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Viva Positivamente – 02 

SÉRIE – MELHORE SEU ESTILO DE VIDA 

VIVA POSITIVAMENTE! – 2 

(Romanos 8.1-39) 

“Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. 

João 10.10 (NVI) 

INTRODUÇÃO 

• Estilos Negativos de Vida: 

» Pessimista 

» Fatalista 

» Alienígena 

» Dependente 

» Inseguro 

O QUE JÁ VIMOS ? 

COMO CRENTE, VOCÊ PODE VIVER… 

1. UMA VIDA SEM CONDENAÇÃO! (v.1) 

2. UMA VIDA SEM DOMINAÇÃO! (vs. 2-17) 

3. UMA VIDA SEM DESESPERO! (vs. 18-27) 

4. UMA VIDA SEM EQUIVOCOS! (vs.38-30) 

AGORA VEREMOS QUE… 

COMO CRENTE, VOCÊ PODE VIVER… 

5. UMA VIDA SEM INTIMIDAÇÃO! (vs. 31 33-34) 

“Que diremos, pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” 

Rm. 8.31 (NVI). 

“Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem 

fazer os homens?”. 

Hb. 13:6 (NVI) 

“Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou”. 

Rm. 8.37 (NVI) 

Fato Irrefutável: 
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Eu não preciso temer ameaças! 

6. UMA VIDA SEM LIMITAÇÃO! (v. 32) 

“Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará 

juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?”. 

Rm. 8:32 (NVI) 

Fato Irrefutável: 

Deus vai cuidar das minhas necessidades. 

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em 

Cristo Jesus”. Fp. 4:19 (NVI) 

7. UMA VIDA SEM SEPARAÇÃO! (vs.35-39) 

“Pois estou convencido de que…[nada] poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo 

Jesus, nosso Senhor”. 

Rm. 8:36 (NVI) 

“[Ele] é poderoso para impedi-los de cair”. Jd 14 (NVI) 

Fato Irrefutável: 

Deus jamais me abandonará! 

“Vivam e comportem-se de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão 

maravilhosas quanto estas”. 

Ef. 4.1 (BV) 

“Portanto, este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do Seu 

Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”. 

1 Jo. 5.11-12 (BLH) 

CONCLUSÃO 

“Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não; o importante é que ele seja uma 

nova pessoa.” 

Gálatas 6:15 (NTLH) 


