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Receba o Perdão de Deus! 

“31 Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32 Aquele 

que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará 

graciosamente com ele todas as coisas? 33 Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É 

Deus quem os justifica. 34 Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem 

ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35 Quem nos separará do 

amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou 

espada? 36 Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos 

considerados como ovelhas para o matadouro.37 Em todas estas coisas, porém, somos mais que 

vencedores, por meio daquele que nos amou. 

38 Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39 nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 

Senhor.” (Romanos 8.31-39) 

INTRODUÇÃO 

Tese: 

O segredo da vitória é o encontro pessoal com Deus! 

Problema: 

Deus é santo, perfeito; você é pecador, imperfeito. Como você pode se aproximar de Deus, sendo Ele 

tão santo e você tão pecador? 

Questão Verdadeira: 

Como obter o perdão de Deus e ser Vitorioso? 

1. Aceite o fato de que você é um pecador. 

“Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.” ( Romanos 3:23 – NTLH ) 

2. Entenda que o pecado afasta você de Deus. 

“Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com 

que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações.” ( Isaías 59:2 – NTLH ) 

“como está escrito: Não há justo, nem um sequer,” ( Romanos 3:10 – RA ) 

3. Conscientize-se de que após a morte só há duas possibilidades: céu ou inferno. 

“Então disse: —Jesus, lembre de mim quando o senhor vier como Rei! 

Jesus respondeu: —Eu afirmo a você que isto é verdade: hoje você estará comigo no paraíso.” ( 

Lucas 23:42, 43 – NTLH ). 

“Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que 

praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago 

onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte.” 

( Apocalipse 21:8 – NTLH ) 
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4. Receba o perdão de Deus e seja vitorioso. 

“E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: 

— Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês.” ( Marcos 1:4 – 

NTLH ) 

“Pedro respondeu: — Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.” ( Atos 2:38 

– NTLH ) 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.( João 3:16 – NTLH ) 

CONCLUSÃO 

1. O Segredo para a vitória é o seu encontro com Cristo. 

2. Só Cristo pode perdoar seus pecados. 

3. Para ser perdoado você de arrependimento de seus pecados e de fé em Jesus. 


