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:: PRÉ ENCONTRO:: 

O PECADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Texto: Romanos 3:23 
1. INTRODUÇÃO.  Ao criar o universo, Deus o fez debaixo de princípios espirituais eternos regidos por Ele 

mesmo. Estes princípios são invioláveis, pois Ele é justo e bondoso. Deus colocou limites entre o céu e a terra, 

estrelas e estrelas, sol e lua, planetas e planetas, continentes e países, departamentos e estados. Existe uma 

fronteira entre o homem e Deus: o nosso pecado fez separação entre Deus e o homem (Is 59:2). Essa fronteira só 

é removida pela obra da cruz (Gl 3:13). Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo, um filho, um herdeiro 

de tudo aquilo que Ele mesmo possui, mas este homem deveria ter poder de decisão para interagir com o Senhor 

do Universo em toda a dimensão. Este homem pecou e distanciou-se de Deus, a partir daí uma série de situações 

novas passaram a ocorrer, afetando diretamente os rumos da humanidade. Passo a passo entenderemos os 

propósitos eternos de Deus e o seu desejo de que este homem tenha um ENCONTRO com Ele (I Tm 2:4). 

 

2. PRINCÍPIOS ESPIRITUAIS 
2.1. Há leis espirituais;  Existem princípios que governam o mundo físico, e que nos conduzem ao 

conhecimento de Deus. Assim como existem leis físicas que governam o universo, existem leis espirituais que 

governam seu relacionamento com Deus. A nossa existência no mundo físico teve o aval do mundo espiritual. 

Tudo no reino físico tem sua base no espiritual; tudo no reino natural tem a sua origem no sobrenatural. Todo 

homem precisa saber disso. No plano espiritual o homem pecou. Todo pecador precisa se arrepender (At 3:19). 

Este é o propósito de Deus (Rm 3:23). Não há exceções, todos pecaram e o salário do pecado é a morte (Rm 

6:23). 

 

2.2 Existe recompensa para o pecado; Tudo no mundo natural tem origem no mundo espiritual. Como entrou o 

pecado no mundo? Através da quebra dos princípios divinos, da renúncia ao governo de Deus. Isto abriu a brecha 

para que o pecado reinasse e desse frutos. Agora estamos distante da glória de Deus (Rm 3:23). Este pecado se 

chama rebelião, insubmissão.  É uma herança maligna  de  Satanás,  que  se   insurgiu contra Deus, usando um 

agente no plano físico (Adão) para quebrar um princípio espiritual. Assim sendo, a recompensa do pecado é a 

morte eterna, separação total de Deus. 

 

2.3. Existem legalidades para a entrada do pecado; O pecado entrou por um homem: Adão. Ele deveria dar 

cobertura para Eva, mas foi negligente. Quando se fala em Adão deve-se generalizar para homens e mulheres. 

Esta palavra também está relacionada a casal pois são uma só carne (Gn 2:24). Pelo primeiro Adão entrou o 

pecado no mundo. Pelo último Adão (Jesus), entrou a redenção. Pela rebelião foi estabelecido o pecado (Rm 

5:14).  Com o pecado o homem ficou sem comunhão com Deus (Is 59:2). Todo homem em pecado está 

condenado (Rm 6:23).  Deus quer homens santos (I Pe 1:14-16). 

Jesus (o último Adão) é quem nos resgata (I Co 15:22; 15:45). N´Ele está a legalidade para se mortificar o 

pecado na nossa vida.  

- O último Adão me conscientiza de que sou criado à imagem e semelhança de Deus.  O último Adão derrota a 

morte e nos dá a vida eterna (I Jo 5:11-12).  O último Adão tem um plano para minha vida e eu preciso conhecer 

este plano (I Pe 2:9b).  O último Adão foi feito Espírito vivificante.  O último Adão me tirou do império de 

trevas e me trouxe para o reino de luz (Cl 1:13-18). 

 

3.1 Qual o plano de Deus para as nossas vidas? Por que Jesus Cristo morreu e ressuscitou?  O plano é 

trazer para nós a Sua vida, trazer restauração. "Ele é o primogênito entre os irmãos".  Jesus ressuscitou para 

restaurar a minha vida.  

 

4. CONCLUSÃO Temos a herança do pecado e, sem Jesus, estamos destituídos da glória de Deus. Somos 

pecadores. Se negarmos isto, vamos atrair maldição (espírito de engano) e dizer que Deus mentiu (I Jo 1:10). Só 

Jesus nos liberta do pecado. Devo reconhecer que sou pecador (Rm 3:23) e, como tal, confessar os pecados. Se a 

semente de Deus está em mim, já não posso viver na prática do pecado, pois amo a Deus (I Jo 3:9). O meu alvo 

agora é ser santo, estou olhando para Cristo.  Se caso tropeçar, não ficarei caído, clamarei ao advogado. Lembre-

se: ninguém tropeça por querer, mas sim por descuido, então o pecado em nossas vidas acontece por descuido, se 

estivermos em atenção (santidade), não tropeçaremos, resistiremos a carne, o desejo de pecar, isso é ter a mente 

de Cristo.  Leia I Jo 1:5-9. 
Pastor Adão Brasileiro 
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:: PRÉ ENCONTRO:: 

NOVO NASCIMENTO E CERTEZA DA SALVAÇÃO 

Texto: João 3.3 

INTRODUÇÃO: Você considera que experimentou  o novo  nascimento? Quando você nasceu, você já tinha  estabelecido  

seu sexo, cor, peso , altura, etc... Mas ao nascer de novo  isto  implicará  em  um   novo corpo espiritual, uma nova mente 

espiritual, a mente de Cristo. Nascer de novo é  ser  recriado por  Deus, só que é espiritualmente. Ou seja, pela sua fé mais 

o poder do Espírito Santo, se produz um milagre: O milagre de um coração novo  e de um espírito novo. João 3.6 diz: “o 

que é nascido do Espírito é espírito” 

 

1) Todo ser humano precisa do Novo Nascimento: A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da Graça de 

Deus, (Rm 3.23), por isso precisamos nascer de novo. Veja que Jesus disse isto para um homem religioso, Nicodemos, que 

ensinava a Lei, orava muito e jejuava 2 vezes por semana. Um homem zeloso e religioso, mas que ainda não tinha nascido 

de novo. Este nascimento é espiritual  e não  intelectual ou religioso. 

Não adianta  “passar prá  crente” , “virar  evangélico”  ou “ir para a Igreja”. Têm que experimentar um novo nascimento  

espiritual. O ENCONTRO Com DEUS nos ajudará neste processo. 

 

2) Quem nos faz nascer de novo? O  livro  de Tiago 1.18  responde: “Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela 

palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas”  Este novo nascimento é gerado pelo 

Espírito Santo, que, através da fé, gera o espírito de vida no  novo  crente.  Ezequiel  36. 26 a 27  “Também vos darei um 

coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um 

coração de carne”. “Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as 

minhas ordenanças, e as observeis”.  

Ilustração  do barquinho: Um menino, com muito custo, fez um barquinho com aquilo que tinha em casa. Seu Pai  o 

ajudou  a fazê-lo. Este barquinho era o seu sonho. Para não perdê-lo ele amarrou uma cordinha no barco. Um dia brincando 

com outras crianças na beira de um riacho, seus amigos se descuidaram e deixaram o barquinho se soltar. Ele perdeu seu 

barquinho que tanto amava. Um dia, andando pelas ruas da cidade, viu em uma loja de brinquedos usados, o seu barquinho 

querido. Entrou, se apresentou ao dono da loja como o dono original daquele barquinho. Mas recebeu a seguinte resposta: 

“Se você quiser o barquinho de volta terá que comprá-lo de mim” . Aquele garoto agora precisa comprar o barquinho que 

ele mesmo criara. Mas como ele gostava tanto do seu barco, juntou todas suas economias e resgatou seu barco. Agora ele 

com o barco nas mãos de volta, lhe dizia: “Eu te amo duas vezes, porque você era meu , porque eu te fiz, mas agora é meu 

a 2a vez, porque eu te comprei”.  Assim também somos com Deus quando recebemos a Jesus pela  fé. Passamos a pertencer 

a Deus pela 2a vez. Éramos de Deus por  direito de criação (criaturas), mas um dia nos perdemos e nos soltamos dele, mas  

agora somos de Deus pela 2a vez, por direito de redenção (filhos). 

 

3) O que acontece quando nascemos de novo a) Nossos  olhos  espirituais se abrem.  Só podem ver e entender o Reino de 

Deus o homem espiritual, ou seja, aquele que já passou pelo novo nascimento.  Seus olhos espirituais são abertos para 

perceber as coisas que estão ocultas ao homem natural. O pecado cega os olhos, (ver II Co 4.4), porém , ao aceitar a Jesus, 

nossos olhos espirituais são abertos, e passamos a entender e gostar das coisas (do Reino) de Deus.b) As Trevas se 

convertem em Luz Nossa decisão por Jesus  nos leva a virar as costas para o pecado e dirigirmos nossos passos  para um 

novo caminho, que é o caminho da luz. c) Saímos  do  domínio de Satanás para o de Deus  Antes éramos escravos do 

pecado, do mundo e do diabo. Mas ao nos converter  para Cristo, ficamos sob, debaixo, do governo de Deus; d) Pela Fé, em 

Jesus, recebemos o perdão de pecados  Fé é crer que os nossos pecados merecem castigos, mas que Jesus, em Seu corpo  

carregou os nossos pecados; e) Recebemos  a Herança  de sermos  Filhos de Deus Gal. 4.4-7 “Deus enviou seu Filho, 

nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de 

filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.  Portanto já não 

és mais servo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro por Deus.  As pessoas não  têm  reforma. Precisam é de nascer 

de novo. E isto só pode acontecer por meio da Palavra  e do Espírito Santo.  Avalie sua vida e veja se já experimentou  

o novo  nascimento.  Ou seja, considere a importância do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário. Isto já faz parte da sua 

vida? Você está convicto da sua decisão?  

 

4) Assim você pode ter certeza da sua Salvação: UMA PERGUNTA: “Se Você morresse neste momento, qual seria 

o destino eterno de sua alma?”  OUTRA PERGUNTA: “Suponha que chegando ao céu; o que responderia se Deus lhe 

perguntasse: Por qual motivo eu deixaria você entrar aqui no céu?”   O Plano Redentor  de Deus para aquele que se 

decide por Cristo  é completo. Ele contempla os seguintes aspectos: REDENÇÃO  É o pagamento de uma divida , a 

qual equivale ao pagamento de um resgate por alguém escravo. Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra você. 

Colossenses 2.14-15 I Co 6.20 JUSTIFICAÇÃO É ser declarado justo. O Próprio Deus declara ao pecador que crê 

em Jesus e o confessa, livre do peso de morte que o pecado trouxe. Justificação é o que Jesus fez por mim diante de Deus: 

Me justificou Rm 3.24 / Rm 5.8 REGENERAÇÃO É ter uma mente nova quanto a tudo que é relacionado a Deus, a 

seu Filho. É  uma ação do Espírito Santo que muda o nosso interior I Cor 2.14  SANTIFICAÇÃO  O pecado agora 

será um acidente de percurso e não um hábito. Agora somos santos  lutando contra o pecado. I Pe 1.14-6    
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:: PRÉ ENCONTRO:: 

A Inspiração da Palavra 
Texto bíblico: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 

para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 

obra". 2Tm 3.16-17 

 

Introdução:  Devemos amar a Palavra e seguir suas indicações como faz um capitão de um navio com a 

bússola. A Bíblia é o maior de todos os tesouros, pois tem respostas para todas as nossas necessidades. 

 

O que é a Bíblia ?  A palavra Bíblia vem dos termos gregos biblos, e biblion (a forma diminutiva), e ambas 

significam "livro". Os livros gregos eram escritos no junco do biblo, ou papiro, e daí vem o nome grego biblos, 

que posteriormente se aplicou aos livros sagrados. Jo 8.31-32: "Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido 

nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e 

a verdade vos libertará". A Bíblia além de ser importante por transformar totalmente a vida daqueles que tem 

contato com ela, a Bíblia se destaca também porque: 

1) Ela é a voz de Deus e a revelação de Cristo. 2Co 5.20: "De sorte que somos embaixadores em nome de  

    Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis  

    com Deus". 

2) Tem os mandamentos divinos. Jr 31.33-34: "Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois  

    daqueles dias, diz o SENHOR: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas  

    inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem  

    cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao  

    maior deles, diz o SENHOR. Pois perdoarei as suas iniqüidades e dos seus pecados jamais me lembrarei". 

3) Difundiu-se historicamente. Seu conteúdo resume o trabalho de uns 40 escritores de diferentes épocas os  

    quais contribuíram para que seu conteúdo se mantivesse vigente em nossos dias. Mt 24.35: "Passará o céu e a  

    terra, porém as minhas palavras não passarão". Isaías profetizou: "Seca-se a erva, e cai a flor, mas a palavra  

   do Senhor permanece eternamente". 

 

Aspectos que distinguem a Bíblia dos demais livros: A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. 2Pe 1.19-20: 

"Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que 

brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, 

primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação".  

Refere-se à salvação do homem (evangelho). Jo 6.32-33: "Replicou-Ihes Jesus: Em verdade, em verdade vos 

digo: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão 

de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo". Refere-se à verdade. lJo 2.21: "Não vos escrevi porque não 

saibais a verdade; antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade". Revela Jesus 

como personagem central. Jo 14.9: "Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens 

conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?" 

 

Como se aproximar da Palavra: OUVIR atentamente a voz de Deus diariamente. Dt 28.1-2. Guardar sua 

Palavra (lê-Ia com atitude correta). Meditar nela. Jo 5.39: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a 

vida eterna, e são elas  mesmas que testificam de mim".  Obedecer a seus mandamentos. SI 119.105: "Lâmpada 

para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos". Comunica-Ia e confessá-la. Rm 10.10: "Porque 

com o coração se crê para justiça e com a boca se   confessa a respeito da salvação". 

 

Como estudar a Palavra: Escolha um lugar apropriado;  Estabeleça um hábito de estudo;  Tenha um caderno 

devocional para nele registrar o que o Espírito Santo lhe ministrou: 

Anote por Exemplo: - A mensagem de Deus para mim hoje; - A promessa de Deus para mim;  - Mandamento 

para obedecer; - Aplicação pessoal; - Texto ou versículo a memorizar - Como alcançar esse poder para a minha 

vida? Separe 15 minutos por dia e faça o seguinte: 

5 minutos para falar com Deus. .5 minutos para ler a Bíblia. Comece pelo livro de João e vá até apocalipse. 5 

minutos para meditar no que leu. 

 

Se percebemos o valor de viver em comunhão com Deus, encontraremos "o tesouro do céu". 
 


