EM CRISTO NÃO
HÁ MAIS
CONDENAÇÃO

Oração Inicial:
De mãos dadas ore com sua família.

Louvor e Adoração:
Louve com alegria e adore
com entusiasmo

Compartilhar a Palavra:
Oportunize o diálogo e a participação

Oração Final:
Interceda e Agradeça
Simplicidade
Objetividade
Abençoador

‘‘A igreja começa no lar’’
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CLIQUE AQUI

MAIS CONDENAÇÃO

EM CRISTO NÃO HÁ MAIS CONDENAÇÃO
Texto Básico – Romanos 8

INTRODUÇÃO

No capitulo 7 da carta aos Romanos o apóstolo Paulo descreve na qualidade de um judeus vivendo debaixo da lei,
uma situação crítica de conﬂito interno, em que na tentativa de servir a Deus travava uma forte luta interna viase e senti-se sempre subjugado pelo pecado e por mais que se esforçasse para se livrar dessa situação, se
encontrava sempre no mesmo lugar, daí o brado retumbante, quem me livrará do corpo desta morte!
A resposta vem logo em seguida; Cristo Jesus nosso Senhor! Ele é a resposta, debaixo do senhorio de Cristo, no
governo do Espírito, pela Palavra, somos mais que vencedores.

1. NENHUMA CONDENAÇÃO “embora existam muitos acusadores, “é Deus que nos justiﬁca”. v1; v33”
Porque não há mais condenação? O que a lei não pode fazer, Cristo fez por nós, e em nós, assumindo nosso lugar
(encarnação, representante humano, fez por nós o que jamais conseguiríamos fazer) estávamos debaixo, do
jugo do pecado, escravizados, sob de condenação e ira de Deus. (Rm 3:23;Jo 3:17,18). Nossa fé não se apoia em
nosso desempenho, e sim no que Cristo fez na cruz por nós. A fé que aceita Cristo acompanhada de
arrependimento que rejeita o pecado. O que é estar em Cristo? É Reconhecer o sacrifício de Jesus, crer nele com
seu salvador e Senhor.
Jo 1:12 receber, poder, direito, 2 Cor 5:17 é ser nova criatura, (Ef 1:13-14) ter o selo de Deus (Espírito Santos)
“Agora vitória sobre a NATUREZA PECAMINOSA, PELA PRESENÇA DO ESPÍRITO EM NÓS (v 5 -12 Outrora como
caminho carnal, outrora um caminho de tormento e morte, agora um caminho de vida e de paz. (Gl 5:16) “Andai
no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne”.

2. NENHUMA ESCRAVIDÃO – “embora haja escravizadores, “mas se o Filho vos libertar” Jo 8:32;

v12 -14”

Recebemos o Espírito de seu Filho pelo qual clamamos Abba! Pai (Gl 4:6-7). Não mais escravo do pecado, mas
livre do domínio do pecado, da prisão, do cárcere do pecado; Não mais escravo do medo, temor terror,
desespero. (Col. 1:13) tirou do império das trevas para o reino do ﬁlho do seu amor (Jo 3:17) aperfeiçoado no
amor, o verdadeiro amor lança fora o medo outrora escravo, agora Filho, não mais espírito de medo, agora
espírito de seu ﬁlho Abba, antes, sem esperança e sem Deus no mundo, agora, herdeiros pertence à família, a
herança não será tua, já é tua.
Preciso lembrá-lo que entre a justiﬁcação e a redenção existe a missão, a missão da Igreja, neste hiato de tempo
existe a missão. Viver como ﬁlho num mundo disfuncional, hostil que jaz no maligno, o sistema em rebelião
contra Deus, a missão envolve ser luz, sal, carta escrita, luzeiros, despenseiros, embaixadores, testemunha,
tudo isso são metáforas que expressão o caráter de nossa missão.

3. NENHUMA SEPARAÇÃO – “embora haja adversidades, “nada pode nos separar de Cristo”v.36
Foi ele quem nos uniu a ele pelo laço do amor, nada poderá nos separar do amor de Deus, “nem a vida nem a
morte” porque viver é Cristo e o morrer é estar com Cristo (Fp 1:21). Tribulação angustia perigo, nudez, fome,
espada, altura, profundidade, presente nem porvir, nada poderá nos separar deste amor, que foi provado e
escrito com sangue. Aquele que começou a boa obra vai completa-la (Fl 1:6).
Criação geme v.22 (gemido expressa uma crise, uma ânsia) desejo da criação pela manifestação dos ﬁlhos de
Deus. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos, nós gememos ansiando a redenção do corpo,
a gloriﬁcação v.23, o Espírito em nós geme, o Espírito geme sentindo dor empática pela nossa fraqueza, v.26.

CONCLUSÃO
Tudo aqui é instável, perecível, transitório, imprevisível, As lutas da fé são para lembrar que ainda estamos longe
de casa, fora de nossa pátria (pandemia, crise ﬁnanceira, crise política) as tribulações do presente versus glória
futura à ser revelada. Você não está desamparado, ele faz com que as coisas cooperem para o bem. 1) dos que
amam a Deus, 2) dos chamados pelo seu propósito. E o “bem” de Deus é tudo aquilo que te faz mais parecido com
Jesus, o modelo de homem que Deus nos deu para viver, e quer fazer de nós, Ele é o primogênito entre muito
irmão (Rm 8 28-30).

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
1. O que signiﬁca na prática ESTAR EM CRISTO?
2. Qual a atuação do Espírito Santo na vida do crente conforme Romanos 8
Adaptação SEREP

