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Desejo motivá-lo a que
“Eles o venceram por causa
memorize essa pasdo sangue do Cordeiro
sagem, pois revela as
e por causa da palavra do
chaves que todo crente
testemunho que deram e,
necessita para viver em
mesmo diante da morte, não
vitória: o Sangue do Coramaram a própria vida.”
deiro (refere-se ao Cor(Ap 12:11)
deiro imolado que representa e inclui a plenitude
do sacrifício de Jesus), - a palavra do testemunho é – uma
vida totalmente rendida aos pés de Jesus: “Digam-nos os
remidos” (Sl 107:2a).
Como podemos usar essas chaves corretamente? Através
das cinco confissões que o sangue de Jesus fez por nós! Vejamos um exemplo da Palavra para entendermos melhor:
“Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse:
Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês,
e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem
ramos de hissopo, molhem no sangue que estiver na bacia
e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com
o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia
da porta da sua casa até pela manhã.” (Êx I 2:21-22)
Na Páscoa, o sangue dos cordeiros tinha o poder de proteger as famílias do anjo da morte, mas Moisés foi muito específico na maneira na qual este sangue deveria ser aplicado
para obter o resultado esperado. Não era simplesmente ter
o sangue e usá-lo de qualquer forma: cada pai de família
deveria ter o sangue em um jarro (recipiente de barro). Isto
equivale as nossas vidas, nós somos esses recipientes de
barro, onde mora a revelação do Sangue de Jesus.
Teria que se usar um hissopo para aplicar o sangue nas casas: o hissopo representa nossa confissão, nossa palavra falada, que é o único meio pelo qual podemos expressar as

coisas que cremos em nosso coração: “Ora, temos o mesmo espírito de fé,
conforme está escrito: Cri, por isso falei; também nós cremos, por isso também
falamos.” (2 Co 4:13). Para obter o resultado que esperamos de nossas orações, devemos orar como a Palavra ensina. Isso significa que quando você
confessa com mais força o que o Sangue de Jesus fez por sua vida, começa
imediatamente a viver em vitória.
A Palavra ensina cinco confissões sobre o que o Sangue de Jesus fez por
nós. Convido a memorizá-las e declará-las diariamente para que comece a
desfrutar a plenitude da Redenção.
1ª CONFISSÃO - REDENÇÃO
“Pelo sangue de Jesus sou redimido do poder do inimigo e fui transportado
do reino das trevas para o Reino de Jesus, o Filho de Deus.’’
Versículo: “Em quem temos a redenção pelo seu Sangue, a redenção dos
nossos delitos.” (Efésios 1:7)
Significado: O inimigo já não tem nenhum direito ou autoridade sobre a
sua vida, nem para controlar nada que pertença a você.
2ª CONFISSÃO - PERDÃO
“Pelo Sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados.”
Versículo: “Em quem temos a redenção pelo seu Sangue, redenção dos
nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça.” (Ef I: 7)
Significado: Podemos nos relacionar com Deus livre e plenamente, já que
os nossos pecados e dívidas foram quitados.
3ª CONFISSÃO - LIMPEZA
“Porque ando na luz da Palavra e tenho comunhão com os meus irmãos, o
Sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo o pecado.”
Versículo: “Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo
pecado.” ( 1 João I:7 )
Significado: Vivemos num mundo, cheio de maldade, onde o inimigo busca, de todas as maneiras, manchar nossa vida. Mas o Sangue de Jesus se
converte em um agente purificador e santificador constante que impede
que a mancha do pecado toque nosso coração.
Para que esta confissão aconteça, é necessário viver de acordo com a Palavra e em comunhão com todos os nossos irmãos.

4ª CONFISSÃO - JUSTIFICAÇÃO
“Pelo Sangue de Jesus sou justificado e Deus, me vê como se nunca tivesse pecado.”
Versículo: “Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira.” (Romanos 5:9)
Significado: Somos livres da acusação, da culpa e da condenação. O Sangue de jesus nos faz justos diante de Deus, portanto, podemos viver com
uma consciência limpa e tranquila.
5ª CONFISSÃO - SANTIFICAÇÃO
“Pelo Sangue de Jesus sou santificado, separado para Deus.”
Versículo: “Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio
sangue, sofreu fora da porta.” (Hebreus 13:12)
Significado: Nossas vidas pertencem totalmente a Deus e somos separados
para fazer a obra do ministério.

TEOLOGANDO
Devemos entender que os dons do Espírito não
provêm de nós, mas do Espírito de Deus e Ele
nos outorga como um presente, por isto devem
ser usados para engrandecer o Reino de Deus.
A palavra “dom” vem do grego “Charis”,
que significa: graça, presente, favor, poder,
ofício ou missão.
Os dons do Espírito Santo são presentes que Deus
entregou para que sejam administrados pela Igreja, para facilitara expansão do Evangelho.
“E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; a outro,
segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no
mesmo Espírito, a fé; a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos. A
um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a
cada um, individualmente, conforme ele quer.” (1 Co 12:6-11)

