A Justificação é favor imerecido
vs. 23) “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” É
pela graça, ninguém merece, pode reivindicar ou fazer algo, desta forma:
Deus não tem nenhuma obrigação, Ele nos justifica por que quer; porque
nos ama.
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SOMOS JUSTIFICADOS PELA FÉ EM JESUS CRISTO
SEMANA I – 03 A 09/12

Texto Base: Romanos 3.22-26
Todos queremos viver em paz, com segurança, sem condenação, sem
culpa, acima das pressões da vida, sem medo e ansiedade e ter
autoridade espiritual em todas as áreas da vida. A justificação é o pilar
para este tipo de vida cristã.
Justificar (Hebreu=Tsadaq e no Grego=Dikaioo) significa absolver,
declarar justo, é uma declaração legal de que a pessoa está correta.
Segundo os estudiosos da bíblia a justificação é o elemento sobre o qual
o cristão e a igreja ficam de pé ou cai.
Vamos ler Romanos 3.22-26 e aplicar os ensinos da justificação às
nossas vidas?

A Justificação é gratuita
vs.24) "Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a
redenção que há em Cristo Jesus. "
Mediante o que somos justificados?
Pela redenção em Cristo; não é pelo que somos ou fazemos!
A Justificação é creditada
vs. 25) “Ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue,
para demonstração da sua justiça por ter Ele na sua paciência, deixado
de lado os delitos outrora cometidos. ”
Deus te imputa justiça (dá crédito), para você viver com medo e culpado
ou ser livre, ter paz e ousadia em Cristo?
Jesus é a garantia da Justificação
vs. 26) “Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para
que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. ”
Porque Jesus pode nos justificar?
Porque pagou a nossa dívida, foi condenado.

A justificação é pela fé e é instantânea
vs.22) “isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que
creem; pois não há distinção. ”

Vivendo o amor de Cristo
Em grupos de três pessoas dê exemplos próprios ou não, de como deve
ser a vida de uma pessoa justificada por Deus (na família, trabalho, lazer,
etc). Agora ore uns pelos outros.

É pela fé em Jesus do começo ao fim. É instantâneo, não é um processo
como em outras religiões. Na prática significa que pecado confessado é
pecado perdoado!

OS RESULTADOS DA JUSTIFICAÇÃO EM JESUS CRISTO
SEMANA I – 10 A 16/12
Texto Base: Romanos 5.1-5
Em Romanos 5.1-5 é ensinado sobre os resultados da justificação pela fé,
observe que o texto diz que é pela fé, não diz pela obediência, amor, ou

por obras; isto porque a natureza da fé está em Deus e não no homem ou
em suas obras ou talentos.
Podemos ver o poder da justificação na vida cristã especialmente quando
o cristão é injustiçado ou passa por aflições e problemas, ele é capaz de
se alegrar, agradecer, glorificar a Deus e permanecer em paz. Os
resultados da justificação são:
1. Temos paz com Deus
v.1) “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo. ”
A justificação me dá paz e comunhão com Deus porque a ira e
condenação foram lançadas sobre Cristo. Jesus é a fonte da paz.
2. Acesso livre à graça e presença de Deus
v.2) “Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. ”
Graça (Gr. Charis) significa: favor imerecido; um lugar na presença; é
ter o favor divino. Nada ou ninguém pode te impedir de estar na
presença de Deus diariamente!
3. Esperança da Glória
v. 2b) “...e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. ”
A esperança é a certeza, a confiança e o conhecimento da vontade de
Deus e não apenas a expectativa de que alguma coisa irá acontecer
algum dia. É a fé para viver o hoje.
4. Capacidade de gloriar e se alegrar com as tribulações
v.3-4) “E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações;
sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência,
e a experiência (caráter) a esperança (confiança). ”
Você consegue aceitar bem as tribulações e aflições da vida?
As aflições não fazem o justo se acomodar, mas o faz mover com
ousadia para conquistar. As tribulações e pressões da vida não afastam
o justo de Deus e nem o desanima.

5. Experiência contínua com o amor de Deus
v.5) “E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.”
O justo sempre verá o cumprimento do que ele espera.
A esperança nunca envergonha (Kataischuno) nunca desaponta ou
confunde o justo.
Vivendo o amor de Cristo
Em grupo compartilhe sobre uma questão que tira ou diminui a paz em
você; orem de mãos dadas uns pelos outros para que o amor de Deus
seja derramado.
CENTRAL DO BARREIRO – 22 ANOS ABENÇOANDO VIDAS

SEMANA DO CLAMOR

09 A 12
DEZEMBRO

DOM ÀS 10H, 17H E 19H
SEGUNDA A QUARTA
7H, 15H E 19H30
TEMPLO

FORMATURA
RESOLUÇÃO DE
TODA MULHER

09
DEZEMBRO

DOMINGO ÀS 19H
TEMPLO

MUSICAL ESPECIAL
ESCOLHO SER FIEL

16
DEZEMBRO

DOMINGO ÀS 19H
TEMPLO

NATAL EM FAMÍLIA

22
DEZEMBRO

SÁBADO
SÍTIO RECANTO CENTRAL
LEVAR: 500GR
CARNE+REFRI

CULTO DE NATAL

23
DEZEMBRO

DOMINGO ÀS 10H, 17H E 19
TEMPLO

CULTO DA VIRADA
ALELUIA!

31
DEZEMBRO

SEGUNDA ÀS 21H
VIA SHOPPING BARREIRO
ENTRADA FRANCA

START FESTA DA
VIRADA MOCIDADE

01
JANEIRO 2019

CONVITES:
Igor: (31) 98808-7580
Bela: (31) 99165-1617

RAÍZES
ACAMPS MOCIDADE

2A5
MARÇO 2019

INFORMAÇÕES:
Igor: (31) 98808-7580
Bela: (31) 99165-1617

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

