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SÉRIE: DE VOLTA A ESSÊNCIA
A SEGURANÇA DO CRISTÃO
1 João 5.11-13
5.11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a
vida eterna; e esta vida está no seu Filho. 5.12
Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não
tem o Filho de Deus não tem a vida. 5.13 Estas
coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a
vida eterna, a vós outros que credes em o nome do
Filho de Deus.
1. O SENTIDO DA SEGURANÇA
João 1.12,13 - Mas, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, aos que crêem no seu nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus.

2.3 - O Amor_de Deus
Romanos 8.39 - nem a altura, nem a
profundidade, nem qualquer outra
criatura poderá separar-nos do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.
2.4 Testemunho do Espírito Santo
Romanos 5.5 - Ora, a esperança não
confunde, porque o amor de Deus é
derramado em nosso coração pelo Espírito
Santo, que nos foi outorgado.
2.5 - A ___________
Romanos 5.1 - Justificados, pois, mediante
a fé, temos paz com Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo;

2. A BASE DA SEGURANÇA

2.1 - A eleição de Deus
Efésios 1.4 - assim como nos escolheu,
nele, antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis perante ele;
e em amor
2.2 - As Promessas de Deus
João 6.37 - Todo aquele que o Pai me dá, esse
virá a mim; e o que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora.

3. AS ___________ DE SEGURANÇA
1 João 5.13 - Estas coisas vos escrevi, a fim de
saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros
que credes em o nome do Filho de Deus.

4. AS ___________DA SEGURANÇA
1 João 3.14 - Nós sabemos que já passamos da
morte para a vida, porque amamos os irmãos;
aquele que não ama permanece na morte.
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