de Deus e se a lermos, 
meditarmos nela dia e noite, crermos, falarmos e agirmos 
com ousadia, a revelação da Palavra de Deus crescerá 
poderosamente e prevalecerá na nossa vida e nas nossas 
cidades como sucedeu em Éfeso e na Ásia Menor. 

IMPORTÂNCIA DA PALAVRA NAS NOSSAS VIDAS 

Alimenta o Nosso Espírito 

A Palavra de Deus transmite fé ao nosso espírito e edifica o 
nosso amor por Deus e uns pelos outros. A Palavra de Deus, 
alimentando o espírito das novas criaturas, é muito mais 
importante do que ingerir os alimentos naturais que 
sustentam o nosso corpo. 

Jo 23:12 Nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no 
meu peito as palavras da sua boca. 

Jeremias 15:16a Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi; e as tuas 
palavras eram para mim o gozo e alegria do meu coração... 

Mateus 4:4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 

Produz Aprovação 

Deus espera que estudemos e conheçamos a Sua Palavra, tal 
como Paulo instruiu Timóteo a fazer. 
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2 Timóteo 2:15 Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como 
obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra 
da verdade. 

Edifica a Nossa Fé 

A fé vem por ler e ouvir a Palavra de Deus. 

Romanos 10:17 Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 

Quando a fé vem por ouvir a Palavra, essa fé começa a falar, 
a confessar e a declarar a Palavra de Deus como verdade. 

MEDITANDO NA PALAVRA DE DEUS 

É importante que meditemos na Palavra de Deus, não nos 
nossos antecedentes, deficiências, falta de capacidade, 
situações ou problemas. Se continuarmos a colocar os 
nossos pensamentos nessas coisas negativas, as nossas 
mentes não podem ser renovadas. 

Filipenses 4:8, 9 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo 
o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e 
ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus de paz será convosco. 

Meditar na Palavra de Deus é a chave para sermos 
transformados pela renovação das nossas mentes. 

Salmo 1:1-3 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores; antes tem seu prazer na lei do 
Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore 
plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação 
própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará. 

Quando a pessoa nascida de novo medita na Palavra de 
Deus dia e noite, ocorre uma transformação na sua vida. 

O versículo três apresenta quatro resultados que ocorrem 
quando a Pessoa continua a meditar na Palavra de Deus. 

�  Estabilidade: 

As suas raízes terão um fornecimento constante de água 
viva. 

�  Fertilidade: 

Produzirão fruto na estação própria. 

�  Segurança: 

As suas folhas não cairão. 

�  Prosperidade: 

Tudo quanto fizer prosperará. 
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Para Renovar as Nossas Mentes 

Quando meditamos na Palavra de Deus, somos 
“transformados pela renovação da nossa mente”. 

Romanos 12:2a E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente... 

Ao meditar na Palavra de Deus, ocorre uma transformação. 
As nossas almas (intelecto, emoções e vontade) 
transformam-se para serem o que os nossos espíritos se 
tornaram no momento da salvação. 

O Rei Salomão escreveu: 

Provérbios 23:7a Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é... 

Quando meditamos na Palavra de Deus, ocorre uma 
metamorfose. A lagarta da nossa velha natureza transforma-
se numa linda borboleta, conformada com a imagem do 
próprio Cristo. 

Significado de Meditação  
� Concentrar 

Quando meditamos na Palavra de Deus, concentramos a 
nossa plena atenção nas palavras que Deus falou. Repetimo-
las vez após vez. 

1 Timóteo 4:15 Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, 
para que o teu progresso seja manifesto a todos. 

� Visualizar 

Ao continuarmos a meditar na Palavra de Deus, começamos 
a visualizar a nova criação. Começamos a ver-nos como 
Deus nos vê.  

�  sendo o que Ele diz que nós somos 

�  fazendo o que Ele diz que podemos fazer 

�  tendo o que Ele diz que podemos ter. 

O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que se meditasse na 
Palavra o seu progresso tornar-se-ia evidente a todos. 

1 Timóteo 4:15 Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas,  

para que o teu progresso seja manifesto a todos. 

Josué escreveu que primeiro temos de meditar na Palavra 
dia e noite, depois fazer o que ela diz e, por fim, o nosso 
caminho será próspero e teremos grande sucesso. 

Josué 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele 
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto 
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás 
bem sucedido. 

Quando começamos a visualizar Jesus como Ele é, 
compreendendo que somos nova criação n’Ele, 
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começaremos a ver-nos como Ele é. João escreveu que 
seremos como Ele. Que promessa maravilhosa! 

1 João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se 
manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é, o 
veremos. 

Quando meditamos, começamos a falar continuamente o 
que a Palavra de Deus diz sobre nós até ela tornar-se uma 
realidade na nossa vida. 

� Murmurar 

A palavra hebraica para meditar significa “murmurar”. 
Quando murmuramos ou declaramos constantemente a 
Palavra de Deus, libertamos o seu poder que entrará em 
acção na nossa vida. 

Isaías 59:21 Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor: 
o meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua 
boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem 
da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para 
todo o sempre. 

Ao murmurarmos ou declararmos a Palavra de Deus, 
descobrimos que se tornou indelevelmente impressa nas 
nossas mentes, tendo-a memorizado. 

� Imaginar 

Continuando a meditar nas verdades que a Palavra de Deus 
revela sobre a nova criação, ela liberta as nossas 
imaginações para formar imagens provenientes de Deus. 
Começamos a pensar como Deus pensa e a ver-nos como 
novas criaturas através dos olhos de Deus. 

Isaías 55:8, 9 Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o 
Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim 
são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os 
meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 

� Compreender 

Começaremos a compreender a sabedoria e revelação de 
Deus. 

Efésios 1:17, 18 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 
da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno 
conhecimento dele; sendo iluminados os olhos do vosso coração, para 
que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas 
da glória da sua herança nos santos. 

A Palavra de Deus 

Há duas palavras importantes no Grego do Novo 
Testamento utilizadas para designar a Palavra de Deus. 
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A primeira é Logos, que é a palavra escrita de Deus. A 
segunda é Rhema, que é a palavra falada de Deus. 

� Logos 

Logos é o termo usado para designar toda a Bíblia. As 
palavras gerais de Deus dadas a todo o Seu povo. 

� Rhema 

Rhema é a Palavra de Deus falada pessoalmente a cada um 
de nós. 

Rhema é a iluminação sobrenatural que nos chega 
pessoalmente pela revelação do Espírito Santo quando 
meditamos na Palavra-Logos. 

Quando a Palavra-Rhema surge, é como se uma luz entrasse 
no nosso espírito. Sabemos que Deus no-la falou 
pessoalmente. A Palavra-Logos que o Espírito Santo utiliza 
para iluminar o nosso espírito e libertar a nossa fé é a 
Palavra-Rhema. 

PODER PARA DECLARAR A PALAVRA DE DEUS 

O apóstolo Paulo declarou que a fé vem por ouvir e ouvir a 
Palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus lendo-a, 
repetindo-a e ouvindo-a através do bom ensino. 

Se houver uma necessidade particular na nossa vida, 
devemos encontrar os versículos na Palavra de Deus que 
respondem a essa necessidade e lê-los continuamente, Ao 
lermos ou citarmos esses versículos, de repente tornam-se-
nos mais reais do que a situação em que nos encontramos. 
Aí surge a fé. 

A Palavra-Logos torna-se a Palavra-Rhema pessoal de Deus 
revelada e falada ao nosso espírito pelo Espírito Santo, no 
momento em que recebemos essa revelação e a fé entra no 
nosso espírito. 

Romanos 10:17 Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 

Quando a nossa compreensão é iluminada pela Rhema de 
Deus, entramos no conhecimento de quem realmente somos 
em Jesus. Seremos transformados em seres da nova criação. 

Declarando a Palavra de Deus 

O acto de declarar a Rhema de Deus também se chama 
confissão da Palavra de Deus. A palavra grega traduzida por 
confissão é “homo-logeo”. Confessar a Palavra de Deus 
significa: 

�  Falar a mesma coisa 

�  Concordar com 

�  Estar de acordo com 
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É isso o que acontece a cada um de nós quando recebemos 
uma revelação Rhema do evangelho. Cremos e confessámos 
que Jesus é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar e 
que ressuscitou de entre os mortos. 

Romanos 10:9, 10 Porque, se com a tua boca confessares a Jesus 
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, será salvo; pois é com o coração que se crê para a justiça, e 
com aboca se faz confissão para a salvação. 

� Creio ~ Falo 

No momento em que cremos, temos de falar, confessar o 
que nos foi revelado. Há um espírito de fé que diz: Creio, 
logo falo! 

2 Coríntios 4:13 Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está 
escrito: Cri, por isso falei; também nós cremos, por isso também 
falamos, 

� A Confissão Incompreendida 

Muitos não têm entendido esta verdade e começam a 
confessar continuamente algo que desejam. Procuram uma 
escritura para reivindicar o que parece apoiar o seu desejo, 
numa tentativa de obrigar Deus a satisfazer os seus próprios 
desejos. 

É a Rhema, a palavra que Deus falou e revelou-nos 
pessoalmente que liberta a nossa fé para confessarmos e 
reivindicarmos com ousadia o que de direito é nosso. É a 
Rhema, que nós, como nova criação, temos de declarar com 
ousadia. Quando falamos estas palavras dadas por Deus, 
coisas poderosas começam a acontecer. 

Deus Criou Quando Falou 

Fomos criados à imagem de Deus. Deus é o Criador e Ele 
criou-nos pronunciando palavras. 

Hebreus 11:3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela 
palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. 

Vemos o poder criador de Deus em acção no primeiro 
capítulo de Génesis, onde a frase “E disse Deus” é repetida 
muitas vezes. 

Criamos Quando Falamos 

Como nova criação, também criamos com as palavras que 
pronunciamos. 

Provérbios 18:20 O homem se fartará do fruto da sua boca; dos 
renovos dos seus lábios se fartará. 

� Poder da língua 

As nossas palavras podem ser palavras que produzem 
maldição sobre nós ou podem ser palavras de vida. 
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Provérbios 18:21 A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele 
que a ama comerá do seu fruto. 

Como nova criação, criados à imagem de Deus, criamos por 
meio de palavras. Pelo poder da língua, libertamos palavras 
de vida ou de morte. 

Como novas criaturas, temos de guardar a nossa boca e ter 
cuidado como o que falamos. Podemos necessitar de mudar 
a nossa forma de falar. Não devemos permitir que palavras 
negativas de morte ou de mal saiam da nossa boca. 

Declarar a Palavra 

Quando meditamos na Palavra de Deus, a fé entra em acção 
no nosso espírito e Deus revela-nos a Sua Palavra. Então, 
declaramos com ousadia o que Deus nos falou na sua 
Palavra. 

1 Pedro 4:1a Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus 
� Falar às Montanhas 

Jesus revelou a importância de uma fé que fala e declara a 
Palavra de Deus. 

Marcos 11:22-24 Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. em 
verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e 
lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará 
aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que 
pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. 

� Crer que Recebemos 

Quando recebemos uma revelação da Rhema de Deus no 
nosso espírito recriado, cremos que receberemos o que Deus 
nos falou. Começaremos a falar às montanhas das 
circunstâncias existentes na nossa vida. A pessoa nova 
criatura recebe o que pronuncia. 

DECLARAÇÕES DA NOVA CRIAÇÃO 

Os que receberam a revelação da nova criação começarão a 
declarar os seus direitos e privilégios de novas criaturas. 

Declarar Com Ousadia 

Sei quem sou em Jesus Cristo! Sou uma nova 
criação! As coisas   velhas já passaram! Tudo se fez 
novo! 

Sou a justiça de Deus em Jesus Cristo! 

Portanto, não há agora condenação para mim porque 
estou em   Cristo Jesus! 

 Sou a semente da fé de Abraão. Todas as bênçãos 
prometidas a Abraão são minhas. 
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 Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder e amor e 
de uma mente sã! 

Posso todas as coisas através de Cristo que me 
fortalece! As    obras que Jesus realizou eu também 
posso fazer! A alegria do  Senhor é a minha força! A 
Palavra diz: “Que o fraco diga sou forte”. Portanto, 
sou forte! 

Jesus levou sobre Si as minhas doenças, enfermidades 
e dores e já não tenho de as carregar! Pelas pisaduras 
de Jesus fui curado! Nenhuma destas doenças cairá 
sobre mim! A vontade de Deus acima de todas as 
coisas é que eu prospere e viva em saúde! 

O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades 
segundo as Suas riquezas em glória! Foi Deus que me 
deu o poder para    enriquecer! 

Tenho dado a Deus e Ele multiplicará em mim a Sua 
prosperidade financeira segundo uma medida cheia e 
transbordante! Tudo quanto semear isso também 
colherei! 

Sou abençoado na minha entrada e na minha saída! 
Tudo quanto a minha mão tocar será abençoado por 
Deus! Não serei derrotado! Sou uma nova criação em 
Jesus Cristo!” 

� Conclusão 

Ao lermos, ouvirmos, estudarmos e meditarmos na Palavra 
de Deus, a fé é edificada nos nossos corações. Como novas 
criaturas, começamos a libertar o poder criativo da Palavra 
de Deus. Pela fé, declaramos essa palavra quando a falamos. 

A Palavra de Deus é viva e poderosa. Contém a vida de 
Deus. Ao declararmos a revelação da nova criação, tornamo-
nos participantes da natureza de Deus. 

Quando declaramos continuamente a revelação da Palavra 
de Deus, verificamos que somos novas criaturas, 

Sendo tudo quanto Deus diz que somos 

Fazendo tudo quanto Deus diz que podemos fazer 

Tendo tudo quanto Deus diz que podemos ter. 

A revelação da nova criação torna-se uma realidade 
na nossa vida. 

PERGUNTAS 

1. Descreva de que modo devemos meditar na Palavra de Deus. 
 
 
2. Descreva a diferença entre Logos e Rhema. 
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3. Qual a importância de declarar, falar ou confessar com a nossa boca a Palavra de Deus? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


