
	 1	

 

 

 

 

 

Maanaim, 02 de julho de 2016 

ADOTADOS POR JESUS CRISTO – A SEGURANÇA DO CRENTE 

Com base no texto de Efésios 1:1-14, cite os textos bíblicos correspondentes às 

questões abaixo. 

1. Descubra no texto de Efésios 1 de 1 a 14 a segurança do crente. 

1.  Eleitos: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do 

mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor;” 

Ef 1:4 

2. Adotados: “E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 

Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,” Ef 1:5 

3. Remidos: “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão 

das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,” Ef 1:7 

4. Selados: “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra 

da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, 

fostes selados com o Espírito Santo da promessa;” Ef 1:13 

Eleição e adoção 

Redenção e selo do Espírito Santo 

 

 

2. Para que fomos eleitos? 

Efésios 1:6: “Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez 

agradáveis a si no Amado,” 

Efésios 1:4: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do 

mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor;” 

Como Israel teve que passar pelo Jordão (12 pedras sepultadas sob as 

águas), assim o cristão entra na posse das promessas de Cristo, à medida 

que é identificado. 

3. O que nos foi dado através da adoção por Jesus Cristo? 

1. Remissão das ofensas: “Em quem temos a redenção pelo seu 

sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.” 

Ef 1:7 

2. Graça: “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das 

ofensas, segundo as riquezas da sua graça.” Ef 1:7 

3. Sabedoria e prudência: “Que ele fez abundar para conosco em toda a 

sabedoria e prudência.” Ef 1:8 

4. Descobrir o mistério de sua vontade: “Descobrindo-nos o mistério 

da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si 

mesmo,” Ef 1:9 

5. Tornar a congregar em Cristo: “De tornar a congregar em Cristo 

todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as 

que estão nos céus como as que estão na terra;” Ef 1:10 

6. Herança: “Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, 

havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz 

todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade;” Ef 1:11 

7. Predestinados: “Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, 

havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz 

todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade;” Ef 1:11 
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8. Para louvor de sua glória: “Com o fim de sermos para louvor da sua 

glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo;” Ef 1:12 

9. O evangelho da salvação: “Em quem também vós estais, depois que 

ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, 

tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa;” Ef 1:13 

10. Selados: “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra 

da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também 

crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa;” Ef 1:13 

 

 


