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AULA - EBD - 31/05/2020
A igreja eleita
Tema: Cinco coisas que perdemos sem Jesus
Texto base: Efésios 2:12

Contexto
1.
2.
3.
4.

Este versículo 12 é uma continuação do 11;
O Ap. Paulo está nos convidando a lembrarmos de nossa vida sem Jesus;
É um convite a valorização do que nós alcançamos em Cristo;
Andar conforme a Palavra de Deus envolve muitas perdas, mas com certezas ganhos únicos
(salvação, vida eterna, vida com Deus, novos céus, nova terra, novo corpo e novo nome);

Tópicos
1. Naquele tempo estáveis sem Cristo:
a. Quais as implicações de andarmos sem Cristo?
b. Morrer sem ter como ser vivificado para a vida eterna (1 Co 15:22);
c. Não poder ser revestido do próprio Jesus sendo um só com Ele (Gl 3:27-28);
d. Sem Cristo não temos herança e não somos descendentes de Abraão (Gl 3:29);
e. As aflições chegam e não tem consolo, pois só em Cristo há consolo (2 Co 1:5);
f. Sem Cristo não temos força para chegar onde precisamos (Fp 4:13);
g. Não temos como viver no mesmo lugar que Cristo vive (Rm 6:8);
h. Sem Cristo não conseguimos ter o mesmo sentimento que houve Nele e alcançar o que Ele
alcançou por causa desse sentimento (Fp 2:5);
i. Não conseguimos confiar no Pai, sem confiar no Filho (2 Co 3:4);
j. Não conseguimos crucificar a nossa carne com as nossas paixões e desejos (Gl 5:24);
k. Não conseguimos abrir mão de nada (Fp 3:7);
l. Não alcançamos a graça (1 Co 16:23);
m. Estávamos longe de Deus (Efésios 2:13);
n. Valorizamos as palavras sábias e desprezamos a realidade da cruz (1 Co 1:17);
o. Estávamos sem a vida que está em Cristo (2 Tm 1:1);
p. Somos infiéis (2 Co 6:15);
q. Ficamos sem a salvação (Atos 15:11);
r. Ficamos tentando a Cristo (1 Co 10:9);
s. Deixamos de cooperar no reino (Rm 16:3);
2. Separados da comunhão (ou comunidade) de Israel:
a. A palavra grega para comunhão ou comunidade é politeia e significa: estado, comunidade,
cidadania, os direitos de um cidadão;
b. Sem Cristo somos como indigentes, sem cidadania;
c. Na prática todo Cristão se sente um estrangeiro nesta terra (Hb 11:13);
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d. Somos estrangeiros no Egito, pois nosso lar não é nele e Deus nos levará para a nossa
terra verdadeira (Atos 13:17);
e. Comíamos uma comida estranha (Hb 13:9);
3. Estranhos aos concertos da promessa
a. Jesus e a ressurreição pareciam coisas estranhas para nós (Atos 17:18);
b. Somos enganados por vários falsos cristos e notícias (2 Ts 2:3-6);
c. Não recebemos o amor da verdade para a salvação e passamos a ter prazer na iniquidade
(2 Ts 2:7-12);
4. Não tendo esperança
a. Nós vamos desmaiar pela expectativa do fim do mundo que ocorrerá e lembrarmos que não
acreditamos (Lc 21:26);
b. A criação inteira de Deus possui uma expectativa (Rm 8:19);
c. Não temos esperança de não ser envergonhado pela fé e por isso não engrandecemos a
Cristo em nosso corpo (Fp 1:20);
d. Deixamos de disciplinar segundo a Palavra de Deus com a expectativa de se arrependerem
(2 Tm 2:25);
5. Sem Deus no mundo
a. Deixamos de andar com Cristo aqui e tropeçamos (João 11:10);
b. Deixamos de andar como Cristo andou (1 Jo 2:6);
c. Deixa de ser cercado por Deus (Salmos 139:3);
d. Deixamos de ser guiado por Deus (Jr 42:3);
e. Deixamos de ter prazer na Palavra de Deus (Sl 119:35);
f. Tem vida curta (1 Rs 3:14);
g. Ficamos desejando a atenção dos homens e não a de Deus (Mc 12:38);
h. Como estaremos livres da morte eterna? (Sl 56:13);

