
 

 

 
 

 OS BENEFÍCIOS IMEDIATOS DE NOS ENTREGARMOS A 

JESUS!
  

A nossa Igreja tem declarado que viveremos um 

novo tempo de muitas conquistas e de pessoas se 

entregando a Cristo Jesus. Por isso, em nossa reunião 

queremos conversar hoje sobre os benefícios imediatos da 

fé em Cristo, ou seja, quais são os primeiros resultados que 

a entrega a Jesus produz na vida de uma pessoa.  

A fé em Cristo Jesus produz benefícios imediatos 

na vida de uma pessoa, pois quando entregamos, sincera e 

verdadeiramente, a nossa vida a Jesus, passamos a 

experimentar realidades nunca antes vivenciadas e que 

jamais teríamos se não fosse por Jesus Cristo e sua obra.  

Estes benefícios imediatos são os seguintes:  

Somos perdoados dos nossos pecados;  

Somos declarados justos;  

Passamos a ter o direito de estar diante Deus;  

Somos adotados por Deus como seus filhos;  

Recebemos a vida eterna.  

 

1.Os nossos pecados são perdoados!  

A pergunta interessante a fazermos seria: O que é 

o pecado?  

Precisamos compreender que Pecado é viver em 

desobediência a Deus. Seria viver longe de Sua presença.  

A partir do momento em que decidimos 

desobedecer a Deus e dirigir a nossa vida por conta 

própria, pecamos. E, ao pecarmos, portanto, ofendemos a 

Deus e nos afastamos dele.  

Entretanto, quando nos entregamos em fé a Jesus, 

Deus nos perdoa as ofensas. Jesus é o caminho 

providenciado por Deus para o ser humano retornar para 

ele.  

Ao aceitar Jesus, estamos reconhecendo diante de 

Deus que pecamos contra ele, tomando um caminho 

errado. Por causa disso e da obra de Jesus, Deus nos 

perdoa e livra da condenação do pecado.  

A Bíblia diz, em Efésios 1.7: “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: “Portanto, agora já 

não há condenação para os que estão em Cristo Jesus”.  

Em Cristo, todos os pecados da humanidade 

podem ser perdoados por Deus Pai. 

 

2. Somos declarados justos!  

Em Cristo Jesus, além de sermos perdoados e 

livres da condenação, somos declarados justos à vista de 

Deus. Isso é o que a Bíblia Sagrada chama de justificação. 

Ao sermos perdoados, perdemos o status de condenados. 

Ao sermos justificados, ganhamos o status de justos.  

 

 

 

 

Pela fé em Jesus, Deus nos perdoa e nos declara 

justos.  

Sobre a justificação, Paulo escreveu: “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-a pela fé no Filho de Deus, 

que me amou e se entregou por mim” (Gálatas 2.16,20).  

 

3. Passamos a ter o direito de estar diante 

Deus!  

A Bíblia diz, em Romanos 5.1: “Tendo sido, 

pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 

Senhor Jesus Cristo”.  

A partir do momento em que, pela fé em Cristo, 

fomos declarados justos por Deus, passamos a ter paz com 

Ele e a sermos bem-vindos em sua presença. Deus não tem 

tolerância ao pecado e rejeita o pecador que não está em 

Cristo. Paulo escreveu, em Romanos 1.18: “A ira de Deus 

é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos 

homens que suprimem a verdade pela injustiça”.  

Entretanto, aquele que está, pela fé, em Cristo, 

tem diante de si um caminho aberto de acesso a Deus Pai. 

Sobre isso podemos ler uma referência interessante em 

Hebreus 10.19-22.  

 

4. Somos adotados por Deus como seus filhos!  

Ao crermos em Cristo e passarmos a ter o direito 

de estar diante de Deus, não o temos como uma pessoa 

qualquer. A fé em Jesus nos leva a sermos adotados por 

Deus como seus filhos.  

Vamos ler referências importantes em nossas 

Bíblias: João 1.12; Gálatas 3.26; 1João 3.1; Romanos 

8.17 e Efésios 1.3.  

 

5. Recebemos a vida eterna!  

Finalmente, ao crermos em Cristo, recebemos a 

vida eterna. A Bíblia diz, em João 3.16: “Porque Deus 

tanto amou ao mundo que deu o seu Filho Unigênito, para 

que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna”. 

 

 

 
  

 

SEMANA 30 DE NOVEMBRO 

À 06 DE DEZEMBRO DE 
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“Portanto, agora já não há condenação 

para os que estão em Cristo Jesus”. 

Romanos 8.1 

QUEBRA-GELO: Hoje iniciaremos o nosso GF 

com uma pergunta do Quebra-Gelo que pode dar 

início também a nossa palavra de hoje – Pergunte 

as pessoas de seu GF: O que acontece, 

imediatamente, na vida de uma pessoa quando 

ela se entrega em fé a Jesus? 
 


