HÁ PODER NO SANGUE DE JESUS

Quebra gelo: Você lembra de alguém que já desmaiou só de ver sangue?
Texto base: 1Pe 1.1,2
Introdução: A palavra "sangue" já assusta as pessoas. Também é verdade que o sangue de
Jesus apavora Satanás, por ser a única coisa que purifica uma alma de seus pecados e
bloqueia, repele e destrói as ações do diabo. De Gênesis a Apocalipse, há uma corrente
escarlate que é fonte de vida e poder, proteção e promessa para nós: o Sangue de Jesus!
Assim como na porta das casas dos hebreus no Egito o sangue era um sinal protetor, hoje o
cristão tem a marca do Sangue de Jesus em sua vida. Quando pedimos a Deus que nos lave e
cubra com seu sangue, experimentamos o poder doador da vida. A vida de Jesus em nós!
Há poder no sangue de Jesus porque:
1)
2)
1.5)

Fomos comprados pelo sangue de Jesus (At 20.28; Ap 5.9; 1Pe 1.18-20)
Somos redimidos, perdoados e libertados pelo poder do sangue (Ef 1.7; Hb 9.22; Ap

3)

Temos a purificação dos nossos pecados através do sangue (1Jo 1.7)

4)

Fomos aproximados num só corpo com Cristo através do sangue (Ef 2.13)

5)

Somos justificados pelo poder do sangue (Rm 5.9)

6)

Somos santificados pelo poder do sangue (Hb 10.10; 13.12)

7)

Temos paz através do sangue da sua cruz (Cl 1.20)

8)

O poder do sangue purifica a nossa consciência (Hb 9.13,14)

9)

Temos uma nova aliança no Seu sangue (Mt 26.28; Hb 7.22)

10) Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus (Ap 12.11)
11) Temos a ousadia para entrar na sua presença através do sangue de Jesus (Hb 10.19)
12) Seremos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus (Jo 6.54)
Conclusão:
Não podemos mudar o passado. Mas Jesus pode apagá-lo com a tinta do Seu sangue. O
sangue de Jesus apaga a nossa antiga identidade. A cruz revela a atual. "Não foram os pregos
que seguraram Jesus na cruz, mas o seu amor por nós." O sangue na Bíblia simboliza vida (Lv
17.11). Ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Deu a vida para nos dar vida!
Diga em seu coração: eu fui chamado por Jesus, atraído por seu amor, redimido por seu
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sangue e transformado por sua graça. E a partir de agora, todas as manhãs, ao acordar, antes
de mais nada, declare: "Terei um dia de vitória pelo poder do Sangue de Jesus".
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