Estudo para Células – 01/10/2014
Tema: Quem nós somos em Cristo.
II Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém esta em cristo, é nova criatura as coisas velhas já
passaram; e eis que se fizeram novas.
Somos novas criaturas em Cristo agora tudo é novo.
Assim como Deus criou todas as coisas do nada, assim também ele faz conosco, onde não havia
nenhuma possibilidade de mudança o Senhor vem e faz tudo novo. Agora passamos a fazer parte
da natureza divina.
II Pedro 1:4 diz: pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e mi grandes promessas,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das paixões
que há no mundo.
O Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Quando estamos em Cristo somos
regenerados, renovados, nascemos de novo.
Quando estamos em Cristo não somos mais escravos do pecado.
Romanos 6:6 diz; sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o
corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.
O mal e o pecado ainda estão presentes, mas quem nasce de novo em Cristo tem uma nova
perspectiva uma outra visão, o pecado não tem mais domínio sobre ele.
Quando estamos em Cristo somos mais que vencedores
Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas porém somos mais que vencedores, por meio
Daquele que nos amou.
Em Cristo somos amados, perdoados, adotados, justificados, redimidos, reconciliados,
escolhidos, salvos.
Em Cristo temos o verdadeiro sentido da vida.
Em Cristo somos chamados para reinar em vida com ele.
O sangue de Jesus nos libertou e nos coloca na posição de reis.
Apocalipse 1:5-6 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogenito dos
mortos e o soberano dos reis da terra.
Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue nos libeertou dos nossos pecados,
E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e pai, a ele a glória e o dominio pelos seculos
dos séculos amem!
Infelizmente muitos vivem como mendigos espirituais, não prosperam em nada, pelo fato de não
conhecer a grandesa e o poder de Deus
O maior inimigo do cristão é a mentalidade mediocre de escravo.

Como tinha israel quando foi liberto do egito, me4smo depois de libertos ainda queria as coisas
do egito.
Somos filhos do rei dos reis.
Efésios 2:6 diz: e nos ressicitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus.
Um dos maiores desafios que a igreja do senhor Jesus enfrenta nos dias de hoje é de se
posicionar verdadeiramente como filhos que tem autoridade de Deus.
Satanás não esta brincando de roubar, matar e destruir, esta é a sua missão e ele é obstinado
por ela, ele não vai desistir, vai sempre tentar minar as nosas forlas para nos fazer parar
Para destruir nossos sonhos, nosso lar, nosso casmento, nosso ministério...
Infelizmente muitos tem se deixado vencer, por não assumir a sua posição como filhos de Deus.
Precisamos assumir a nossa posição!
Temos que saber quem somos em Cristo, para usarmos os direitos e privilégios da autoridade
que Jesus nos deu e que foi conquistada na cruz.
 De pisar serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo (Lucas 10:19)
 Expulsar demonios (Marcos 3:14-15)
 Curar enfermos (Marcos 16:18)
Deus espera de nós a decisão de nos colocarmos na posição de que em Cristo somos mais que
vencedores.
Nossa realidade em Cristo é:
Recebemos Jesus. (João 1:12) mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus.
Agora somos filhos! Ele nos escolheu pertencemos a ele
João 15:16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi...
Deus quer que saibamos que somos filhos e herdeiros, esse direito foi conquistado por Jesus na
cruz.
Recebemos a vitória;
Agora não somos apenas mais um no meio da multidão;
Somos mais que vencedores, esse é o ministerio de Jesus nos fazer triunfar!
Recebemos a vida eterna (João 3:16)
Recebemos a mente de Cristo (I Coríntios 2:16) nós porem temos a mente de Cristo
Recebemos o Espírito Santo: Somos selados por Ele como propriedade exclusiva de Deus
(I Pedro 2:9) vós, porem, sois raça eleita, sacerdocio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para
sua maravilhosa luz.
Eu sou o que a Palavra de Deus diz que eu sou: Filho de Deus; Vencedor; Geração eleita; Sal
Luz; Escolhido e separado.
Eu posso o que a Palavra de Deus diz que posso...”Tudo posso naquele que me fortalece”
Eu tenho o que a Palavra de Deus diz que eu tenho...Salvação e vida eterna.
Cristo Jesus se tornou o que voce era, para que voce seja o que Ele é.
Ele nasceu como filho do homem, para que voce nasça como filho de Deus.
Ele se tornou o seu pecado, para que voce seja a justiça de Deus.
Ele levou na cruz a sua maldição, para que voce se sente no trono da glória.
Ele morreu a sua morte, para que voce viva a sua vida.

Ele veio morar na terra, para que voce possa morar no céu.
Ele estende o convite para que voce nasça como seu filho.
Todo aquele que diz sim ao convite é transportado do reino das trevas par o reino do filho do
amor de Deus. (Colosenses 1:13)

