O Que Deus Fazia Com Meu Sin
1. Eles foram pagos na íntegra - Romanos 5:11. Não só isto é assim, mas também
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos
recebido a reconciliação.
2. Eles foram perdoados - I João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
3. Eles foram colocados em Jesus – Isa 53:6. Todos nós como ovelhas, nos
desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, eo Senhor fez
cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.
4. Eles foram lavados mais branco que a neve – Isa 1:18. "Vinde, pois, e
arrazoemos," diz o Senhor. "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a lã."
5. Eles foram cobertos - Sl 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é
perdoada, cujo pecado é coberto.
6. Eles foram purificados pelo sangue de Jesus - Hebreus 9:22. Na verdade, a lei
exige que quase tudo ser lavada com sangue, e sem derramamento de sangue não
há perdão.
7. Eles foram apagados (varrido) - Isa 44:22. Tenho varrido (apagado) seus delitos
como uma nuvem, os teus pecados como a névoa da manhã.
8. Eles foram retirados na medida em que o Oriente do Ocidente - Sl 103:12.
Tanto quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as
nossas transgressões.
9. Eles foram lançados no fundo do mar - Miquéias 7:19. Você voltará a ter
compaixão de nós, você vai pisar os nossos pecados sob os pés e lançar todas as
nossas iniqüidades nas profundezas do mar.
10. Eles foram para sempre esquecido - Jeremias 31:34. Não será mais um homem
ensinar o seu vizinho, ou um homem, seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor,
"porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior", diz o SENHOR.
"Porque eu lhes perdoarei a sua maldade e me lembrarei dos seus pecados. "

Quem Eu Sou em Cristo
Eu Sou Aceito
1. Zc 03:02 Eu sou um tição tirado do fogo
2. João 1:12 Eu sou um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo
3. João 15:15 Eu sou amigo de Cristo, e meu nome está escrito no céu
4. Rom. 5:1 Eu tenho justificados gratuitamente, por isso eu tenho paz
5. Rom. 8:17 Sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo (Gálatas 4:7)
6. I Cor. 6:19, 20 já foram pagos por Cristo, resgatado do inimigo
7. Ef 1:01 estou incluído com os santos
8. Ef 1:5 Fui adotado na família de Deus
9. Ef 2:6 Eu tenho assentado com Cristo nos lugares celestiais
10. Ef 2:18 Eu tenho acesso direto a Deus
11. Col 1:13 Eu já foram traduzidos para o reino do Filho amado de Deus
12. Col 1:14 Eu fui redimido e perdoado a Deus
Eu Estou Seguro
1. Romanos 8:1-2 Não estou condenado diante do trono
2. Romanos 8:28 Eu sei que todas as coisas cooperam para mim
3. Romanos 8:31 Eu sou livre de todas as acusações do inimigo.
4. Romanos 8:35 não pode ser separado do amor de Deus por nada
5. I Coríntios 1:20-22 Eu fui para sempre selado por Deus
6. Hebreus 4:16 eu tenho ousadia diante do trono de Deus
7. Col 3:3 Eu estou escondido com Cristo em Deus
8. Fp 1:6 Eu estou confiante irá completar o que ele começou em mim
9. Phil 3:20 Eu sou um cidadão do céu
10. II Tim 1:07 Foi-me dada uma mente sã
11. I João 5:18 Sou nascido de Deus, eo maligno não pode me tocar.
12. Judas 1:24 Estou apresentados imaculados diante do trono de Deus
Eu Sou Significante
1. Mateus 5:13-14 Eu sou sal e luz neste mundo
2. João 15:1, 5 Eu sou um ramo da Videira Verdadeira
3. João 5:16 eu ter sido escolhido para dar frutos que permanece
4. Atos 1:8 Eu sou um testemunho da realidade de Cristo
5. I Coríntios 3:16 Eu sou um templo do Espírito Santo que habita em mim
6. I Coríntios 06:01 Eu sou de Deus co-worker
7. II Coríntios 5:20 Eu sou um embaixador de Cristo
8. Ef 2:6 Eu sou feitura de Deus criados em Cristo Jesus
9. Ef 2:10 Eu posso aproximar de Deus com liberdade e confiança
10. Fp 4:13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
11. Heb 4:16 Eu posso vir com confiança ao trono da graça
12. I João 4:4 Eu tenho Cristo vivo em mim. Ele é maior que Satanás.

