REVITALIZANDO A VIDA A PARTIR DO RESGATE
DE NOSSA IDENTIDADE EM CRISTO

• “De acordo com o Ministério da Saúde, são sintomas do burnout
cansaço excessivo (físico e mental), dor de cabeça frequente,
alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração,
sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante,
sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de
incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga,
pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e
alteração nos batimentos cardíacos.

A IDENTIDADE DE JESUS: LUCAS 3.21-38

E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da
mesma maneira Jesus o foi; e no momento em que Ele estava
orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Ele em
forma, corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz:
“Tu é o meu Filho amado; e em ti me agrado sobremaneira”…
filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.

INTRANSFERÍVEL

TRANSFERÍVEL

• Romanos 1.18-3.20 :- Que a humanidade de modo geral está em uma
condição de rebeldia e portanto sob uma vida marcada pela injustiça.
• Romanos 3.21-4.25 :- Que a justiça oferecida por Deus está baseada
em quem Jesus Cristo é e no que ele fez, sendo que a mesma é
aplicada a nós mediante a fé (concordância) com essa justiça que
Deus nos oferece.
• Romanos 5 :- Uma vez que a justiça nos é aplicada nada mais poderá
nos separar dela. Essa justiça aplicada não nos fornece apenas
informações, mas traz uma mudança de identidade (Romanos 5.1220)

• Romanos 6.1-10 :- encontramos o apóstolo Paulo descrevendo a nova identidade
que recebemos em Jesus Cristo,
• Nossa velha vida está morta com Cristo (6.3-8)
• Estamos libertos do pecado (6.6)
• Temos um novo destino em Cristo (6.5; 8.11) - Que é o propósito original de
Deus para a nossa vida (Romanos 8.28-29)
• Essas verdades são ativadas em nós quando passamos a lidar com elas como a
nossa realidade, mediante a fé (Romanos 6.11)
• Romanos 7 :- Não podemos em nossa nova identidade continuar tentando viver
nossa vida na mesma base do conhecimento da Lei, sem a dependência do Espírito
Santo, pois veremos que continuaremos falhando.
• Romanos 8 :- Somos introduzidos a uma nova lei. A presença do Espírito Santo em
nós é o que dá realidade a nossa nova identidade.

• Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para
andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que
os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba,
Pai! O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos
de Deus. Se somos filhos, então, também somos herdeiros; herdeiros
de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos
seus sofrimentos para que, da mesma maneira, participemos da sua
glória.
(Romanos 8.14-17)

