
HÁ MUITO MAIS!
Experimentando a justiça, a paz e a 

alegria do Reino de Deus
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Os céus proclamam a glória de Deus; o  firmamento 
demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles 

continuam a falar; noite após noite, eles o tornam 
conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que 
eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, 

e suas palavras, aos confins do mundo. - Salmo 19:1-4



G A L Á X I A  P L Ê I A D E S

Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a 
lua e as estrelas que ali puseste, pergunto:  

  
Quem são os simples mortais, para que penses neles?Quem são 

os seres humanos, para que com eles te importes?  

E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e 
os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que 

criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. 

 Salmos 8:3-6



DEUS NÃO SE IMPORTA COMIGO…
Olhem para os céus; quem criou as estrelas?  Ele as faz sair como um exército, uma após 
a outra, e chama cada uma pelo nome.  Por causa de seu grande poder e sua força 
incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar.  
Ó Jacó, como pode dizer que o SENHOR não vê o que se passa? Ó Israel, como pode 
dizer que Deus não se importa com seus direitos?  

Você não ouviu? Não entendeu?  O SENHOR é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.  
Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua 
sabedoria. (…)  
Pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você; não 
desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; com minha vitoriosa 
mão direita o sustentarei.  - Isaías 40:26-28 e 41:9-10
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A QUEDA DO HOMEM

•  Quando o homem caiu na tentação de querer SER DEUS 
• A partir deste momento ele ficou debaixo da LEI DO 

PECADO 
• Esta lei passou a toda humanidade - Rm 5:12
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A VIDA MISERÁVEL SEM DEUS

• A Lei de Deus é boa e perfeita, para dar vida 
• Mas Homem não consegue obedecer 
• Porque é escravo do pecado e —> produz pecados —> leva 

morte
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O HOMEM TEM QUE MORRER

• A lei de Deus não muda: o salário do pecado é a morte (Rm 
3:23) e toda alma que pecar essa morrerá (Ez 18:4) 

• Deus ama o homem, criado à sua imagem e semelhança 
• Jesus vem como homem —> O FILHO DO HOMEM 
• Como homem, Jesus cumpre a lei, morre na cruz
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JESUS SOLUCIONA O DRAMA HUMANO

2 Coríntios 5:14-19 (NVT)  
Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele 
morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si 
mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, 
e uma nova vida teve início! 

Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em 
conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de 
reconciliação.
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JESUS SOLUCIONA O DRAMA HUMANO

Romanos 6:6-7 (NVT) 6 Sabemos que nossa velha natureza 
humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não 
tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser 
escravos. 7 Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos 
do poder do pecado.
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JESUS SOLUCIONA O DRAMA HUMANO

Hebreus 9:26-28 (NVI-PT) Mas agora ele apareceu uma vez por 
todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o 
sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está 
destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, 
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, 
para tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não 
para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
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DA LEI DO PECADO  
PARA A LEI DO ESPÍRITO

Efésios 2:4-6 (NVT)  Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos 
amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de 
nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela 
graça que vocês são salvos!  Pois ele nos ressuscitou com Cristo 
e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora 
estamos em Cristo Jesus.
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AGORA VIVEMOS NO REINO DE DEUS!

Romanos 14:17 (NVI-PT) Pois o Reino de Deus 
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e 
alegria no Espírito Santo;
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JUSTIÇA

• Fomos justificados pela morte e ressurreição de Cristo Jesus 
• Podemos estar na presença de Deus  
• Nós podemos FALAR com Deus (orar) e Ele nos RESPONDE, e nós 

OUVIMOS! 
Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, 
onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos 
ajudar quando for preciso. - Hb 4:16
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PAZ

• Temos paz com Deus - Rm 5:1 
• Temos a paz de Deus:  o inimigo não tem acesso à nossa mente e coração 

Filipenses 4:6-7 (NVT) Não vivam preocupados com coisa alguma; em 

vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e 

agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão 
a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu 

coração e sua mente em Cristo Jesus.
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ALEGRIA

• Alegria de saber que o Pai nos ama, gosta de estar conosco 
• Alegria de saber que podemos pedir e receberemos 

João 16:23-24 (NVT) Naquele dia, não terão necessidade de me 

perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade: vocês pedirão 

diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu 

nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome 

e receberão, e terão alegria completa.
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ALEGRIA QUE BRILHA

• Alegria de brilhar como filhos de Deus e levar o seu reino a 
todos os outros que ainda estão nas trevas 
Filipenses 2:15-16 (NTLH) Sejam filhos de Deus, vivendo sem 
nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem 

saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as 

estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida.

20



21

NO ESPÍRITO SANTO! 
Nós experimentamos tudo isso através do 

ESPÍRITO SANTO QUE ESTÁ EM NÓS



HÁ MUITO MAIS!


