
 
 

COMUNIDADE AMAI-VOS 2022 

Programa de Qualidade de Vida 
 

Jesus, o Filho de Deus 
Ele veio para redimir a natureza humana 

 
Atenção! Por favor leiam todos os textos  
 
Jesus e seu poder santificador: Hb.10.10 - E por essa 
determinação, temos sido santificados por meio da oferta do 
corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas.  
 
Cristo é que nos santifica (Heb10.10,14,29; Heb.13.12) e, "os que 
são santificados" são os que foram redimidos da culpa e do poder 
do pecado, e separados como povo de Deus. A consagração de 
Cristo para morrer por nós abre o caminho para a nossa 
santificação.  
 
A importância da ceia do Senhor  
 
Porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue (são 
humanos); Ele também teve que tomar sobre si a natureza 
humana, pois somente como ser humano genuíno Ele teria as 
qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. 
Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles 
que creem (1 Jo 3.8) e, para livrá-los do temor da morte (Ap 1.18), 
ao prometer-lhes a vida eterna com Deus (Jo 17.3; Ap 21-22).  
 
Uma única oferta de Cristo na cruz resultou na salvação perfeita, 
eternamente eficaz. A salvação perfeita em Cristo é outorgada a 
todos quantos estão sendo santificados ao se achegarem a Deus 
por meio de Cristo (Heb. 7.25). Note que a palavra no grego 
"santificar", aqui e no versículo de Hb.10.10, são particípios 
presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente.  
 
Jesus, o eterno sumo sacerdote, cheio de graça e misericórdia  
 
Cristo se tornou um com a humanidade, a fim de se tornar sumo 
sacerdote e, assim, representar os crentes diante de Deus.  
 
• Nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a 
ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados (Rm 1.18). 
Como resultado, agora podemos aproximar-nos de Deus com 
confiança.  
 
• O Filho, com misericórdia, compadece-se de nós quando somos 
tentados e nos socorre, porque Ele, como ser humano, 
experimentou sofrimento, provações e tentações, porém sem 
pecar (2 Co 6.2).  
 
Jesus, Socorro bem presente na hora da angústia  
 
Quando somos tentados a nos afastar de Deus e a nos entregar 
ao pecado, devemos orar a Cristo, pois Ele triunfou sobre a 

tentação; e agora, como nosso sumo sacerdote, promete que nos 
dará força e graça suficientes para resistirmos ao pecado. Nossa 
responsabilidade é nos aproximarmos Dele nos tempos de 
aflição; sua responsabilidade é socorrer-nos em tempos de 
necessidade (Heb. 4.16 ).  
 

 
 
Porque Cristo se compadece das nossas fraquezas, podemos 
chegar com confiança ao trono celestial, sabendo que nossas 
orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai 
celestial. É chamado o "trono da graça", porque dele fluem o 
amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o 
batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do 
Espírito Santo, e tudo o que precisamos em todas as 
circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que 
Cristo, agora, é nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua 
presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda 
de que carecemos.  
 

 

Perguntas: 
 

1. Você sente a alegria da salvação? (Salmos 51. 10 ao 12)  
 
2. Você sente a graça e a misericórdia de Jesus?  
 
3. Você tem dificuldade para perdoar? (Tiago 2:13)  
 

 

 


