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Ainda que estejamos neste corpo de carne, cada cristão deve conhecer, todo o bem que está dentro de si, para que possas 
reinar em vida. Através deste estudo iremos revelar, todo o bem que habita em nós, isentando sua consciência de culpas e 
traumas, causados pela religião.

"aula 020” 

"todo o bem que estÁ em vÓs"

Na carta direcionada a Filemom, Paulo cita que em nós (em nosso 
espírito) habita todo o bem. 

Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de 
“todo o bem que há em vós ” por Cristo Jesus. FILEMOM. 1: 6. 

Aos de Colossos o apostolo afirma; Cristo já está em vós.

Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória 
deste mistério entre os gentios, que é “Cristo em vós”, esperança da 
glória; COLOSSENSES. 1: 27. 

Somos um com o senhor, Cristo ao sacrificar-se na cruz do calvário, nos 
uniu em um casamento eterno.

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

Portanto; embora andemos em um corpo de debilidade, temos a 
excelência de Deus habitando em nosso espírito. O apostolo qualifica 
esta dadiva, como a um tesouro, depositado em um vaso de barro.

Temos, porém, “este tesouro” em vasos de barro, para que a excelência 
do poder seja de Deus, e não de nós. 2ª CORÍNTIOS. 4:7.

Quando Cristo morre na cruz do calvário, foi estabelecido alguns 
decretos e estes perpétuos. Um deles é que a partir deste evento, não 
poderíamos conhecer a ninguém segundo a carne, nem a ele mesmo.

Assim que daqui por diante “a ninguém” conhecemos segundo a 
carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a 
carne, contudo agora “já não o conhecemos deste modo”. 
2ª CORÍNTIOS. 5:16. 

Aqui o apostolo trata de dividir nossas duas naturezas. Se em nosso 
espirito habita todo o bem, da mesma forma o mal está em nossa 
carne. Somos espíritos vestidos de carne, não podemos mirar o externo 
mas sim, ter os olhos naquilo que ele com uma única oferta, 
aperfeiçoou para sempre. 

Porque com uma só oferta “aperfeiçoou para sempre” aos santificados. 
HEBREUS. 10: 14.

A obra perfeita do sacrifício da cruz, nos fez perfeitos para sempre, não 
te vejas mais em culpa, não se condene, Deus te fez assim; carne e 
espirito. Em ti habita o bem e o mal, Paulo clamando ao Pai que lhe 
tirasse seus espinhos da carne teve como resposta; MINHA GRAÇA TE 
BASTA.  Você está exposto a um conhecimento, que tem a propriedade 
de te guiar em águas tranquilas, viva na graça de Deus, e desfrute dos 
melhores dias, você é um abençoado!!!

Em Éfeso se despedindo da igreja Paulo os advertiu:
“Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de 
vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho;” ATOS. 20: 29.

Cinqüenta anos depois de Cristo, Paulo começa a escrever suas cartas, 
os demais escrevem um evangelho diferente 70 anos depois de sua 
morte.  Tiago , 1 Pedro , 2 Pedro , Judas, 1, 2 e 3 João ,Apocalipse .
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