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QUEBRA GELO 

 
Em um tempo de muitos rumores e notícias que quer trazer o medo, em que nível está a sua 
confiança no Senhor Jesus? 

_______________________________________________________________________________ 

MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: NENHUMA CONDENAÇÃO HÁ 

Romanos 8:1-17 

 

A carta escritas pelo Apóstolo Paulo aos romanos nos traz lições poderosas, que proporciona lições, 

ensinamentos na vida humana e soluções de Deus para nós. Ela nós mostra o cuidado que temos 
que ter com o pecado, que nós afasta e provoca a ira a Deus, e um caminho de arrependimento 

genuíno, que nos aproxima e nos protege de toda a cilada do mal. 

 

Galatas 6:7-8 “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia 
no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna”. 

 

Efésios 4-5 “Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois 
salvos)”. 

 

Aqui na leitura, o Apóstolo Paulo deixa claro que a lei do Espírito traz vida e nos liberta da lei do 

pecado e da morte. Assim precisamos permitir ter um líder sobre a nossa vida, um Deus chamado 
“Espírito Santo” como capitão do nosso barco, pois as vontades carnais que habita no homem nos 

traz a morte não só a morte física, mas eterna.  

 

Quais são as vontades da carne?  

(Leia Romanos 1:24-32)   

 

Mais há uma promessa de Deus para nós. 

Romanos 1:1 “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que 
não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito”. 

 



Lembre-se: Quem lhe governa é seu líder.  

                  Quem governa a sua vida, o Espírito Santo ou a vontade da sua carne? 

 

O QUE APRENDEMOS? 

 

1 Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. 

(V.7-8) “Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, 
nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus”. 

A palavra de Deus diz que será impossível viver as promessas de Deus, sem deixar que o Espírito 
Santo conduza sua vida. 

Decida, hoje mesmo, matar seus desejos pessoais que não sejam os desejos de Deus. 

 

2) Ser conduzido pelo o Espírito Santo é saber que Ele nos capacitará a viver de acordo 
com as vontades do eterno. 

(V.16) “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus”. 

O próprio Espírito Santo nós mostrará o que devemos fazer.  

Quem já não pensou em fazer algo errado, no qual ninguém falou, mas no íntimo do seu coração 
você foi testificado pelo o Espírito, que não deveria fazer porque agora somos filhos de Deus? (Isto 
é ser conduzido pelo Espírito)  

 

(V.12-13) “De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. 
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do 
corpo, vivereis.” 

 

3) Ser dirigido pelo Espírito de Deus é saber que não temos mais do que nós condenar 
de nada. 

(V.1) “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 
segundo a carne, mas segundo o Espírito”. 

 

Se Deus não nos condena, não podemos permitir sermos condenas pelo mundo, pelo Diabo, ou por 

nós mesmos.  

Há pessoas que vivem sabotando a si mesmo, naquilo que Deus não os condena. Cuidado com seus 
pensamentos de se condenar.  

“Se liberte hoje mesmo, da suas consciências de alto se condenar”. 

 

Quem decidiu viver pelo o Espírito Santo, A Palavra diz, que os nossos pecados já foram lavado pelo 
o sangue do cordeiro. 

(1 Pedro 1:18-19) “Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o 
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado”. 

 

Precisamos caminhar com consciência limpa que Deus já perdoou os nossos pecado e a prática 
carnal não faz mais parte da nossa história. 

(Romanos 6:23) “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. 



 

4) Quem lhe governa e seu líder. 

Quem daqui pra frente será seu líder?  

O Espírito Santo de Deus que vai lhe conduzir a vida eterna ou a sua vontade carnal que vai conduzir 
para morte eterna? 

Decida hoje mesmo morrer para sua vontade e viver para vontade de Deus. 

Deixe o Espírito Santo ser seu líder, e você viverá o melhor tempo, mesmo em tempo das epidemias 

no mundo. 

(Salmo 91:10) “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda”. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Efésios 3:14-21 – Se praticarmos a palavra de Deus e ser fiel no que Ele diz, viveremos o que 
está escrito: “Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que 

pedimos ou pensamos”. 
 
Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 

depósito ou transferência bancária. 
Banco Bradesco 

Agência 0915 
Conta Corrente 5562-0 

Igreja Ministério Deus de Promessas 
CNPJ 10.991.233/0001-57 
 

____________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 

- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 


