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Introdução:  

O indivíduo 

 Salmos 139:14 

   ”Eu te agradeco por me teres criado de 
maneira tão perfeita e maravilhosa! O teu 
trabalho é um verdadeiro milagre e na minha 
alma sei disso muito bem. (BV)” 

 

”…me fizeste de modo especial e admirável. 
Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com 
conviccão. (NVI)” 
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Introdução:      

O indivíduo 

”Todos pecaram e carecem da Glória de Deus” 

 

 Rom 10: 9 

   ”Se com a tua boca confessares a Jesus como 

Senhor, e em teu coracão creres que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” 
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Introducão:    

O indivíduo 

Constatação: 

1a) Deus olha para o valor do indivíduo, cada um 

é uma criação única e o valor não está no 

coletivo. 

  

2a) A Salvação é pessoal e indivídual e não 

coletiva! 
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A pessoa salva, o indivíduo que nasceu do 
Alto, do Espirito… 

…foi introduzida agora numa dimensão 
sobrenatural de um Organismo, uma 
comunhão de indivíduos regenerados, mas 
imperfeitos: 
 

Igreja, Corpo, Família! 
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Uma vida de relacionamentos 

para a eternidade! 

 

*Então a partir do novo nascimento inicia-se 
uma vida de relacionamentos numa dimensão 
espiritual! 

 

*Será que esta vida de relacionamentos 
influenciará na tua eternidade? 

 

*Vida Espiritual = Vida Eterna = Na Sua Natureza 
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 Uma vida de relacionamentos 

*Col 3:12 

 ”Portanto, como eleitos de Deus, santos, e 
amados, revesti-vos de compaixão, de 
benignidade, de humildade, de mansidão….  

 

*???? 
  Sabias que Deus tem uma Vestimenta para ti?  

 Então… a 3a) Constatação… será?? 



Relacionamentos  

e as Vestes 

 Uma Pré-Conclusão: 

 

*Esta Vestimenta só é confeccionada por Deus 

com a tua cooperacão, participação ativa, tua 

resposta e a tua decisão progressiva e diária. 

 

*Rom 12:1,2; Fil 2:12… 
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*Existe uma correlação entre estas duas coisas:   

??? 

 

*Minhas vestes  

*Relacionamentos na Igreja/Familia 

*Vestes na eternidade iniciada nas Bodas? 

Relacionamentos  

e as Vestes 
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Vestes 

e Eternidade 

*Em Mat 22: 1-14 

temos  

 ”A parábola dos 

convidados para as 

bodas”  

 ou 

 ” A festa do 

casamento do Filho do 

Rei” 

*v.9- ”…e convidai 

para as bodas a todos 

os que encontrardes” 

 

 

*Tragicamente… 
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Vestes 

 e Eternidade 

*v.11 

 ”Mas quando o rei 

entrou para ver os 

convidados, notou ali 

um homem que não 

estava trajado com 

vestes de núpcias.” 

*v.12 

 ”Perguntou-lhe: 

Amigo, como entraste 

aqui sem veste 

nupcial? Ele, porém, 

ficou calado.” 
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Vestes e a Eternidade 

*v.14 

 ”Pois muitos são 

chamados, mas poucos 

escolhidos.” 

 

*Escolhidos = Eleitos 

          ”eklektós” 

 

 

*Col 3:12 

  

 ”Portanto, como 

eleitos de Deus, 

santos e amados… 

 revesti-vos…” 
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Relacionamentos, vestes, eternidade 

*de compaixão 

*de benignidade 

*de humildade                 

*de mansidão 

*de longanimidade 

 

 Como é esta Vestimenta? 

 São vestes de núpcias?  

 Qual tipo de tecido, de cor, de textura? 
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 Relacionamentos,Vestes,Eternidade 

*Quais são outras atitudes ativas? Col 3:13,14 

*-”Suportai-vos uns aos outros 

*-”Perdoai-vos uns aos outros…Assim como o 

Senhor vos perdoou,… 

*-”Revesti-vos de amor, que é o vínculo da 

perfeição. 
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   Relacionamentos,Vestes,Eternidade 

*v.15-” E a paz de Deus,  

   …para a qual fostes chamados em um só 

corpo,  

   …domine em vossos coracões. E sede 

agradecidos. 

*v.16-”A palavra de Cristo habite em vós 

abundantemente, em toda a sabedoria,…” 
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A eternidade e o Indivíduo 

*Rom 14:12 

 ”De modo que cada um de nós dará conta de 
si mesmo a Deus” 

*II Cor 5:10 

 ”Pois todos devemos comparecer perante o 
tribunal de Cristo, para que cada um receba 
segundo o que tiver feito por meio do corpo, 
ou bem, ou mal (inútil, sem valor).” 
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Conclusões: 

 Vestes e Relacionamentos 

*Deus tece as tuas vestes quando tu forneces os 
diversos tecidos: de perdão… 

*O meio onde se tira o material está nos nossos 
relacionamentos, na vida da igreja, na familia, 
nas atitudes de “uns aos outros”, nos 
mandamentos recíprocos… 

*Nunca acharás material na solidão, no 
individualismo, no isolamento, no egoísmo…  
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