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Neste estudo veremos que a morte de Jesus Cristo trouxe como resultado, uma manifestação dupla para o crente: Uma para 
o espírito e outra para o corpo.

1. PARA O ESPÍRITO

* Com uma única oferta fomos aperfeiçoados!!!

Porque com uma só oferta fez perfeito para sempre aos santificados. 
HEBREUS. 10:14.

* Fomos Lavados, santificados e regenerados!!!

Para santifica-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, A 
fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem 
ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. EFÉSIOS. 5:26, 
27.

* Fomos feitos um com ele!!!

Mas o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. 1ª CORINTIOS 6:17.

2. PARA O CORPO

* Ele nos comprou!!!

Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no 
vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 
1ª CORINTIOS. 6:20.

* Também por ele fomos adotados!!!

Em amor nos predestinou para adoção filhos seus, por meio de Jesus 
Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade, EFESIOS. 1:5.

* Depois da cruz não podemos conhecer a ninguém segundo a carne.

De maneira que nós, daqui por diante a ninguém conhecemos 
segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo 
segundo a carne, já não o conhecemos assim. 2ª CORINTIOS. 5:16.

* Ninguém pode acusar nem apartar os escolhidos de Deus:

Quem acusará aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem 
é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem 
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também 
intercede por nós. 2ª CORINTIOS. 5:16.

QUANDO SE VIOLA OS DECRETOS DE DEUS, O SANGUE DE CRISTO É 
PISOTEADO, ROMPEM-SE RELAÇÕES E AMIZADES, MATRIMÔNIOS 
SÃO AFETADOS, A CONGREGAÇÃO É AFETADA...

EM BASE A ISTO EXORTAMOS A TODOS; RESPEITEM AOS DECRETOS 
DE DEUS. Você é um abençoado!!!
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Os decretos de Deus são imutáveis. Ligue a figura do Juiz, a tudo aquilo que foi 
conquistado por Cristo na cruz.
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DAQUI POR DIANTE A NINGUÉM CONHECEMOS SEGUNDO A CARNE...
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