
 

 

Hoje em nosso GF vamos falar sobre os 

benefícios que temos quando temos Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador das nossas vidas. 

Sabemos que muitas pessoas já receberam 

Jesus Cristo em seu coração e já o confessaram 

publicamente como Senhor e Salvador de sua 

vida, porém ainda não desfrutaram de todos os 

benefícios que esta decisão proporciona. 

Portanto hoje em nosso GF falaremos sobre 

esses benefícios imediatos da fé em Cristo, ou 

seja, os resultados que temos quando entregamos 

a nossa vida a Jesus. 

Assim, os benefícios são: 

1) Temos nossos pecados perdoados: 

quando o ser humano decidiu desobedecer a 

Deus, ele pecou. Pecado, então, é desobediência 

a Deus, é não viver de acordo com sua vontade. 

Porém, acontece que quando nos entregamos em 

fé a Jesus, Deus perdoa as nossas ofensas. Jesus, 

filho de Deus, é o caminho enviado por Deus 

para o ser humano retornar a Ele. 

Em Efésios 1:7 encontramos a seguinte 

passagem bíblica: “Nele temos a redenção por 

meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de 

acordo com as riquezas da graça de Deus“. 

E ainda em Romanos 8:1 diz: “Portanto, 

agora já não há condenação para os que estão em 

Cristo Jesus”. 

Talvez aqui você esteja pensando assim: 

“Meus pecados são muito graves e grandes, não 

há perdão para eles”. Porem, não há um pecado 

que não possa ser perdoado e não há pecado que 

não precise de perdão! 

 

2) Somos declarados justos a vista do 

nosso Deus: em Cristo Jesus, além de sermos 

perdoados, somos declarados justos a vista de 

Deus. Isso a Bíblia chama de justificação. 

Ao sermos perdoados perdemos o status 

de condenação. Pela fé em Jesus Cristo, Deus 

nos perdoa e nos declara justos. Por quê? O que 

fizemos para ganhar isso? Nada! A obra foi feita 

por Jesus e, ao crermos nele, pela graça de Deus, 

recebemos os benefícios. 

Em Gálatas 2:16,20 vemos que: 

“...Assim, nós também cremos em Cristo Jesus 

para sermos justificados pela fé em Cristo.” 

“...Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou  

 

eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida 

que agora vivo no corpo, vivo-apela fé no Filho 

de Deus, que me amou e se entregou por mim”. 

 

3) Passamos a ter o direito de acesso 

direto a Deus: a Bíblia diz em Romanos 5:1-2 

que: “Agora que fomos aceitos por Deus pela 

nossa fé nele, temos paz com ele por meio do 

nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos 

deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de 

Deus. E agora continuamos firmes nessa graça 

e nos alegramos na esperança de participar 

da glória de Deus.” 

 

4) Nos tornamos filhos de Deus: a fé em 

Jesus nos leva a sermos adotados por Deus como 

seus filhos. Em Joao 1:12 diz que: “Aos que o 

receberam, aos que creram no seu nome, deu-

lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.” 

 

5) Recebemos a vida eterna: e por fim, 

ao crermos em Cristo, recebemos a vida eterna. 

Em Joao 3:16 diz: “Porque Deus amou ao 

mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que 

todo a que nele crer não pereça, mas tenha a 

vida eterna”. 

Que extraordinário! Somos perdoados 

pelos nossos pecados, somos declarados justos à 

vista de Deus, passamos a ter o direito de estar 

diante de Deus, somos adotados por Deus como 

seus filhos, e como se tudo isso já não fosse o 

suficiente, Deus, com o seu amor ímpar e 

incomparável, vem e diz que nele teremos a vida 

eterna. 

 

CONCLUSÃO: esses benefícios foram 

nos dados “literalmente” de graça. Pare e pense 

se você já recebeu algum desses benefícios. Se 

ainda não, de duas uma, ou você ainda não 

recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua 

vida, ou já o recebeu, mas ainda não tomou 

posse desses benefícios. Se foi a primeira você 

pode escolher aceitar a Jesus Cristo com seu 

Salvador hoje, seja no seu GF, em sua casa, em 

nossa igreja, ou se foi a segunda você pode 

tomar posse deles pela fé, crendo na Palavra de 

Deus e considerando-se legítimo donos desses 

benefícios. 

              
           
 

   
                  

 

Bênçãos de receber a Jesus Cristo! 

Versículo da semana: 
“Porque Deus amou ao mundo que deu 

o seu Filho Unigênito, para que todo a 

que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna”. João 3:16 

Semana de 19 à 25 de 

Novembro de 2018. 


