ESTUDOS PARA PGS - IBBR

“A MORTE E A CONDENAÇÃO ANULADAS”
…Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da
nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por
natureza, filhos da ira, como também os demais. (Efésios 2.3)

INTRODUÇÃO
Todos crescem, desde a infância preocupados com a morte. Qual criança que não pergunta
para a mãe sobre a morte. Os pais se veem em aperto quando estão a lidar com este tema
morte. E a morte é um componente da vida. É fato. Costumamos dizer que é a coisa mais
certa da vida. É um componente da vida, e um componente muito difícil de lidar. Há pessoas
mortas espiritualmente. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. A morte é uma
CONSEQUÊNCIA DESASTROSA. Pois o salário do pecado é a morte.. Romanos 6: 23
a. Ou seja a recompensa do pecado é a MORTE ESPIRITUAL.

DESENVOLVIMENTO
E talvez você pergunte : Quem são os mortos espirituais ?
O QUE A BÍBLIA ENSINA ?
Efésios 2: 1 a 2 na NOVA TRADUÇÃO DA LINGUAGEM DE HOJE.
1 Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês
estavam mortos . 2 Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e
faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito
que agora controla os que desobedecem a Deus.
Vemos que Paulo não apenas apresenta quem são os MORTOS ESPIRITUAIS, mas
ensina que estes mortos SEGUIRAM O MAU CAMINHO DESTRUIDOR, e ensina ainda
que há UMA ESPÍRITO que controla e conduz os que desobedecem a Deus. Seguem
então algumas verdades declaradas neste versículo:
Há uma morte além da morte física, há vivos que estão mortos ESPIRITUALMENTE.
Há um curso destruidor NO MUNDO levando, tragando e engolindo consigo uma
torrente de gente...
E a proposta Deus HOJE hoje aos seres humanos perdidos pela fraqueza e terror
da morte , É INTERRONPER este FLUXO DE MALDIÇÃO.
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Percebe-se facilmente olhando esses poucos versículos da Bíblia que HÁ uma
condenação IMPOSTA AOS HOMENS, por causa da desobediência e do pecado, por força
do mal leva a humanidade a uma PERDIÇÃO ETERNA.
Mas eu quero dar uma boa notícia. O EVANGELHO DE CRISTO É A BOA NOVA
DE DEUS AOS HOMENS PERDIDOS. As boas notícias de Deus pra mim e pra você.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9
Toda ira de Deus e toda condenação que nós merecemos foram derramadas UM
DIA SOBRE JESUS CRISTO. Todas as exigências da perfeita JUSTIÇA de Deus foram
cumpridas por JESUS CRISTO. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23
DEUS SE TORNOU UM DIA TOTALMENTE VOLTADO PRA MIM – PESSOALMENTE
PARA MIM UM DIA QUANDO EU O RECONHECI.
Não conseguimos conhecer o que se passa com o coração dos nossos amigos. Mas
podemos dizer a todos hoje que JESUS CRISTO É GRACIOSO E É CAPAZ DE
PERDOAR OS QUE SE ARREPENDEM DE SEUS PECADOS E DELITOS COMETIDOS
CONTRA DEUS.
A GRAÇA DE JESUS CRISTO COMEÇA A ESCREVER UM NOVO POEMA, NO MEIO DO
CAOS para os que CREEM.
Quanto a manifestação da GRAÇA o pastor Israel BELO de Azevedo afirma:

“ NA VIDA, POR NÓS MESMOS O MÁXIMO QUE PODEMOS FAZER É
REMENDAR. E, muitas vezes, nossos remendos deixam o trabalho pior
do que estava.” Éramos lindos sonetos, mas fomos estragados pela
queda. Não adianta remendar o poema. Tem de ser refeito. A graça o
refaz. “ Israel Belo de Azevedo.
Em que momento Deus foi favorável ao homem ? Quando entregou Jesus para a nossa
salvação ? O QUE A BÍBLIA ENSINA ?
JESUS CRISTO CRISTO PROVIDENCIOU A SUA REGENERAÇÃO PESSOAL
Antes da regeneração pessoal, éramos filhos da IRA.
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…Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da
nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. (Efésios 2.3)
Antes de conhecermos a Cristo pessoalmente, de confessá-lo como Senhor e Salvador
pessoal não HAVIA escapatória. TUDO QUE FAZÍAMOS ERA TENTAR E TENTAR ...
Esta é a diferença entre o CRISTO DA HISTÓRIA E O CRISTO DA SUA HISTÓRIA.

DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS:
• Quais desafios encontra para anunciar a salvação em JESUS
CRISTO ?
• Quando foi que recebeu a Cristo como salvador e Senhor pessoal ?
• Quais barreiras enfrenta para ser um GENUÍNO SEGUIDOR de
JESUS CRISTO ?
CONCLUSÂO
Você já está livre da condenação eterna ?
Então SEJA FIEL a JESUS CRISTO. Siga a Jesus Cristo. Seja discípulo de JESUS CRISTO.

Não entregou a sua vida a JESUS ?
Então desista do mundo e siga a Jesus. SEJA DISCÍPULO DE JESUS
Você ainda está debaixo da MALDIÇÃO DA CONDENAÇÃO ETERNA ?
Entregue a sua vida a JESUS e RECEBA O SEU PERDÃO.
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: Salmos 37:5

O QUE APRENDEMOS ?
A MORTE E A CONDENAÇÃO FORAM ANULADAS. Mas para que isto seja validado em
sua experiencia é necessário que você passe PELA CRUZ DE CRISTO através de
arrependimento e fé.

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS
VIVA UMA VIDA CONSAGRADA A DEUS ATRAVÉS DA FÉ EM JESUS
CRISTO
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