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"virgens puras” 
A religião por muitos anos, tratou de qualificar a amada do Senhor, com os mais indevidos impropérios; 
jogando assim por terra, o sacrifício perfeito da cruz. Fomos tachados como pecadores; miseráveis; pó 
da terra. Um dos discípulos de Jesus de Nazaré, chega ao absurdo de escrever em uma de suas cartas de 
apostasia, que estamos nus, e somos desgraçados. Porém à luz do evangelho, para o Senhor, somos 
suas virgens puras, pois como uma única oferta, Cristo nos fez perfeitos para sempre.

Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 
HEBREUS. 10:14.

Considere isto abençoado, a perfeição que estamos te apresentando, já está em teu espírito. Nossa 
carne, é cem por cento má, porém, nosso espírito, é cem por cento puro. 

Para nos vermos em perfeição, como virgens puras, temos 
que aplicar uma regra bem simples É a regra que se chama: 
“O mistério da mesma maneira”. 

Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos 
os homens para condenação, assim também por um só ato 
de justiça veio a graça sobre todos os homens para 
justificação de vida. ROMANOS. 5:18.

Um trouxe a condenação, e esta condenação foi passada a 
todos os homens. Recordem-se que Davi lá na sombra 
citava: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me 
concebeu minha mãe. SALMOS 51:5.

E Davi estava corretíssimo, pois todos debaixo da 
dispensação da lei nasciam em pecado. O ato de Adão, 
sem que ninguém fizesse absolutamente nada, alcançou a 
todos.

Porém, a continuidade do verso nos esclarece: “da mesma 
maneira” que este homem danificou a humanidade, veio 
Cristo e, derramando seu sangue, justifica aos seus. O 
preço foi pago; não há mais dívidas; não existe 
condenações. Após a morte e ressurreição de Cristo, se 
estabeleceu um decreto sobre esta terra: onde, a ninguém 
conhecemos segundo a carne, por isso, o título deste 
estudo: VIRGENS PURAS. 

Porque, como pela desobediência de um só homem, 
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de 
um muitos serão feitos justos. ROMANOS. 5:19.

Você é um abençoado!!!

"aula - 037” 

Àquele que não conheceu 
pecado, o fez pecado por nós; 
para que nele fôssemos feitos 
justiça de Deus. 

2ª CORÍNTIOS. 5:25
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A igreja do Senhor está limpa e sem manchas, sublinhe as palavras que representam as 
virgens puras:

PECADORES     MISERÁVEIS      PÓ DA TERRA     SEM RUGAS    SEM MANCHAS
JUSTIFICAÇÃO     CONDENAÇÃO     JUSTOS     PERFEITOS    INIQUIDADE

SNBr
Caixa de texto

SNBr
Caixa de texto


	Página 1
	Página 2



