COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

Do Natural para o Sobrenatural
Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja
dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3: 18
Do natural para o sobrenatural depende apenas de nós mesmo. O que temos que compreender
é que Jesus passou por esta mesma transição, se é que podemos falar assim.
Ele esteve aqui neste mundo Isaias 9:6 diz “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”.
Este menino é quem opera o sobre natural:






Maravilhoso
Conselheiro
Deus Forte
Pai da Eternidade
Príncipe da Paz

Jesus é Deus: Vários grupos negam a absoluta divindade de
Cristo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, negam que Jesus
seja Deus com d maiúsculo. Segundo eles, ele é um deus, um
arcanjo muito elevado, mas não é igual a Deus Pai.

Jesus é aquele que esteve no principio com o Pai.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se
fez. João 1: 1-3
Quando Jesus se fez carne, passou a ser humano. Participou da nossa natureza;
submeteu-se à experiência humana. Assim, experimentou a fome, a sede, o cansaço.
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito
do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1: 14
E em Filipenses 2: 6-8 fala que: “Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação
ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte, e morte de cruz.”

Lição N°1:
Jesus conquistou por mérito o seu poder a sua unção Ele caminhou para o sobrenatural.
Lucas 2: 40 diz: “Jesus menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a
graça de Deus estava sobre ele”.
Veja verso 52: “E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e
os homens.”
a)
b)
c)
d)
e)

Fortalecia em espírito.
Cheio de sabedoria.
Crescer em estatura (maturidade).
Crescer em graça para com Deus e os homens.
Crescer em sabedoria.
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Devemos imitar Jesus. Efésios 5.1-2 “SEDE, pois, imitadores de Deus, como filhos amados;
E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em
oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.”
2 Pedro 3:18 “Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade.” Amém.
Lucas 4; 18-19 “O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os
pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, A pregar liberdade aos cativos, E
restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano aceitável
do SENHOR.”

