
 
 
Por meio da Palavra, compreendemos quem é o Deus a quem 
servimos e adoramos.  
 
Aprendemos, pelas Escrituras, que confiar nEle, 
incondicionalmente, é o primeiro passo para conhecê-lo. 
 
No entanto, precisamos saber quem nós somos e o que recebemos 
em Cristo, para que esse relacionamento com Deus seja pleno e 
frutífero para o Reino e para nossas vidas. 
 
No início da criação, quando Adão andava em santidade, podia 
desfrutar de um relacionamento pleno com Deus, mas, ao pecar, 
passou a viver sob o peso da vergonha e da culpa, então, não mais 
invocava a presença do Senhor, pois, sentia-se sempre em débito e 
incapaz. 
 
Hoje, Cristo nos resgatou espiritualmente para um nível de 
relacionamento com Deus, que não tínhamos. Mas, além disso, nos 
concedeu uma nova condição de vida para que esse 
relacionamento seja bilateral, para que seja uma aliança frutífera. 
 

Nossa Nova Condição em Cristo Jesus 
 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  
o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais  

nas regiões celestes em Cristo; 
(Ef 1.3) 

 
O Apóstolo Paulo, no Livro de Efésios explica com extrema clareza 
quem nós éramos sem Cristo e quem somos hoje, como Sua Igreja. 
 
Primeiro vamos lembrar de quatro aspectos negativos da condição 
em que vivíamos antes de nos tornarmos Igreja: 
 
Ef 2.1-3 - Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos 
delitos e pecados,2 nos quais outrora andastes, segundo o curso 
deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do 
espírito que agora opera nos filhos de desobediência, 
3 entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos 
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e 
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 
 
Quem éramos e como vivíamos antes de Cristo nos salvar:  
 



1. Estávamos espiritualmente mortos: A morte física trata-se da 
separação entre o corpo e a alma, mas, a morte espiritual é a 
separação entre a alma humana e Deus. 
 
É a ausência da essência que deu origem à nossa existência. Por 
isso uma vida sem Deus é vazia, superficial e sem propósitos 
espirituais.  
 
É isso que leva o homem à prática do pecado, na tentativa de 
preencher o grande vazio em seu coração. 
 
2. Éramos sujeitos a Satanás: A morte espiritual nos tornava 
cegos para a influência que os demônios exercem sobre todos 
aqueles que vivem na prática do pecado.  
 
Não é possível vermos o sistema espiritual de trevas que comanda 
o curso deste mundo, cujo propósito é levar as pessoas a uma vida 
de desobediência aos princípios de Deus. Mas, podemos ver 
claramente seus resultados. 
 
3. Vivíamos inclinados aos desejos da carne: A carne pende 
para a depravação, a desonra, as contendas, os vícios e para as 
ambições mundanas.  
 
Esses sentimentos são comuns em quem não tem entendimento 
dos propósitos de Deus, pois, não possui discernimento espiritual. 
 
4. Estávamos condenados ao juízo divino: Há uma sentença 
decretada por Deus sobre todos aqueles que se recusam em 
reconhecê-lo como Criador e Sustentador de todas as coisas: A 
morte eterna.  
 
 
Essa era a nossa condição quando vivíamos sem Cristo. E 
infelizmente ainda há muitos que abandonam a fé e voltam a essa 
condição deplorável. 
 
Mas, hoje, você está recebendo essa palavra em seu coração para 
tomar posse e assumir uma nova postura diante de Deus.  
 
Quem somos e o que recebemos em Cristo Jesus: 
 
01 – Somos Vivificados (Ef 2.5 - Estando nós ainda mortos em 
nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois 
salvos). 
 
Esta é a primeira operação do poder de Deus na vida dos que 
creem em Cristo Jesus: Uma nova condição espiritual. 



 
Uma nova realidade de sentimentos e de desejos nos confronta, 
porque agora já não é a carne quem nos direciona sozinha, agora 
há um espírito vivificado, ligado ao Espírito Santo de Deus. 
Se antes, a vida era vazia, superficial e sem propósitos divinos, por 
causa da prática do pecado, agora, a essência de Deus, a fonte da 
nossa origem, voltou a preencher e a influenciar o nosso coração. 
 
Não somos mais “zumbis”. Não somos mais “casas mau 
assombradas”. Somos habitados por Deus! Ef 2.19-22 - Assim, 
pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois 
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, 
20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 
sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina;21 no 
qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no 
Senhor,22 no qual também vós juntamente sois edificados para 
morada de Deus no Espírito. 
 
O nosso Deus não é deus dos mortos mas Deus dos vivos! Aleluia! 
 
Portanto, primeiro, somos vivificados.  
 
02 – Somos Ressuscitados (Ef 2.6a – e nos ressuscitou 
juntamente com ele,...) 
 
Quando éramos mortos espiritualmente, fazíamos tudo o que 
Satanás nos influenciava a fazer, mas agora, seguimos o exemplo 
de Cristo que ressuscitou dentre os mortos e entrou numa nova 
forma superior de vida e colocou Satanás sob os seus pés.  
 
Fomos ressuscitados da morte espiritual e agora temos uma nova 
vida com poder e autoridade em Jesus Cristo.  
 
Vivendo em santidade, podemos desfazer as obras do diabo, tanto 
em nossas vidas como na vida dos nossos semelhantes (Ef 1.4 -  
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor). 

 
03 – Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo (Ef 
2.6b - ...e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo 
Jesus) 
 
Antes nossa mente pensava muito limitado e por isso pendíamos 
constantemente às coisas imediatistas e superficiais da carne. Mas 
agora, nossos olhos foram abertos às realidades celestiais, estamos 
em um nível superior de relacionamento com Deus. 
 



Quando enxergamos, de fato, o que temos em Cristo, não trocamos 
esses tesouros espirituais por nada. Podemos até ser tentados, 
mas, sempre diremos não ao pecado, pois nossa alma agora 
descobriu a sua verdadeira fonte: A presença de Deus! (Ef 1.17-23 
– Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno 
conhecimento dele;18 sendo iluminados os olhos do vosso coração, 
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 
riquezas da glória da sua herança nos santos,19 e qual a suprema 
grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a 
operação da força do seu poder,20 que operou em Cristo, 
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua 
direita nos céus,21 muito acima de todo principado, e autoridade, e 
poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste 
século, mas também no vindouro;22 e sujeitou todas as coisas 
debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o 
deu à igreja,23 que é o seu corpo, o complemento daquele que 
cumpre tudo em todas as coisas). 
 
04 – Agora, somos objetos da graça de Deus (Ef 2.7,8 - para 
mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, 
pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus.8 Porque pela 
graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós, é dom de 
Deus). 
 
Antes éramos “filhos da ira”, mas agora, somos alvo do Amor 
Supremo. 
 
Quem poderá explicar o total significado dessas promessas? Não 
podemos traduzir com palavras tão grande amor por nós, mas, 
podemos senti-lo. Podemos desfrutá-lo. 
 
Uma vez que tomamos posse e fomos possuídos pelo amor de 
Deus, jamais devemos trocá-lo ou deixça-lo por nada. 
 
Rm 8.35-39 - quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, 
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o 
perigo, ou a espada?36 Como está escrito: Por amor de ti somos 
entregues à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas 
para o matadouro.37 Mas em todas estas coisas somos mais que 
vencedores, por aquele que nos amou.38 Porque estou certo de 
que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem 
coisas presentes, nem futuras, nem potestades,39 nem a altura, 
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
 
Conclusão: Hoje, Deus está te chamando para desfrutar um 
relacionamento pleno com Ele! 
 



O que está te impedindo ou te prendendo? Largue tudo isso agora e 
se aproprie de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus! Viva 
uma vida plena com Deus e seja tudo o que o Senhor tem pra você! 


