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SÉRIE: SATISFAÇÃO EM DEUS
DEFININDO A VIDA CRISTÃ
1. RAZÕES PORQUE VOCÊ VEIO A CRISTO
Mateus 11.28-30
28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29 Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque
sou manso e humilde de coração; e achareis
descanso para a vossa alma. 30 Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo é leve.
2. VOCÊ NÃO TINHA “VIDA”
Efésios 2.1-4
1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos
vossos delitos e pecados, 2 nos quais andastes
outrora, segundo o curso deste mundo, segundo
o príncipe da potestade do ar, do espírito que
agora atua nos filhos da desobediência; 3 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 4 Mas Deus, sendo rico em
misericórdia, por causa do grande amor com que
nos amou, 5 e estando nós mortos em nossos
delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, —
pela graça sois salvos,

4. A VIDA CRISTÃ É CRISTO EM SUA
VIDA

· Na conversão você ganhou uma nova

vida
2 Coríntios 5.17 - E, assim, se alguém está
em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas
já passaram; eis que se fizeram novas.

· Na conversão Cristo vive em você
Galátas 5.19-20
19 Porque eu, mediante a própria lei, morri
para a lei, a fim de viver para Deus. Estou
crucificado com Cristo; 20 logo, já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse
viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim.
Romanos 6.11 - Assim também vós
considerai-vos mortos para o pecado, mas
vivos para Deus, em Cristo Jesus.

3. CRISTO É A PRÓPRIA VIDA
João 1.4 - A vida estava nele e a vida era a luz dos
homens.
João 8.12 - De novo, lhes falava Jesus, dizendo:
Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da
vida.

1 Coríntios 1.30 - 31
30 Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual
se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e
justiça, e santificação, e redenção, 31 para
que, como está escrito: Aquele que se gloria,
glorie-se no Senhor.

Pedidos de oração:______________________________________________________________

