


Muitos 
procuram a  
paz duradoura. 



O homem 
rejeitou a paz 
no Jardim do 
Éden. 



Deus deu o 
primeiro  
passo, nos 
amando 
primeiro. 



O amor nos motiva 
à ação. 



A compaixão de 
Deus nos coloca 
em paz com Ele. 



Cristo veio nos 
salvar dos 

nossos pecados. 



“Nisto se manifesta o amor de 
Deus para conosco: que Deus 
enviou seu Filho unigênito ao 

mundo, para que por ele 
vivamos.” 



“Qualquer que comete pecado, 
também comete iniqüidade; 

porque o pecado é iniqüidade.” 



Deus capacita o 
homem a 
obedecê-lo. 



“Porque Deus é o que opera em 
vós tanto o querer como o 

efetuar, segundo a sua boa 
vontade.” 



Obediência é o 
fruto da fé, 
quando o cristão 
decide obedecer. 



Reconciliados 
pela fé. 



“Sabendo que o homem não é 
justificado pelas obras da lei, 
mas pela fé em Jesus Cristo, 

temos também crido em Jesus 
Cristo, para sermos justificados 
pela fé em Cristo, e não pelas 
obras da lei; porquanto pelas 
obras da lei nenhuma carne 

será justificada.” 



Pela fé nos 
apegamos a 
Jesus, Sua 
pureza e poder 
transformador. 



“Assim isso lhe foi também 
imputado como justiça. Ora, 
não só por causa dele está 

escrito, que lhe fosse tomado 
em conta, Mas também por nós, 
a quem será tomado em conta, 

os que cremos naquele que 
dentre os mortos ressuscitou a 
Jesus nosso Senhor; O qual por 
nossos pecados foi entregue, e 

ressuscitou para nossa 
justificação.” 



Reconciliados 
com Deus! 



“Mas Deus prova o seu amor 
para conosco, em que Cristo 

morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores. Logo muito mais 

agora, tendo sido justificados 
pelo seu sangue, seremos por ele 

salvos da ira. Porque se nós, 
sendo inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela 
morte de seu Filho, muito mais, 

tendo sido já reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida.” 



Aceitos como puros. 



“Sendo justificados gratuitamente 
pela sua graça, pela redenção que 
há em Cristo Jesus. Ao qual Deus 
propôs para propiciação pela fé 

no seu sangue, para demonstrar a 
sua justiça pela remissão dos 

pecados dantes cometidos, sob a 
paciência de Deus; Para 

demonstração da sua justiça neste 
tempo presente, para que ele seja 

justo e justificador daquele que 
tem fé em Jesus.” 



Encontro com 
a PAZ 



“Tendo sido, pois, justificados 
pela fé, temos paz com Deus, 

por nosso Senhor Jesus Cristo.” 





Antes de 
encontrarmos a 

Cristo, 
caminhávamos 
sem paz, para 

a morte eterna. 





Quando nos 
permitimos 

encontrar com 
Cristo, nossa 

vida mudou de 
rumo. 



1. Pelo sacrifício de Jesus, 
o cristão da penalidade 
do pecado. 

2. Com Cristo em sua vida, 
o cristão é salvo do 
poder do pecado. 

3. Pela destruição do 
pecado, o cristão será 
salvo da presença do 
pecado. 



A aceitação do 
perdão de Deus 
é a raiz, o imitar 
as atitudes de 
Cristo é o fruto 
da salvação. 



ESCOLHEI A 
SANTIDADE! 



“Falo como homem, pela 
fraqueza da vossa carne; pois 
que, assim como apresentastes 

os vossos membros para 
servirem à imundícia, e à 

maldade para maldade, assim 
apresentai agora os vossos 
membros para servirem à 
justiça para santificação.” 



RENOVAÇÃO  
DA MENTE 



“E não sede conformados com 
este mundo, mas sede 

transformados pela renovação 
do vosso entendimento, para 
que experimenteis qual seja a 

boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.” 



CRESCER NA 
GRAÇA 



“Antes crescei na graça e 
conhecimento de nosso Senhor 
e Salvador, Jesus Cristo. A ele 

seja dada a glória, assim 
agora, como no dia da 
eternidade. Amém.” 



O crescimento na vida cristã 
não é automático, é preciso 

buscá-lo diligentemente. 



“Portanto, se já ressuscitastes 
com Cristo, buscai as coisas que 
são de cima, onde Cristo está 

assentado à destra de Deus (...) 
E, quanto fizerdes por palavras 

ou por obras, fazei tudo em 
nome do Senhor Jesus, dando 

por ele graças a Deus Pai.” 



Cristo opera 
por nosso 

intermédio, 
nunca 

independente 
de nós. 



“Irmãos, quanto a mim, não 
julgo que o haja alcançado; 
mas uma coisa faço, e é que, 

esquecendo-me das coisas que 
atrás ficam, e avançando para 
as que estão diante de mim, 
Prossigo para o alvo, pelo 

prêmio da soberana vocação de 
Deus em Cristo Jesus.” 



SUJEIÇÃO E 
RESISTÊNCIA 



O Espírito 
Santo é o 

representante 
de Jesus. 



“E eu rogarei ao Pai, e ele vos 
dará outro Consolador, para 

que fique convosco para 
sempre; O Espírito de verdade, 
que o mundo não pode receber, 

porque não o vê nem o 
conhece; mas vós o conheceis, 

porque habita convosco, e 
estará em vós.” 



Deus nos 
capacita a 
obedecê-lo. 



“Porei as Minhas leis no seu 
coração e sobre a sua mente as 

inscreverei.” 



Deus coloca 
no homem o 
desejo de 
obedecê-lo. 



“Nisto conhecemos que 
amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus e 

guardamos os seus 
mandamentos. Porque este é o 
amor de Deus: que guardemos 

os seus manda-mentos; e os 
seus mandamentos não são 

pesados.” 



A OBEDIÊNCIA 
É O FRUTO DA 

FÉ! 



“Anulamos, pois, a lei pela fé? 
De maneira nenhuma, antes 

estabelecemos a lei.” 



“E é evidente que pela lei 
ninguém será justificado diante 
de Deus, porque o justo viverá 

da fé.” 



A verdadeira 
fé, se não for 
sufocada, 
produzirá 
obediência. 



“Mas, ó homem vão, queres tu 
saber que a fé sem as obras é 

morta?” 



JESUS APELA 



“Milita a boa milícia da fé, 
toma posse da vida eterna, 
para a qual também foste 

chamado, tendo já feito boa 
confissão diante de muitas 

testemunhas.” 
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