
	

Tudo é sobre  

Relações 

RESTAURANDO AS NOSSAS 
RELAÇÕES QUEBRADAS 



 
TUDO É SOBRE RELAÇÕES 

Enfrentando nosso quebrantamento 

 
Nós vivemos num mundo de relações quebradas. A maioría das pessoas usam aos outros para os seus proprios 
desejos. Quando eles não precisam mais ou sentem que eles tem uma “melhor opportunidade” (trato, 
negócio) eles jogam e abandonam as pessoas que eles estavan usando. 

Poucos são fiéis aos compromissos que assumem. Como pessoas quebradas, nos concentramos no "EU". 

 

Você ou alguém que você conhece, foi afetado por alguma destas? 

Guerra   Tráfico humano  Assassinatos 

Abuso Sexual  Divórcio   Infidelidade 

Violência  Pobreza   Gangues 

Golpes Financeiros Luta política   Ações judiciais 

Racismo  Famílias Fraturadas  Corrupção 

Abuso infantil Estupro   Ódio 

Roubo   Vícios    Bullying 

ALGUMAS PESSOAS VÃO SUGERIR QUE AS SOLUÇÕES SÃO: 
Mais polícias, politicos,  prisões, leis, advogados, juízes, religião, educação ou dinheiro...    

Nosso maior problema não é legal, econômico, religioso, psicológico ou educacional. 
Temos problemas de relacionamento por causa de nosso coração.  

“O coração é enganoso acima de todas as coisas e além da cura.” Jeremias 17: 9 

Precisamos de um novo coração. 
“Eu te darei um novo coração e porei um novo espírito em ti.” Ezequiel 36:26 

O amor ultrajante de Deus por nós pode criar um novo coração em nós. 
Vamos dar uma olhada mais de perto: 

 
UM ESBOÇO DAS QUATRO APRESENTAÇÕES 

1. A necessidade e o custo de um relacionamento restaurado. 

2. Como é um relacionamento restaurado. 

3. O que fazemos para restaurar nosso relacionamento com Jesus. 

4. Alguns resultados únicos de um relacionamento restaurado com Jesus. 
 

 Para baixar materiais visite:  
itsallaboutrelationship.org

© John Hendee & Jim Phillips, 2016 
All rights reserved. 

Unless otherwise noted all scripture references are from the New 

International Version © 1973, 1978, 1984 by International Bible Society. 

	



RELAÇÕES 
 

TUDO É SOBRE 

SESSÃO 1 
A necessidade e o custo  

de uma relação restaurada. 



 A NECESSIDADE DE UMA RELAÇÃO RESTAURADA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOMEM 

 

 

 
	

DEUS Todos os caminhos do 
homem são limpos aos seus 

olhos. Provérbios 16:2 

 

 

A BÍBLIA DIZ... 
 

	

A BÍBLIA DIZ... 
 
 

 

NÓS NÃO SOMOS PERFEITOS 
 Não há um justo, nem um sequer; Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus,” Romanos 3:10, 23 

 

NÓS QUEBRAMOS AS LEIS DE DEUS  
“Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-
lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda 
a tua alma, e de todo o teu pensamento’...E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.’” 
Mateus 22:36-39 
 

CONSEQUÊNCIA: “Porque o salário do pecado é a morte 
”  Romanos 6:23 

CONSEQUÊNCIA: “Todos aqueles, pois, que são das obras 
da lei estão debaixo da maldição...” Gálatas 3:10 
 

NÓS ESTAMOS ESPIRITUALMENTE MORTOS       
“E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados…”  Efésios 2:1 
 CONSEQUÊNCIA: “os quais hão de dar conta ao que está preparado 

para julgar os vivos e os mortos.” 1  Pedro 4:5 
 
NÓS ESTAMOS CEGOS 
“nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho...” 2 Coríntios 4:4 
 CONSEQUÊNCIA: “...ele não sabe para onde deva ir; porque as trevas 

lhe cegaram os olhos..” I João 2:11 
 

NÓS PERDEMOS NOSSO CAMINHO  
“Eles foram separados da vida que Deus dá …” Efésios 4:18 

 CONSEQUÊNCIA: “Há caminho que ao homem parece direito, 
 mas o fim dele são os caminhos da morte.” Provérbios 14:12 
 

NÓS SOMOS INÚTEIS PARA NOS 
SALVAR  
“E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si:    
    Quem poderá, pois, salvar-se? 27 Jesus, porém,        
         olhando para eles, disse: Para os  
            homens éimpossível...’” Marcos 10:26-27 

 CONSEQUÊNCIA:  “ ... naquele  
      tempo vocês estavam separados 
         de Cristo, sem esperança  
               e sem Deus no mundo... ”  
                              Efésios 2:12 
 

DEUS É PERFEITO E SANTO  
“ O teu caminho, ó Deus, está no santuário. 
Que deus é tão grande como o nosso Deus?” 
Salmos 77:13 

 

DEUS É O LEGISLADOR  
“Há só um Legislador e um Juiz...” Tiago 4:12 
 

JESUS É A FONTE DA VIDA  
“Na verdade, na verdade vos digo que quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou tem a vida eterna e não entrará em 
condenação, mas passou da morte para a 
vida.” João 5:24 

 

JESUS É A LUZ 
“...Eu sou a luz do mundo; …” João 8:12 

JESUS É O CAMINHO DE DEUS  
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão 
por mim..’” João 14:6 
 

JESUS É NOSSA FONTE DE 
AJUDA 
“Jesus, porém, olhando para eles, 
 disse: Para os homens é impossível, 
 mas não para Deus, porque para 
 Deus todas as coisas são 
 possíveis.’”  
Marcos 10:27 
 

O plano de Deus não é nos dar o que 
merecemos, mas nos resgatar do que a 

justiça exige. 
Isso é chamado de misericórdia de Deus. 

Não podemos restabelecer nosso  
relacionamento com Deus sendo bom,  
fazendo o bem, sendo religiosos, ou  
pertencentes à igreja ou religião correta. Somos 
incapazes de nos salvar. Isaías 64: 6 diz: 

"Todos os nossos atos de justiça são como trapos 
imundos." 



O CUSTO DE UN RELACIONAMENTO RESTAURADO 
 “DEUS TEM VINDO PARA AJUDAR A SEU POVO” LUCAS 7:16 

“que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5 Porque há um só Deus e 
um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 6 o qual se deu a si mesmo em preço de 

redenção por todos.” I Timóteo 2:4-6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O AMOR DE DEUS É EXTRAORDINÁRIO!  
“poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a 

profundidade 19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de 
Deus. Efésios 3:18-19 

Encontrar este tesouro de graça e misericórdia faz que o mais pobre mendigue se torne um príncipe; 
A falta desse presente torna o homem mais rico um indigente.- Max Lucado 

“levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos 
para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.” I  

     PEDRO 2:24 

	

HOMEM 
 

DEUS 

“E nós vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados.” Efésios 2:1  
“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.”  

Gálatas 3:13 

 “no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, e 
irrepreensíveis, e inculpáveis,” Colossenses 1:22 

 
“Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do seu 

amor, 14 em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados 
    Colossenses 1:13-14  

 “Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê 
naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, 

mas passou da morte para a vida.” João 5:24 

 “Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso 
Salvador, para com os homens, 5 não pelas obras de justiça 

 que houvéssemos feito, mas, segundo a sua  
misericórdia… para que, sendo justificados pela 
 sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo  

a esperança da vida eterna” Tito 3:4-5,7 
 “Portanto, agora, nenhuma 

condenação há para os 
que estão em  
Cristo Jesus.”  

Romanos 8:1 

 

DAR  
CONTA 

MALDIÇÃO 
	

MORTE 
	

PERDIDO NA 
ESCURIDÃO 

MORRENDO 
	

DESAMPARADO 
SEM ESPERANÇA 

REDIMIDO 
=COMPRADO 

¡VIDA!  

COM 
ESPERANÇA 
	

LIBERDADE 
 

PERDOADO 
	

PASSADO 
PARA A VIDA 

Estou mais perdido do que jamais me atrevi a 
admitir. Sou mais amado do que alguma vez me 

atrevi a sonhar. –Timothy Keller 

ILUSTRAÇÃO DE JEFFREY DAHMER 
IMAGINE YOU HAVE A FOUR YEAR OLD SON. 
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SESSÃO 2 
Como é um relacionamento restaurado. 



Como é um relacionamento restaurado. 
A Bíblia é a história da busca de Deus por um relacionamento amoroso com o homem. 

Deus se revela a nós e nos oferece amor e vida por meio de uma aliança 
Esta página explica todo o esboço, tema e enredo da Bíblia 

 

Aliança: um tratado, acordo, testamento, aliança. 
Um pacto tem pelo menos quatro partes: 

As Partes - as pessoas que entram no pacto: Deus e homem. 

Os Termos - o que o homem concorda em fazer por Deus. 
As Promessas - o que Deus promete fazer pelo homem. 

As Consequências - os resultados de rejeitar ou 
abandonar o pacto de Deus. 

A Bíblia é a história de uma série de pactos 
conectados de Deus ao homem. Eles são diferentes 
dos contratos. Um contrato é egoísta e protege-se 
do outro. Um convênio é um acordo no qual duas 
partes concordam em promover o melhor interesse 
da outra parte; é altruísta. 

Desde antes da criação, Deus planejou oferecer 
perdão e vida eterna para a humanidade. 

“...em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode 
mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos” Tito 1:2 

Deus revelou seu plano de amor por meio de uma  
série de convênios. Com um foguete, a cápsula é a 
parte mais importante: 
 
Vamos começar na parte inferior com #1 e subimos: 
 
5-Então Ele fez um pacto melhor conosco 
através da morte do seu filho. Hebreus 8:6 

4- Ele fez um pacto com Israel  
(Os descendentes de Abraão) Êxodo 19:5 

3-Ele fez um pacto com Abraão.  
Gênesis 15:18 

2- Ele fez dois convênios com Noé 
Gênesis 6:18 & Gênesis 9:9,11 

1- Deus fez um pacto com Adão. Oseias 6:7 

 

 

 

 

Os convênios de Deus revelam que Deus é fiel e 
sempre cumpre suas promessas  

“Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi 
escrito, para que, pela paciência e consolação das 
Escrituras, tenhamos esperança.” Romanos 15:4 

Todos os convênios de Deus levam ao Novo Pacto: a 
cápsula, o prêmio, o tesouro. 
 

A NOVA ALIANÇA 
A nova aliança começou quando Jesus morreu e 
derramou Seu sangue na cruz: 

“E, por isso, é Mediador de um novo testamento, para que, 
intervindo a morte para remissão das transgressões que 
havia debaixo do primeiro testamento, os chamados 
recebam a promessa da herança eterna...” Hebreus 9:15 

 
A Nova Aliança é melhor que a antiga:  
“Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, 
quanto é mediador de um melhor concerto, que está 
confirmado em melhores promessas.” Hebreus 8:6  

  É tudo sobre relações 
 

O convite dele: 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e 
eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração, e 
encontrareis descanso para a vossa alma.” Mateus 11:28, 29 

“E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por 
nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a 
reconciliação.” Romanos 5:11 

 

Muito antes de você decidir o que faria com Deus, 
Deus decidiu o que faria com você. 

-Louie Giglio 
  



A Nova Aliança De Deus 
“e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade” Efésios 1:5 

Deus quer que tenhamos um relacionamento saudável com Ele e os outros. 

 
AS PARTES DA NOVA ALIANÇA 

Deus e qualquera quem entra em Cristo. É 
oferecido a todas as pessoas, de qualquer raça, 
grupo econômico ou nacionalidade; para 
alcoólatras, adúlteros, viciados, assassinos, presos, 
fracassados, os bem sucedidos, religiosos ou não. 
Todos estão convidados.  

 

AS PROMESSAS DE DEUS fazem de nós uma nova 
pessoa.  

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

Promessas de Deus ... 
Amor - João 3:16 e Romanos 8: 38-39 
Liberdade de acusação - Colossenses 1:22 
Perdão - Atos 2:38 Exonerado 
Não nos lembramos dos nossos pecados—Hebreus 
8:12 

Ressurreição—I Coríntios 6:14 & 15:51-53  
Vida Eterna—I John 5:11 & Romanos 6:23 

Lar Eterno / Lugar com Deus—Apocalipse 21:1-4 
A vida ao máximo—João 10:10 
Alegria—I Pedro 1:8 
Novo nascimento—João 3:3,7 
Adoção—Efésios 1:5 & Romanos 8:15 
Família—Gálatas 6:10 
Presença—Mateus 28:20 
Ajuda diária—Romanos 8:26-28 e Filipenses 1:6 
Atitude Mental—Efésios 4:23-24 
Propósito—Efésios 2:10 
Cidadania—Filipenses 3:20 
Espíritu em nós—I Coríntios 3:16 & Romanos 5:10, 8:9 
Poder para viver—Efésios 3:21 
Segurança—2 Pedro 3:17 
Vitória esmagadora—I João 5:4-5 e Romanos 8:37 
Perseguição—II Timóteo 3:12 
Motivação—II Coríntios 5:13-14 
Sofrimento—I Pedro 1:6 
Esperança—II Coríntios 1:10b  

Disciplina amorosa—Apocalipse 3:19 
Compreensão—Hebreus 4:15 

Herença—I Pedro 1:4  

Acessibilidade e Confiança—Hebrews 4:16 

 Deus NÃO promete riqueza material, 
boa saúde, segurança no emprego ou 
liberdade de problemas e sofrimentos. 

Deus promete força para perseverar. 
“Eu te disse estas coisas, para que em mim você possa ter 
paz. Neste mundo você terá problemas. Mas tenha 
coração! Eu venci o mundo.” João 16:33                

Deus nos promete a paz. 
“Visto que fomos justificados aos olhos de Deus pela fé em 
suas promessas, podemos ter uma paz real com ele por 
causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós.” 
Romanos 5:1 LB 

A PARTE DO HOMEM 
O que eu concordo em fazer por Deus 
Primeiro: “Ame o Senhor seu Deus com todo o seu 
coração e com toda a sua alma e com toda a sua 
mente. Este é o primeiro e maior mandamento.” 
Mateus 22: 37,38 

Segundo: “E o segundo é assim: 'Ame o seu próximo 
como a si mesmo'”. Mateus 22:39 

Tudo escrito no Novo Pacto é projetado para nos 
ensinar como fazer essas duas coisas 

Jesus nos mostrou como amar a Deus e ao povo 
(Romanos 8:29). Ele amava o bom, o mau, o rejeitado, 
o solitário, o arrogante, o desalojado e o 
imperfeito. 

Porque o amor de Cristo nos compele, porque estamos 
convencidos de que um morreu por todos e, portanto, todos 
morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por 
eles e ressuscitou. (…) Tudo isso é de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação: 19 que Deus estava reconciliando consigo o mundo 
em Cristo, sem contar os pecados das pessoas contra eles. E ele 
nos comprometeu a mensagem de reconciliação. Somos, portanto, 
embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu 
apelo através de nós. Nós te imploramos em nome de Cristo: 
reconcilie-se com Deus. 2 Coríntios 5:14-15 e 18-20 

Amar como Jesus e compartilhar sua história é 
minha nova motivação de vida.



Jesus é o maior presente de 
Deus 

“Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos 
pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus 
que Ele nos deu. Com toda a sabedoria e 
entendimento...” Efésios 1: 7-8 

Tudo é novo ...  
Amor— Porque Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho único para que todo aquele que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 
3:16  

Pois estou convencido de que nem a morte nem a 
vida, nem anjos nem demônios, nem o presente 
nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura 
nem profundidade, nem qualquer outra coisa em 
toda a criação serão capazes de nos separar do 
amor de Deus. está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
Romanos 8:38-39 

Liberdade de Acusação— Mas agora ele 
reconciliou você pelo corpo físico de Cristo através 
da morte para te apresentar santo à sua vista, sem 
mácula e livre de acusações. Colossenses 1:22 

Perdão— Pedro respondeu: “Arrependam-se e sejam 
batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus 
Cristo, para perdão dos seus pecados.” Atos 2: 38—
Exonerados 

Não se lembra do nosso pecado "Porque 
perdoarei a iniqüidade deles e não me lembrarei 
mais de seus pecados" Hebreus 8:12 

Ressurreição— Por seu poder Deus ressuscitou o 
Senhor dos mortos e nos ressuscitará também. I 
Coríntios 6:14 
Ouça, eu lhes digo um mistério: Nem todos 
dormiremos, mas todos seremos transformados - 
num instante, num piscar de olhos, na última 
trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos 
ressuscitarão imperecíveis e nós seremos mudados. 
Pois o perecível deve revestir-se do imperecível e o 
mortal da imortalidade. I Coríntios 15:51-53  

Vida Eterna— E este é o testemunho: Deus nos deu 
a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. I João 
5:11 

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

Lar Eterno / Lugar com Deus— Então vi “um 
novo céu e uma nova terra”, pois o primeiro céu e a 
primeira terra haviam passado, e não havia mais 

mar. Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, 
descendo do céu de Deus, preparada como uma 

noiva lindamente vestida para o marido. E ouvi uma 
voz alta do trono dizendo: “Olha! A morada de Deus 
está agora entre o povo e ele habitará com eles. 
Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com 
eles e será o seu Deus. ‘Ele enxugará toda lágrima 
de seus olhos. Não haverá mais morte 'ou luto ou 
choro ou dor, pois a velha ordem das coisas já 
passou.”Apocalipse 21: 1-4  

Vida Completa—O ladrão vem apenas para roubar 
e matar e destruir; Eu vim para que eles possam ter 
vida e tê-la ao máximo. João 10:10 

Alegria—Embora você não o tenha visto, você o 
ama; e mesmo que você não o veja agora, você 
acredita nele e está cheio de uma alegria 
inexprimível e gloriosa. I Pedro 1: 8 

Novo nascimento— Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade vos digo que ninguém pode 
ver o reino de Deus, a menos que sejam nascidos 
de novo.” João 3: 3 

Você não deve se surpreender com o meu dizer: 
"Você deve nascer de novo". João 3: 7 

Para você ter nascido de novo, não de semente 
perecível, mas de imperecível, através da palavra 
viva e duradoura de Deus. I Pedro 1:23 

Adoção—O Espírito que você recebeu não faz de 
você escravos, para que você viva com medo de 
novo; em vez disso, o Espírito que você recebeu 
trouxe sua adoção para a filiação. E por ele 
clamamos: “Abba, pai”. Romanos 8:15 

Família—Portanto, como temos oportunidade, 
façamos o bem a todas as pessoas, especialmente 
àquelas que pertencem à família dos crentes. 
Gálatas 6:10 

Presença—E certamente eu estou com você sempre, 
até o fim dos tempos. Mateus 28:20b 



Ajuda Diária— Da mesma forma, o Espírito nos 
ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos o que 
devemos orar, mas o próprio Espírito intercede 
por nós através de gemidos sem palavras. E 
aquele que examina nossos corações conhece a 
mente do Espírito, porque o Espírito intercede 
pelo povo de Deus de acordo com a vontade de 
Deus. E sabemos que em todas as coisas Deus 
trabalha para o bem daqueles que o amam, que 
foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 
8: 26-28 

A Atitude Mental—...seja renovada na atitude 
de suas mentes; e colocar o novo eu, criado para 
ser como Deus em verdadeira retidão e 
santidade. Efésios 4: 23-24 

Propósito— Porque somos obra das mãos de Deus, 
criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as 
quais Deus preparou antecipadamente para nós 
fazermos. Efésios 2:10 

Cidadania— Mas nossa cidadania está no céu. E 
aguardamos ansiosamente um Salvador de lá, o 
Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 

Espírito em nós— Você não sabe que você 
mesmo é o templo de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em seu meio? I Coríntios 3:16 

Poder para viver—... para ele seja glória na 
igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, 
para todo o sempre. Um homem. Efésios 3:21 

Segurança— já que você já sabe disso, esteja 
atento para não ser levado pelo erro de homens 
sem lei e cair de sua posição segura. II Pedro 3:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória esmagadora — Pois todo mundo nascido 
de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que 
superou o mundo - nossa fé. Quem é que supera 
o mundo? Só quem acredita que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus. 1 João 5: 4-5 

Perseguição— De fato, todo aquele que quiser 
viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será 
perseguido ... II Timóteo 3:12 

Motivação— Porque o amor de Cristo nos 
compele. II Coríntios 5:14 

Sofrimento— Nisto você se regozija muito, 
embora agora, por algum tempo, você tenha 
sofrido pesar em todos os tipos de provação.       
I Pedro 1: 6 

Esperança— Sobre ele, esperamos que ele 
continue nos libertando. II Coríntios 1: 10b 

Disciplina amorosa— Aqueles a quem amo 
repreendem e disciplinam. Portanto, seja sincero 
e arrependa-se. Apocalipse 3:19 

Compreensão— Pois não temos um sumo 
sacerdote que seja incapaz de simpatizar com 
nossas fraquezas, mas temos alguém que foi 
tentado de todas as maneiras, assim como somos - 
mas sem pecado. Hebreus 4:15 

Herança— E em uma herança que nunca pode 
perecer, estragar ou enfraquecer - mantida no 
céu para você. I Pedro 1: 4 

Acessibilidade e Confiança— Vamos, então, 
corajosamente ao trono do nosso gracioso Deus. Lá 
nós receberemos sua misericórdia e encontraremos 
graça para nos ajudar quando mais precisarmos. 
Hebreus 4:16 

 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RELAÇÕES 
	

TUDO É SOBRE 

 

SESSÃO 3 
O que fazemos para restaurar nosso relacionamento com 

Jesus.  



COMO RESTAURAR NOSSO RELACIONAMENTO COM DEUS 
  
Uma nova relação com Deus começa com fé nEle.  

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

Fé em Deus é “estar totalmente convencido de 
que Deus tem poder para fazer o que prometeu” 
(Romanos 4:21).  

“Então, o que podemos nos orgulhar de fazer para ganhar nossa 
salvação? Nada mesmo. Por quê? Porque nossa absolvição não é 
baseada em nossas boas ações; é baseado no que Cristo fez e 
nossa fé Nele. ”Romanos 3:27 

ESTA É BOA NOTÍCIA! 

Não podemos fazer NADA para fazer Deus nos amar 
mais do que Ele já nos ama. 
Tentar nos salvar ou ser bom o suficiente leva à 
exaustão, frustração e desespero. 
 
A fé Bíblica é: 
Acreditando (usando o cérebro) que Deus se tornou 
homem em Jesus, que ele morreu pelos nossos 
pecados, foi sepultado e ressuscitou da sepultura.  

“Pelo que recebi, passei para vocês como de primeira 
importância: que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo 
com as Escrituras, que ele foi sepultado, que ele foi ressuscitado 
no terceiro dia de acordo com as Escrituras.” I Coríntios 15: 3 -4 

A fé bíblica requer crença intelectual e nossa 
resposta.  

“Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta.” Tiago 2:17  

A fé leva a amar a Deus.  

“Se eu tenho fé que pode mover montanhas, mas não tenho amor, eu não sou nada.” I Coríntios 13: 2b 
 

Precisamos estar enraizados no amor.  

“Se me amas, obedecerás ao que eu mando.” João 14:15 
 
 

Fé e amor levam à obediência amorosa. 
"... A única coisa que conta é a fé se expressando através do amor." Gálatas 5: 6b 

  

	Na década de 1860, havia um famoso equilibrista 
chamado Blondin. Ele percorreu todo o país fazendo 
exposições. Ele foi para as Cataratas do Niágara 
para fazer um show de três dias. Blondin esticou a 
corda bamba através das Cataratas e durante dois 
dias andou por esta corda, atraindo uma multidão 
tremenda. No terceiro dia ele disse que ia andar de 
corda, vendado e empurrando um carrinho de mão. 
Antes de tentar essa façanha, ele foi ao meio da 
multidão e perguntou: "Você acredita que eu posso 
fazer isso?" Não havia ninguém na multidão que 
duvidasse. Então ele subiu na corda e perguntou: 
"OK, quem vai subir e entrar no carrinho de mão?" 

Quantos você acha que se ofereceram? 



O verdadeiro amor leva ao arrependimento

“No passado, Deus negligenciou tal ignorância, mas agora ele ordena 
que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam.” Atos 17:30 

Em Atos 2:14, lemos o primeiro sermão de Pedro 
para uma multidão de incrédulos após o enterro da 
morte e a ressurreição de Jesus. 
 
Conclusão de Pedro 
“Portanto, todo o Israel esteja certo disto: Deus fez deste Jesus, 
a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo.” Atos 2:36 
 
Depois de lermos a resposta do povo 
“Essas palavras de Pedro os tocaram profundamente e disseram a ele e 
aos outros apóstolos: 'Irmãos, o que faremos?'” Atos 2: 37b 

Fazer a pergunta revela que eles ACREDITARAM a 
mensagem. Sua nova crença exigia ação. 
 
Resposta de Pedro 

“Pedro respondeu: 'Arrependam-se e sejam batizados, cada um 
de vocês, em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam 
perdoados. E você receberá o dom do Espírito Santo '. ”Atos 2:38 

Arrependimento significa fazer um "retorno". 

O arrependimento religioso está tentando manter uma 
longa lista de fazer e não fazer para ser aceitável a 
Deus e, assim, ser salvo. 

O arrependimento cristão está mudando de rejeitar 
Jesus para confiar nEle - é tudo voltando-se para Ele 
para um relacionamento restaurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionalmente, Jesus disse que não podemos 
servir dois mestres. 

Quando nos arrependemos, estamos dizendo: "Será 
Jesus". 

Aos olhos de Deus, estamos ou servindo a Ele ou 
servindo ao diabo. O diabo quer que sirvamos a ele 
e destrua nosso relacionamento com Deus. 

 “Aqueles que se opõem a ele devem instruir gentilmente, 
na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento 
levando-os ao conhecimento da verdade, e que eles venham 
a si e escapem da armadilha do diabo, que os levou cativos. 
para fazer a vontade dele. ” II Timóteo 2: 25-26 

"Você não vê quão gentil, tolerante e paciente Deus é com 
você? Isso não significa nada para você? Você não consegue 
ver que a gentileza dele é para afastar você do seu pecado? 
” Romanos 2: 4  

“Arrependam-se então, e voltem-se para Deus, para que 
seus pecados sejam apagados, que os tempos refrescantes 
possam vir do Senhor.” Atos 3:19  

O amor de Deus por nós nos leva a ter fé Nele, amando-o, arrependendo-se e 
depois ... 

Confissão é minha declaração verbal e aceitação do meu relacionamento com Jesus. 
 “Se você confessar com a sua boca, 'Jesus é o Senhor' e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. 
Pois é com o seu coração que você crê e é justificado, e é com a sua boca que você confessa e é salvo. ”Romanos 10: 9-10  

Confissão é falar do meu amor por Jesus - é minha fé em ação. 

Você pode imaginar um cara propondo e nos próximos dias apresentando seu noivo para os outros? 
dizendo: "Olá, quero apresentá-lo ao meu amigo ..." 

DEUS EU 
É sobre  

mudar isso 
para este 

A MINHA vida 
Life God’s Way 

	



O batismo é o mandamento de Deus para o convite da 
sua aliança

“Então Jesus veio a eles e disse: 'Toda autoridade no céu e 
na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu 
lhes ordenei ... ”Mateus 28: 18-20 

Pedro passou a ordem de Jesus: 
“Pedro respondeu: 'Arrependam-se e sejam batizados, cada um 
de vocês, em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam 
perdoados. E você receberá o dom do Espírito Santo. ”Atos 2:38 

Na língua grega, da qual nosso Novo Testamento foi 
traduzido, a palavra "batizar" significa "mergulhar, 

mergulhar ou imergir". 

DEUS COMETA BAPTISMO EM JESUS  
É uma questão de obediência da aliança. 

A Bíblia modela que os discípulos podem ser 
batizados a qualquer dia, em qualquer água, por 

qualquer outro discípulo de Jesus. 

Nós somos batizados em Jesus, não uma 
denominação. 

O Batismo Cristão é o nosso juramento ou 
promessa de lealdade e obediência a Deus.  

“... e esta água simboliza o batismo que agora salva você - não a 
remoção de sujeira do corpo, mas o penhor de uma boa 
consciência para com Deus. Ele te salva pela ressurreição de 
Jesus Cristo ... ”I Pedro 3:21 
 
Minha promessa de compromisso 
A palavra penhor no grego é a mesma palavra usada 
quando dois empresários entrariam em um acordo. 
O vendedor fez uma proposta e o comprador a 
considerou. Se ele aceitou, ele se levantou e disse: 
"Eu prometo que vou viver de acordo com os termos 
deste acordo." Isso foi feito antes de uma 
testemunha, e esse compromisso finalizou o acordo 
e o tornou obrigatório. 

Quando nos é apresentada a notícia do amor de 
Deus, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Não há 
terreno neutro. Nós respondemos sim ou não. Se 
escolhermos dizer sim, devemos responder ao pacto 
sendo batizados.   

Quando nos voltamos para Jesus e declaramos que 
queremos nos tornar discípulos de Jesus, Deus nos 

pede para fazer um juramento. Deus já fez o 
juramento dele. Ele fez isso na cruz e assinou com o 
Seu sangue. 

Os seguintes versos ensinam sobre o que acontece 
no batismo:  

 

"... para todos vocês que foram batizados em Cristo foram 
vestidos com Cristo." Gálatas 3:27 

“E agora o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e 
lave seus pecados, invocando o nome Dele. ”Atos 22:16 

Nós morremos para nós mesmos e Ele se entrega a 
nós.

 

“Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em 
Jesus Cristo fomos batizados em sua morte? Fomos, 
portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para 
que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do 
Pai, nós também vivamos uma nova vida. ”Romanos 6: 3-4  

No batismo, Paulo diz que experimentamos a morte, 
o sepultamento e a ressurreição de Jesus. 

 



O PACTO DO CASAMENTO AJUDA A CLARIFICAR NOSSO 
PACTO COM JESUS  

O casamento é um relacionamento de aliança. Malaquias 2:14

Onde você está no novo pacto?  
Vamos ver...

 

UM PACTO NO CASAMENTO 

Esse relacionamento começa com um tipo especial de fé 
e confiança que diz: "Encontrei o que estava procurando". 

Essa confiança leva a ... 

 

Amando o outro com todo seu coração. Dizendo: 
"Quero passar o resto da minha vida com você 
sozinho". 

Esse amor e confiança leva a ... 

Alguém propondo casamento e o outro aceitando. O 
amor desinteressado se submete ao melhor 
interesse do outro e promete ser fiel a ele, 
colocando suas necessidades em primeiro lugar.  

“Você primeiro, você só. A procura acabou."   

Existem outros compromissos a serem renunciados? 

Dizendo aos outros sobre a decisão tomada. 
Comprometido 

Cerimônia de casamento 
• Um fim e um começo. 
• Renunciando a vida única por uma vida 

compartilhada. É um relacionamento exclusivo. 
• Dar o juramento de lealdade para promover o 

melhor interesse do outro. 

Agora compartilhe os benefícios e 
responsabilidades do convênio do casamento.  

Não podemos nos sentar e não fazer nada! 

A profundidade e a qualidade de seu relacionamento 
serão determinadas por você e seu cônjuge 
trabalhando no crescimento de seu relacionamento. 

UM PACTO COM CRISTO 

Este relacionamento começa com uma fé, confiança 
e crença que diz: "Eu encontrei o que eu preciso: eu 
acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele 
veio para morrer pelos meus pecados."  

Esta fé e crença responde por ... 

Amando a Deus com todo meu coração, alma, 
mente e força. 

No amor, eu me submeto a Jesus e prometo ser fiel 
e obedecê-lo. Eu avanço suas necessidades antes do 
meu como ele fez para mim. Eu aceito seu convite / 
proposta. Eu coloquei Jesus no trono da minha vida. 

Você primeiro, você só. A busca terminou: 
arrependimento.  

Existem outros compromissos para renunciar? 

Contando aos outros a decisão que tomei: Confissão. 

O batismo é para o pacto com Jesus o que o casamento é 
para o convênio do casamento. 

• Um fim e um começo. 
• Renunciando a vida do “eu” por uma vida 

compartilhada.  
• Dar o juramento de lealdade. 

Agora posso desfrutar de todas as promessas do meu 
novo relacionamento e viver para cumprir meus 
termos desse relacionamento de aliança com Jesus. 

Eu não posso sentar e não fazer nada! 

A profundidade e a qualidade do meu 
relacionamento com Cristo refletirão como eu 
trabalho no meu relacionamento com Ele. Deus será 
fiel. 



RELAÇÕES  

TUDO É SOBRE  

SESSÃO 4 
Alguns resultados únicos de um  

relacionamento restaurado com Jesus. 



RESULTADOS ÚNICOS DE UM RELACIONAMENTO 
RESTAURADO COM JESUS  

Definição de uma pessoa de um cristão:  
“Um cristão é uma pessoa que está se tornando o que nos olhos de Deus ele já é” (Fonte desconhecida).  

Uma afirmação semelhante é encontrada na Bíblia:  
“... porque por um sacrifício Ele tornou perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados.” Hebreus 10:14  

Existem duas dimensões da vida cristã operando ao mesmo tempo. 

 
 

Por causa de seu amor por nós, Deus nos torna 
perfeitos à vista dele, para sempre, pela nossa 

posição:	
Nossa POSIÇÃO é: 

UM LUGAR: “... E nós estamos Nele que é verdadeiro - mesmo 
em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida 
eterna. ” I João 5:20  

UM DOM: “Porque pela graça sois salvos, pela fé - e isto não vem 
de vós, é dom de Deus - não pelas obras, para que ninguém se 
glorie.” Efésios 2:8-9  

INOCENTANDO: “Escrevo estas coisas para vocês que crêem no nome 
do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida 
eterna.” I João 5:13 

TODO IGUAL: “Não há nem judeu nem grego, escravo nem livre, nem 
macho nem fêmea, pois todos são um em Cristo Jesus.”  Gãlatas 3:28 

NUEVA PESSOA: “Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova 
criação; o velho se foi, o novo chegou!” II Coríntios 5:17 

NOSSA	POSIÇÃO	ESPIRITUAL	em Jesus é o resultado de 
sermos amados. 1 João 4:19 diz: “Nós amamos porque ele 
nos amou primeiro.” Ele nos amou, veio por nós, morreu 
e ressuscitou dos mortos e agora nos adota como filhos e 
filhas. Somos profundamente amados. Saber disso mudará 
nossos corações, mentes e vida. É tudo sobre 
relacionamento.	

Uma vez que estamos em Jesus, Deus 
pacientemente trabalha para transformar nossa 

condição: 
Nossa condição é: 

 
UMA JORNADA: “... confiando nisto: que aquele que começou uma 

boa obra em você, a cumprirá até o dia de Cristo Jesus..” Filipenses 

1:6  
Deus está trabalhando para nos transformar. 

 UM TRABALHO EM PROGRESSO: “Não tem nada a ver com 
mitos sem deus e histórias de velhas esposas; em vez disso, treine-se 
para ser piedoso. Pois o treinamento físico é de algum valor, mas a 
piedade tem valor para todas as coisas, mantendo a promessa tanto 
da vida presente como da vida vindoura..” 1 Timóteo 4:7-8 

Precisamos cooperar nessa transformação. 

MUDANDO: " E nós ... estamos sendo transformados à sua semelhança 
com glória sempre crescente, que vem do Senhor, que é o Espírito.” II 

Coríntios 3:18 

DESIGUAL: “... embora a esta altura você deva ser professor, você 
precisa de alguém para lhe ensinar ... tudo de novo. você precisa de 
leite, não comida sólida! Quem mora no leite, sendo ainda uma criança 
... Mas a comida sólida é para os amadurecidos, que pelo uso constante 
se treinaram para distinguir o bem do mal.” Hebreus 5:12-14 

NOVA ATITUDE: “Você foi ensinado com relação ao seu antigo modo 
de vida, para adiar o velho eu, que está sendo corrompido por seus 
desejos enganosos; ser renovado na atitude de vossas mentes e 
revestir-se do novo eu, criado para ser como Deus.”  Efésios 4:22-24 

	
NOSSA	CONDIÇÃO	ESPIRITUAL reflete nossa resposta ao 
sermos amados. O Espírito Santo de Deus está 
trabalhando em nossas vidas para nos ajudar a produzir o 
fruto do Espírito. Mostramos nosso amor e gratidão a Deus 
confiando e obedecendo a Ele. É tudo sobre 
relacionamento.our response to our being loved. God’s 
Holy Spirit is working in our lives to help us produce the 
fruit of the Spirit. We show our love and gratitude to God 
by trusting and obeying Him. It’s All About Relationship.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Deus te salvou pela graça quando você acreditou. E você 
não pode levar crédito por isso; é um presente de Deus. A 
salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que 
fizemos, então nenhum de nós pode se gabar disso. ” Efésios 2: 
8-9 

Nossa posição nos dá paz, alegria, esperança e 
confiança até o fim da nossa vida, durante o 

condicionamento ou transformação. 

“E tenho certeza de que Deus, que iniciou a boa obra dentro de 
você, continuará seu trabalho até que seja finalmente concluído 

no dia em que Jesus Cristo voltar”. Filipenses 1: 6 

Quando Deus terminará nossa transformação?  

Conclusão: Somos salvos por causa da nossa posição, 
não da nossa condição! Essa é a graça de Deus.  

Essa conclusão quase sempre levanta a questão: 
isso significa que não é importante ser bom, que 
nossa condição não é importante? 

A resposta encontrada em The New Covenant é 
que é importante! Não devemos abusar ou aceitar 
o presente de Deus como garantido. 

“Vivam como homens livres, mas não usem sua liberdade 
como encobrimento do mal; vivam como servos de Deus. ”I 
Pedro 2:16 

O apóstolo Paulo escreveu: 

Eu não quero dizer que sou perfeita. Ainda não aprendi tudo o 
que deveria, mas continuo trabalhando para aquele dia em que 
finalmente serei tudo pelo que Cristo me salvou e quer que eu 
seja. ”Filipenses 3:12 

Jesus me ama do jeito que eu sou, mas Ele não tem 
planos de me deixar assim.. 

Minha antiga motivação era me fazer parecer bem 
para ser salvo. 

Se eu fizer o que faço, parecerá bom, o egoísmo e o 
medo são minhas motivações. Eu me torno 
egocêntrico, encobrindo, negando e comparando. Eu 
nunca saberei se fiz o suficiente. É assim que a 
religião do homem tenta nos controlar através do 
medo. 

Motivado pelo amor e pela graça de Deus, busco ser 
como Jesus para honrar a Deus e mostrar-lhe meu 
amor, gratidão e apreço pela minha salvação e por 
tudo o que Ele fez por mim. Eu sei que não podemos 
fazer o suficiente, mas que ele já fez o que precisa ser 
feito para eu ter um relacionamento eterno com ele.  

Fortalecer meu relacionamento com Jesus é minha 
nova motivação. Eu sou impotente sem meu 
relacionamento com Jesus (João 15: 5).

  

Muitos dizem coisas como: “Eu? Eu quero ir para o 
céu, mas quando eu vejo onde estou e onde tenho 
que chegar, parece impossível. Não há chance. 
 
A verdade é que, quando aceitamos a Cristo, 
somos imediatamente 100% perfeitos aos olhos de 
Deus (nossa posição) - estamos indo para o céu. 
Somos feitos perfeitos para sempre por causa da 
graça de Deus e nossa posição em Cristo. Ele 
então trabalha para nos ajudar a nos tornar mais 
parecidos com Cristo enquanto ele trabalha em 
nossa condição. 
 
“... porque por um sacrifício ele aperfeiçoou para 
sempre os que são santificados.” Hebreus 10:14 

A ilustração a seguir mostra como a 
maioria das pessoas se confunde: 

Atingir a linha de cima = 
perfeição e estar pronto 
para ir para o céu	

Pastor 

	
Neighbor 

	
Friend 

	
Myself 

 

	

Este conceito está errado. 



	
A jornada da 

vida 
FORA 

de Cristo Vida FORA de Cristo 
• Enfrentando a Morte 
• Amaldiçoado 
• Espiritualmente 
Morto 

• Perdido na 
Escuridão 

•	Sem	poder	nos 
salvar nós mesmos 

Quando acreditamos no 
sacrifício de Cristo, 
nos arrependemos, 

confessamos e somos 
batizados, passamos 
da morte para a vida. 

João 5:24 

Na 
2nd vinda de 

Cristo… 

Nós seremos: 
ressuscitados 

(Apocalipse 21) 

E 

Nós seremos: 
Acabados 
Maduros 

 (Colossenses 3:1-4) 
 

A vida a uma jornada en 
Cristo 

“Porque Ele nos escolheu Nele, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis à sua vista.” 

Efésios 1: 4 

Por causa de nossa posição em Cristo, somos 100% 
perfeitos aos olhos de Deus para o resto de nossa 

vida. Quando morremos, Deus já nos preparou 
para o céu. 

Como é isso? 

É por causa da nossa POSIÇÃO. 
Olhe para a garrafa. Você 
consegue ver a água dentro 
sem primeiro olhar através da 
garrafa? 

Da mesma forma, quando Deus 
olha para nós depois de 
aceitarmos a Cristo, Ele nos vê 
através de Jesus. Nós estamos 
EM CRISTO e somos 
continuamente purificados 
pelo Seu sangue - tornados 
inocentes ou perfeitos. 

E todos nós ... estamos sendo transformados 
à Sua imagem. ”2 Coríntios 3:18 

Através da nossa "transformação" estamos nos tornando o que na 
visão de Deus já somos. Em nossa jornada, ainda enfrentaremos 
situações inesperadas, desagradáveis e até dolorosas. Há colinas 
para escalar, vales para atravessar e tempestades para enfrentar. 
 
Nossa CONDIÇÃO reflete a forma espiritual em que estamos: 
Fortes ou Fracos. A jornada de todos é diferente, mas o destino é 
o mesmo. Uma transformação está ocorrendo. 

"Apontar para a perfeição". II Coríntios 13:11  
Agindo e reagindo como Jesus. 

Pecado = "perdeu a marca" 
Em Cristo, Deus não está contando os pecados dos 

homens contra eles.     II Coríntios  5:19 

Esta seção branca representa toda a nossa 
vida em Cristo. Mostra nossa posição e 

condição. 
	



?

O QUE É UM CRISTÃO FAZ QUANDO TEM PECADO? 
Embora seja algo a ser evitado, pecaremos depois 
de nos tornarmos cristãos! (veja I João 1: 8). Estamos 
aprendendo, crescendo, lutando e às vezes falhamos. 
Faz parte da jornada de transformação. 

Muitos têm uma ideia errada do perdão de Deus. 
Eles têm um conceito chamado "religião alinhada": 

 

 

 

 

 

 

Tudo começa bem. Aceitamos a Cristo e estamos 
subindo, mas depois pecamos e pensamos ou 
sentimos que caímos abaixo da linha. Oramos: 
“Senhor, perdoa-me!” Esperamos que estejamos 
acima da linha novamente, pelo menos até o 
próximo pecado. Com o tempo a dúvida surge: 
"Estou acima ou abaixo?" Perdemos nosso senso de 
paz e segurança e o medo se instala. Não é assim 
que Deus trabalha! 

O que devemos fazer quando pecamos? Está claro... 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos 
perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça.”      
I João 1: 9  

Confessar não é dizer “sinto muito”, mas dizer “eu 
fiz”. Confessar significa que concordamos com Deus 
que o que fizemos foi pecar e nos responsabilizamos 
por isso.  

Por que precisamos confessar? É manter as linhas 
de comunicação abertas para continuar crescendo 
em nosso relacionamento com Jesus.  

Adão e Eva se esconderam de Deus quando 
pecaram. Quando tentamos esconder nossos 
pecados dEle, nós o excluímos. Nós fechamos 
nosso coração para ele. Estamos enfraquecidos e 
mais vulneráveis a atitudes e comportamentos 
destrutivos.  

Deus quer que sejamos próximos a Ele, para 
confiar e amá-lo. Ele está esperando por nós para 

confessar.   

No circo, vemos o artista de 
fio alto fazendo sua incrível 
rotina. A rede de segurança 
lhe dá confiança para ser 
ousado. Ele não quer cair, 

mas há proteção no caso dele. Deus nos chama 
para "sair" e segui-lo em uma vida radicalmente 
nova. Nós não queremos cair ou falhar em Deus. 
Há proteção no caso de nós. A graça de Deus é 
nossa rede de segurança. 
 

E se não confessarmos? 
“Aqueles a quem amo repreendem e disciplinam. Portanto, 
seja sincero e arrependa-se. ”Apocalipse 3:19 

Esse verso é uma promessa amorosa de Deus. 

“Nossos pais nos disciplinaram por um tempo, como 
achavam melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso 
bem, para que possamos compartilhar sua santidade. Não 
ter disciplina parece agradável naquela hora, mas é 
doloroso. Mais tarde, porém, produz uma colheita de 
justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. 
”Hebreus 12: 10-11 

CONFISSÃO É: 
• Aceitar a responsabilidade por nossas ações. 

• Dizendo a Deus que concordamos que pecamos  

• Declarar nossa intenção de mudar 

• Dar graças a Deus pelo seu perdão  

• Buscando restaurar meus relacionamentos 
danificados 

 A Nova Aliança não nos 
ensina a pedir perdão 
repetidamente; nós já 
temos isso. Foi prometido! 

Precisamos continuamente 
confessar nossos pecados, 
agradecer a Deus por Seu 
perdão e, então, dar 
passos para viver de 
acordo com os caminhos 
de Deus. 

PERGUNTE-ME PELO 
LÁPIS! 

“Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, 

nos purifica de todo pecado.” 1 João 1: 7 

Isso faz sentido para você? Você tem alguma 
pergunta? 

Você conhece alguém que precisa de um novo 
relacionamento com Deus? 

Vivendo acima da linha - salvo	

Vivendo abaixo da linha - perdido	
Cristo 
aceito	




