VERDADES QUE EMPODERAM #1
TEXTO: ROMANOS 8:1-10
1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
2 porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado
e da morte.
3 Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus
o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo
pecado. E assim condenou o pecado na carne,
4 a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que
não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
5 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas
quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
6 A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz;
7 a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem
pode fazê-lo.
8 Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
9 Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o
Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não
pertence a Cristo.
10 Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito
está vivo por causa da justiça.
INTRODUÇÃO:
 Hoje eu quero lembrar de verdades que são realidades que devem influenciar nosso
modo de vida e com isso podermos seguir para os melhores dias.
 Mas, antes quero justificar a importância do verbo “empoderar”.
 Definição do verbo “empoderar”; Dar ou adquirir poder ou mais poder.
 Sinônimos do verbo “empoderar”; dar poder, investir de poder, conceder poder, dar
autoridade, investir de autoridade, conceder autoridade, dar autonomia, investir de
autonomia, conceder autonomia, habilitar, desenvolver capacidades, promover
afirmação, promover influência.
 Você precisa aprender a viver todas a possibilidades da vida em Cristo.
 Então, aproprie-se imediatamente das verdades que são capazes de empoderá-lo
para viver toda a vida plena que Jesus oferece gratuitamente a você. Creia e viva
sob o impacto das seguintes verdades!
1. VOCÊ ESTÁ LIVRE DE TODA CONDENAÇÃO ESPIRITUAL
 “Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque
por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da
morte.” v. 1-2
 “Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de
todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que
traz vida a todos os homens.” (Romanos 5:18).

2. VOCÊ RECEBEU A MENTALIDADE DO CÉU
 “A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a
mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem
pode fazê-lo.” v. 6-7
 Você é governado por aquilo que você vê!
 Se você vê o céu – a obra de Cristo perfeita e completa – você será impregnado pela
visão da abundância, satisfação e aceitação. Esta atmosfera impede a trajetória do
pecado.
 “Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de
Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.” (2
Coríntios 10:5).
3. VOCÊ HOSPEDA A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO
 “...Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato
o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não
pertence a Cristo.” v. 9
 A dimensão do céu aberto sobre nós é afetado diretamente por nossa maturidade e
disponibilidade de rendição ao Espírito Santo. (*Bill Johnson).
CONCLUSÃO
 “Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou.” (Romanos 8:37).
 Você já se rendeu completamente a Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador. Se
sim, responda...
 Sua vida tem sido influenciada por estas verdades? Avalie e ajuste no que for
necessário. O poder do Espírito Santo está disponível para você viver na terra o
“padrão” do Céu.
 Se você ainda não se rendeu a Jesus, você percebeu nesta mensagem tudo o que
te aguardo. Quer ser influenciado por estas verdades transformadoras? Então, aja
conforme instrução bíblica...

