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Receba bênçãos espirituais! 

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos 

espirituais nos lugares celestiais em Cristo.” ( Efésios 1:3 – RC ) 

Pr. Lécio Dornas 

INTRODUÇÃO 

- Já vimos que para vencer na vida é essencial um encontro pessoal com Jesus Cristo. 

- Vimos também que este encontro requer que você faça duas coisas: 

1. Você precisa receber o perdão de Deus; 

2. Você precisa, por conseguinte, ser feliz de verdade! 

- Se você receber o perdão de Deus, você será feliz de verdade. 

- Hoje nós vamos destrinchar esta felicidade de que tratamos no domingo passado. Nossa tese é que 

ao ser feliz de verdade recebe as bênçãos espirituais. 

O QUE ACONTECE COM VOCÊ QUANDO AO ACEITAR JESUS COMO SEU SALVADOR? 

VOCÊ RECEBE BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS! 

Primeira Bênção – O ESPÍRITO SANTO EM SUA VIDA. 

“Nós somos testemunhas de tudo isso—nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem.” 

( Atos 5:32 – NTLH ) 

“Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.” 

( Atos 2:38 – RA ) 

Segunda Bênção – O PERDÃO DE DEUS PARA OS SEUS PECADOS. 

“Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. 

Como é maravilhosa a graça de Deus.” 

( Efésios 1:7 – NTLH ) 

Terceira Bênção – A REDENÇÃO DE SUA VIDA POR CRISTO. 

“e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. 

Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz.” 

( Colossenses 2:14 – NTLH ) 

Quarta Bênção – A PAZ DE DEUS PARA O SEU DIA-A-DIA. 

“E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois 

vocês estão unidos com Cristo Jesus.” 

( Filipenses 4:7 – NTLH ) 
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Quinta Bênção – A ESPERANÇA DE VIDA ETERNA. 

“O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir;eu vim para que tenham vida e a tenham em 

abundância.” 

( João 10:10 – RA ) 

“Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo! Por causa da sua grande misericórdia, ele 

nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma 

esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as 

guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas.” 

( 1 Pedro 1:3, 4 – NTLH ) 

CONCLUSÃO 

VOCÊ TAMBÉM PODE RECEBER AS BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS! 

BASTA ABRIR-SE PARA A DEMOSNTRAÇÃO DO AMOR DE DEUS! 

“Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama: Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no 

pecado.” 

( Romanos 5:8 – NTLH ) 


