
O PLANO DIVINO 
Querido Líder de célula. 
Louvo a Deus pela sua vida.  
Lembre-se: 
“Que você é feitura de Deus, 
Criados em Cristo Jesus para as boas obras, 
A qual Deus preparou de antemão para que você andasse nelas.” 
Efésios 2:10 
 
Objetivo desta Palavra. 
Conscientizar os participantes da célula, que mesmo quando eles andavam mortos no mundo, 
o Senhor os amou. 
Que cada um é alvo da misericórdia e do amor de Deus. 
E agora, como nova criatura, cada um possa andar no ambiente espiritual preparado pelo Pai. 
E desta forma cada um possa experimentar a alegria da Nova Vida em Cristo Jesus. 
 
 
Efésios 2:1-11 
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INTRODUÇÃO 
Deus descansou no sétimo dia. 
A sua última criação foi o homem. 
Ele preparou toda a criação para receber o homem. 
 
E você que é nova criatura em Cristo Jesus,  
Deus preparou toda uma nova vida para você. 
Deus preparou um plano, um projeto exclusivo para você. 
 
É sobre isso que quero falar esta manhã 
 
 

SEM CRISTO ANDAMOS MORTOS. 
Romanos 3:23 Diz: 
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 
 
Salmos 53 diz: 
1 Diz o tolo em seu coração: "Deus não existe! " Corromperam-se e cometeram injustiças 
detestáveis; não há ninguém que faça o bem. 
2 Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha 
entendimento, alguém que busque a Deus. 
3 Todos se desviaram, igualmente se corromperam; não há ninguém que faça o bem, não há 
nem um sequer. 
 
Neste texto Paulo diz: 
V1  
Todos estão mortos nas transgressões e pecados. 
 
Transgressões ou Delitos = significa literalmente “cair ao lado” ; “dar um passo em falso”. 



Pecados = Significa falhar ou errar o alvo; pode ser entendido também como transgressão 
deliberada. 
 
V2 
Todos seguem segundo o curso deste mundo. 
Segundo o príncipe da potestade do ar. 
 
Este mundo está dominado pelo príncipe da potestade do ar = (seres malignos que influenciam 
o homem) com o objetivo de: 

• O homem não se aproximar de Deus. 

• O homem cometer Crimes insensatos, guerras etc  

• O homem ser desumano uns para com os outros. 
 
Neste ambiente o homem se torna incapaz de tomar decisões justas. 
 
V3 
Andávamos no desejo de nossa própria carne. 
Andar= aqui significa “andar de lá para cá de forma perturbada”. 
 
Fazendo a vontade da carne. 
Cabe lembrar que o desejo da carne está corrompida pelo pecado. 
OBS: 
Gálatas 5 diz: 
19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, 
20 Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 
21 Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais 
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 
 
 
Neste mundo são cegos guiando egos. 
 
Se terminássemos aqui, seria um quadro terrível, 
 
Até que chegamos no versículo 4 que inicia  
Mas Deus . . . 
Aleluia, Deus trouxe uma saída, e ela se chama Jesus Cristo. 
 
 

COM CRISTO ANDAMOS VIVOS 
V4 
Deus é riquíssimo em misericórdia.  
Não tratou você como você merecia, mas usou de misericórdia. 
Com seu muito amor. 
Deus não só tem amor, como Ele é o próprio amor. 
Que nos amou. 
Deus te ama. Você é alvo da misericórdia e do amor de Deus. 
 
Deus usa de misericórdia por causa de seu amor. 
O amor coloca a misericórdia em ação. 
 
Você não foi salvo através do amor de Deus, você foi salvo por causa do amor de Deus. 



 
Você não merece, mas Jesus veio por você. 
Você não merece, mas Jesus Se entregou por você. 
Você não merece, mas Jesus derramou o sangue por você. 
Você não merece, mas Jesus foi crucificado por você. 
Você não merece, mas Jesus foi enterrado por você. 
Você não merece, mas Jesus ressuscitou por você. 
Porque Ele fez isso por mim? 
PORQUE ELE TE AMA. 
 
Não se preocupe se alguém não te ama. 
Lembre-se que você é alvo do amor de Deus. 
 
 
 
V5-6 
Vivificou juntamente com Cristo. 
Ressuscitou juntamente com Cristo. 
Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 
OBS: 
Verbos no passado, isso já aconteceu com você. 
 
 

EM CRISTO ANDAMOS EM BOAS OBRAS 
Se antes você pisava em falso, agora você tem pisadas firmes. 
Se antes você andava de um lado para o outro agora você tem um alvo. (4:13) 
Se você obedecia a carne agora você obedece ao Espirito de Deus. 
Se antes você era levado pelas situações deste mundo, agora você altera as situações no poder 
dos dons. 4:11 
 
Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. 
Você agora tem a Luz para iluminar o seu caminho. 
Você agora não é mais levado pela vontade da sua carne. 
Você agora não é mais dominado pelo príncipe do ar. 
Você agora foi vivificado. 
Você agora foi ressuscitado. 
Você agora assenta nos lugares celestiais. 
 
O que fazer? 
Como viver? 
 
 

CONCLUSÃO 
 
V10 
Deus, movido pela sua grande benignidade preparou 
Boas obras para você andar nela. 
Estas boas obras já estavam preparadas antes de você existir. 
 
Assim como todo o planeta foi preparado para receber Adão. 
As boas obras foram preparadas para receber você, a nova criatura. 



DESAFIO 
Se você está distante desta “Boas obras”(forma de viver do Espírito). 
Ore para que Deus revele a Santa vontade do Pai para a sua vida. 
 
Se você se desviou, das “Boas Obras” (Forma de viver do Espírito). 
Ore para Deus traze-lo novamente para o centro da vontade do Pai. 
 
Se você já se encontra andando nas “Boas obras” (Forma de viver do Espírito). 
Ore para Deus te dar força para ficar firme até o final. 
 
 
 
 
 


