LIÇÃO 01 - O PODER O SANGUE DE JESUS
TEXTO BIBLICO: I João 1.7 - Se, porém, andarmos
na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos
purifica de todo pecado.
Nosso desejo é que esta casa seja alvo da graça de Deus. Que haja restauração,
salvação, cura e libertação. Desejamos ardentemente que a sua casa seja um
verdadeiro Lar de Paz!
O sangue de Jesus é o penhor pago para resgate de todos nós. Quando sabemos usar o
princípio que vem pelo sangue de Jesus temos a oportunidade de desfrutar uma vida
verdadeiramente vitoriosa e feliz.
Protegidos Pelo Sangue de Jesus
O que pode nos levar a uma mudança maravilhosa dentro da nossa vida e do nosso lar,
é termos a revelação do que significa o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Deus
quer derramar de sua bênção sobre nós. Mas como se obtém a bênção?
Devemos entender que só há uma porta pela qual podemos chegar a esta bênção, e
esta porta é a Cruz. Através dessa porta chegamos ao sonho de Deus para a família,
uma família de paz. Quase todos já ouviram falar da cruz de Cristo e do sangue de Jesus,
mas são simples observadores, ficam com dó de Jesus e não reconhecem que nós
mesmos fomos os responsáveis por tal sacrifício. Ele morreu na cruz por mim.

O poder do sangue
Levítico 14.14-28: diz: "Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o
porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo
polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito.
Na Bíblia, a lepra simboliza o pecado. Porque assim como a lepra torna o tecido
insensível, da mesma forma o pecado torna o coração da pessoa insensível as coisas
de Deus. Quando uma pessoa era declarada limpa da lepra ela precisava passar por um
ritual de purificação em três áreas, o sangue era colocado em três áreas:

Na ponta da orelha direita: que aponta para o que se ouve
No dedo polegar da mão direita: que aponta para o que se pega
No dedo polegar do pé direito: que aponta para onde se anda
Por sete vezes a pessoa que era declarada limpa da lepra tinha que ser purificada. Isto
simboliza as sete ocasiões em que Jesus derramou seu sangue até a hora que morreu
na cruz. E o sangue derramado de Jesus Cristo por sete vezes, tem o propósito de
romper toda maldição dentro de nós e na nossa família. Deus quer que a sua casa seja
uma bênção, muito mais do que já é.
O poder do sangue nos protege
Apocalipse 12.11: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do
seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte".
O capítulo 12 do livro de Êxodo relata como o povo de Israel foi liberto da escravidão.
Sacrificaram um cordeiro e, com o sangue do cordeiro molharam os umbrais e a
verga das portas. Deus disse que sua igreja deve fazer o mesmo.
Como o povo de Israel venceu o espírito da morte?
- Sacrificou o melhor cordeiro em família
- O pai tomou o sangue em um recipiente
- Molhou com sangue nos umbrais e na verga das portas das casas.
O que significa isso?
- O cordeiro é uma figura de Jesus, o qual é o Cordeiro de Deus.
- O recipiente onde se recolheu o sangue é nossa vida. Somos nós que recebemos do
sangue de Jesus.
- Umbrais e verga da porta fala do sangue de Jesus em nossa vida e que é estendido a
família.
- Todos os que viam o sinal do sangue nas portas sabiam que ali morava um FIEL A
DEUS – MARCADO PELO SANGUE.
Confessar o que o sangue de Jesus fez por nós é muito simples e é algo que não envolve
esforço, mas somente nossa obediência.
O anjo da morte não entrou na casa onde havia a marca do sangue do CORDEIRO
que simboliza Jesus Cristo. Por causa do sangue de Jesus a morte e a angústia
não têm lugar na sua vida e você tem direito a paz. Pelo sangue de Jesus você pode
dizer não ao pecado e tomar um caminho reto e justo.
Oração: Ore por todos declarando e porfetizando sobre eles palavras de paz.
Conduza as pessoas a uma oração de confissão do pecado, pedindo a Deus que se
faça a vontade Dele.

