VERDADES QUE EMPODERAM #2
TEXTO: ROMANOS 8:15-39
15 Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas
receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai".
16 O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
17 Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória.
18 Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a
glória que em nós será revelada.
19 A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam
revelados.
20 Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da
vontade daquele que a sujeitou, na esperança
21 de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que
se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
22 Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto.
23 E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a
redenção do nosso corpo.
24 Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é esperança.
Quem espera por aquilo que está vendo?
25 Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
26 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como
orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
27 E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos
que foram chamados de acordo com o seu propósito.
29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.
30 E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos
que justificou, também glorificou.
31 Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
32 Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como
não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?
33 Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica.
34 Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à
direita de Deus, e também intercede por nós.
35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
36 Como está escrito: "Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos
considerados como ovelhas destinadas ao matadouro".
37 Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou.

38 Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem
o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,
39 nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
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 É FILHO LEGÍTIMO DE DEUS
 “Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer,
mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos:
"Aba, Pai". O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de
Deus.” v. 15-16
 “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de
se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem
pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.”
(João 1:12-13).
2. VOCÊ DEVE SE APROPRIAR DAS CONQUISTAS DE CRISTO NA CRUZ
 “Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória.” v. 17
 Co-herdeiro; obtém uma parte do todo.
 “Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles
que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em
vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.” (Romanos 5:17).
3. VOCÊ ESTÁ SENDO TRANSFORMADO DIARIAMENTE
 “Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.” v. 29
 “Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em
Cristo Jesus.” (Romanos 6:11).
 A Palavra Chave aqui é: “considerar-se”

4. VOCÊ É ALVO CONSTANTE DO AMOR INCONDICIONAL DE DEUS
 “Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? [...] Pois estou convencido
de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na
criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.” v. 35, 37-39.
 Não existe nada que você faça ou venha deixar de fazer que fará Deus te amar mais
ou menos!
 “Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá.” (Salmo 27:10).
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 (a) por estas verdades transformadoras? Então,
aja conforme instrução bíblica...

