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Comece perguntando ao grupo:

1. Você já “pisou na bola” com alguém muito importante para você, mesmo sem querer? Como se 
sentiu ao perceber o que fez?

2. Como o nosso relacionamento com essa pessoa é afetado quando sabemos que “pisamos na 
bola” com ela? Quais são as nossas reações naturais? 

3. Em sua opinião, por que muitas pessoas tem dificuldade de se aproximar de Deus e de se 
relacionar com Ele livre e corajosamente? 

Muitos têm dificuldades de se aproximar e se relacionar com Deus porque não compreendem como Ele é; não 
entendem o poder da graça e do perdão de Deus. E por isso, infelizmente, muitos que um dia decidiram seguir 
a Cristo e andar com Deus não se sentem “justos” o bastante e sofrem de um tipo de complexo de inferioridade 
espiritual. Sentem-se impuros, condenados pelo Diabo e por isso vivem tímidos, não conseguem continuar buscando 
a Deus por medo, vergonha ou sentimento de culpa.  Alguns dizem: “Não sou bom o bastante ou não mudei o 
suficiente para ser um crente”. 

LEITURA BÍBLICA: 

Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de 
Deus. (2 Coríntios 5.21)

Precisamos entender que quando nos convertemos e nascemos de novo, recebemos a justiça de Deus. E quem 
entende e acredita que Deus justifica totalmente o pecador arrependido passa a ter mais fé, confiança, mais liberdade 
e ousadia na oração e em sua vida espiritual.

Muitos crentes não compreendem que somos a justiça de Deus. Não entendem que o próprio Jesus, que nunca 
pecou, se fez pecado por nós, para que nos tornássemos a Justiça de Deus.  A grande verdade é:  Ao assumir o nosso 
lugar na cruz , Jesus Cristo assumiu também os nossos pecados. Ele não apenas levou os pecados, mas ele se fez 
pecado por nós, para que nós nos tornássemos justos aos olhos de Deus. 

Vamos ler outra passagem bíblica importantíssima:

Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus 
a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus 
Cristo. (Romanos 5.17)

Aqui Paulo diz que a justiça de Deus é um dom de Deus, é um presente. Quando nascemos de novo, recebemos 
uma nova natureza e uma nova identidade. Antes éramos pecadores condenados, agora somos filhos de Deus, 
plenamente justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. 
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Paulo também diz que estes reinarão em vida por meio de Jesus. O que significa isso? Reinar aqui significa ter o 
controle ao invés de sermos controlados. Significa que quando acreditamos no pleno perdão e que fomos declarados 
justos aos olhos de Deus, não seremos mais escravos do pecado. Conseguiremos erguer a cabeça e viver uma 
vida de autoridade espiritual, não de timidez e derrota. Que poderemos vencer as obras do mal, reinar sobre as 
circunstâncias e que podemos ser vencedores em nome do Senhor Jesus! 

PERGUNTA: Por que muitos cristãos não estão reinando em vida? 

A resposta é simples: porque não tiveram ainda uma revelação da justiça de Deus e não receberam este presente.

PERGUNTA: Como é que este presente é recebido? Como recebemos a justiça de Deus?

A resposta está em Romanos 1.16-17: 

Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: 
primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que 
do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”. 

Ou seja, eu recebo a justiça de Deus pela fé. Creio que fui salvo ao receber Jesus e creio também que salvação é 
mais que ir para o céu, pois inclui receber em vida a justiça de Deus. A salvação, que é uma dádiva de Cristo, me 
torna justo, e como justo aos olhos de Deus, me torno alvo das bênçãos de Deus.

Talvez seja isso que tem separado os derrotados dos vitoriosos. Os derrotados ainda vivem dominados pelo pecado, 
lutando com o pecado, toda hora se sentindo culpados e indignos, separados de Deus. Mas os vitoriosos vivem vidas 
santas e consagradas porque sabem que já foram justificados. 

Se você já nasceu de novo pode dizer a todos confiantemente: “Você está olhando para a própria justiça de Deus!”.

Você sabe que poderá sempre continuar a se santificar, melhorando a cada dia, mas sabe também que não poderá 
tornar-se mais justo do que você já é, porque você já é a própria justiça de Deus. Até no céu você não se tornará 
mais justo, porque você já recebeu a própria justiça de Deus. Não por seus méritos, mas pela cruz do calvário. 

Para viver uma vida cristã vitoriosa você precisa entender e crer no que a Bíblia afirma sobre os seus pecados: 

1. SEUS PECADOS FORAM PERDOADOS E CONTINUAM A SER PERDOADOS SE VOCÊ SE ARREPENDER E 
CONFESSÁ-LOS. 
Muita gente concorda que, ao se converter, tornou-se a justiça de Deus, mas pensam: “só que eu pequei depois de 
já ter convertido. Será que perdi o meu perdão?” Em 1João 1.9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, ele 
é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que a Bíblia diz é que você tem que 
confessar o seu pecado pra Deus, pedir perdão a Ele. Porque Jesus já morreu na cruz, já pagou por eles, e ninguém 
pode ser punido duas vezes pelo mesmo erro. Por isso a Bíblia diz: Portanto, agora já não há condenação para os 
que estão em Cristo Jesus (Romanos 8:1).

2. SEUS PECADOS FORAM ESQUECIDOS.
Em Hebreus 8:12 está escrito: Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. 
Deus é Deus, pode fazer o que quiser, inclusive esquecer. Ele pode decidir esquecer. Se você pediu perdão, a Bíblia 
diz que Deus nem vai mais se lembrar de seus pecados.

3. SEUS PECADOS FORAM PURIFICADOS.
Em Isaias 43.25 está escrito: Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não 
se lembra mais de seus pecados. Também em 1João 1.9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel 
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e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa, mas também nos 
purifica de toda a injustiça. Se Ele nos purifica de toda injustiça, o que é que permanece em nós? Lógico que é toda 
a justiça de Deus. O sangue dele nos purificou e continuará a nos purificar continuamente, ou seja, vai purificando 
24 horas por dia.

4. Sua natureza pecaminosa foi substituída pela Justiça de Deus. Vamos ler novamente 2 Coríntios 5.21: Aquele que 
não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. No ultimo nível, é 
como se Deus escrevesse em nós “JUSTOS” ou “PERFEITO”. Posso crer que sou justo porque recebi a própria justiça 
de Deus. 

1. Viver livre do pecado é a vida cristã normal que Deus oferece a todos os seus filhos.

2. Talvez alguém aqui esteja achando estas verdades tremendas, mas não se converteu ainda e talvez esteja pensando 
em como receber a justiça de Deus. João 3.16 tem a resposta: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu 
Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que ainda não tem certeza 
de sua salvação, pode agora mesmo, pela fé, receber Jesus como seu Senhor e Salvador por meio de uma oração 
de confissão e arrependimento. 

3. Você que já recebeu a Jesus mas que ainda vive lutando com uma baixa estima espiritual, sempre atormentado 
por lembranças e sentimento de culpa, pode agora, pela fé, se apropriar do beneficio da “grande troca da cruz”: leve 
seus pecados à cruz, deixe-os lá mesmo, e receba a sua justificação. Você é a justiça de Deus. 

• Venha celebrar Jesus nos Cultos de Domingo! Pregadores mais que especiais dia 04 de Junho: Craig Hill, fundador 
do ministério Veredas Antigas, às 10h00 na Central Luxemburgo. Francisco Izidoro, pastor da PIB de Nova York, 
10h00 na Central Boulevard e às 18h00 na Central Luxemburgo. Chame e traga a sua célula.

• Precisando de um poderoso encontro face a face com Deus? Participe do próximo retiro MAIS DE DEUS em nossa 
Sede Campestre, dias 09 a 11 de Junho. Incentive sua célula a se inscrever. É surpreendente!

• Larry Stockistill e Mike Ware serão os principais preletores na CONFERÊNCIA PAIXÃO CONTAGIANTE nos dias 30 
de Junho, 01 e 02 de Julho. Garanta a participação de sua célula. 


