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O SANGUE DE JESUS TEM PODER
1 Pedro 1.18-19

O que significa a Páscoa para você? Nesta data você se
empanturra de chocolates? Há um significado muito mais rico
e de um valor que ouro e prata não pode pagar ou comprar, não
há dinheiro e bens que consiga pagar. (1Pedro 18-19). Um
resgate pago com sangue. A Páscoa significa livramento. Para
os judeus o significado do livramento da escravidão do Egito.
Para nós trás o livramento de nossas almas e de nossas vidas.
A Páscoa teve seu inicio no Egito quando na última das pragas
sobre aquela nação, Deus enviaria seu anjo que mataria todo
primogênito de homem ou de animal que estivessem no Egito.
A menos que se sacrificasse um cordeiro sem mancha e
marcassem com seu sangue os umbrais das portas e janelas da
casa, aí então o anjo vendo o sangue passaria por cima desta
casa. Pesha ou páscoa significa passar por cima. Veja o relato na
Bíblia na última ceia feita por Jesus na quinta feira de páscoa.
(Lucas 22.14-20)

A páscoa tornou-se em outro significado para nós, do
livramento da morte do primogênito de toda família,
passou para a salvação de todas as pessoas que
confiarem em seu sacrifício.
E a certeza disso se deu no domingo da ressurreição,
quando Jesus ressuscitou para nos dar a certeza da sua
palavra.
Leitura Bíblica- semana 17 a 23-04. 1 Reis 7 a 2 Reis 7
Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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O sangue de Cristo não mudou, antes que era um
símbolo, uma sombra do que haveria de vir pois o
sangue dos bodes e carneiros não poderiam resgatar-nos
da morte eterna, agora pelo sangue de Jesus temos a
verdadeira redenção. Vejamos o conforto que o sangue
de Jesus nos traz. (Hebreus 10.16-19)
A ceia, o pão e o vinho simboliza a carne é o sangue
de Cristo.
Você tem participado da ceia e cumprido essa ordenança do
Senhor? O que te impede de entregar sua vida a Jesus agora,
ser batizado e cear com Ele hoje, e estar coberto pelo sangue
de Cristo?
O sangue de Cristo derramado FOI POR VOCÊ. Fale
com o Senhor nesse momento entregue a sua vida
a Jesus. Já chega de opressão do inimigo de nossas
almas. O sangue precioso de Jesus tem poder para
Curar, redimir, para transformar, libertar,
proteger. O que você precisar o sangue de Jesus
tem poder de lhe dar.

O sangue de Cristo tem poder, e nos dá acesso a Deus. Gálatas 3.13
O sangue de Jesus tem poder para libertar da escravidão do pecado.
Gálatas.5.1
O sangue de Jesus tem poder para vencer o inimigo e nos dar vida
abundante. João 10.10.
Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

