
 

 

LIÇÃO 07 – A CONSAGRAÇÃO ATRAVÉS DO 
SANGUE DE JESUS CRISTO 

TEXTO BIBLICO: João 19.34 - Contudo um dos soldados 
lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e 
água. 
 

As diferentes experiências que um ser humano enfrenta ao longo de sua 
vida sem dúvida marcam positiva ou negativamente seu futuro e o de suas 
gerações.  

Tais experiências influenciam muito as atitudes que cada um tem. O 
momento de maior dor de Jesus aqui na terra foi quando o seu Deus teve 
que tirar os olhos d'Ele, por causa do pecado da humanidade que foi lançado 
sobre Ele. Ali na cruz Ele passou por uma profunda aflição. Neste momento 
ele grita aflito: "Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste". Agora 
o Pai se separa do filho, o peso do nosso pecado pesa sobre Ele, sua boca 
estava seca, sua respiração estava difícil, todo seu corpo estava em dor, sua 
alma angustiada, até que Ele gritou: ESTÁ CONSUMADO! E entregou o 
espírito. 

Logo após esse sofrimento um dos soldados romanos usa uma lança e 
perfura o lado de Jesus. Foi a última vez que Jesus derramou o seu 
sangue, o sangue do coração de Jesus Cristo. 

Este é o sangue que quebra a maldição do coração aflito, da alma 
angustiada, da falta de vigor, da perda da vontade de viver. 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Essa foi uma das maiores lutas que Jesus enfrentou no momento da sua 
crucificação, como relata o Evangelho de Mateus 27.46: "E perto da hora 
nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactâni; isto é. 
Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?" 

Dentro desse clamor vale a pena ressaltar os seguintes aspectos 

1) O sangue de Jesus é o remédio para um coração rasgado pelas 
circunstâncias que manifestam angústia e desesperança. 

2) O sangue de Jesus traz alívio da opressão de espíritos atormentadores e 
de pessoas que se levantam trazendo opressão sobre sua vida. 

3) O sangue de Jesus restaura nossa força e vigor, nos devolve o brilho da 
vida e a alegria de viver. 
 
O que Jesus obteve na cruz através deste sangue derramado a vitória sobre 
a vida emocional de cada pessoa. Ele toma toda essa dor, a absorve e 
transplanta um novo coração capaz de expressar o louvor e adoração que 
ele merece e transmitir uma mensagem de salvação. 
 

Jesus entregou até a última gota do seu sangue para derrotar o 
inimigo que queria oprimir as suas emoções.  

 

APLICAÇÃO 

- Entregue os momentos de dor e aflição ao Senhor que é o único que pode 
torná-los para si; 
- Ponha sua confiança nele através do louvor e da adoração; 
- Anuncie o que o Senhor tem feito em sua vida aos outros. 

MINISTRAÇÃO 

- Por causa do derramamento do sangue de Jesus através do seu lado todo 
momento de dor é tomado por ele; 
- Libere perdão sobre cada pessoa que tenha ferido seu coração; 
- Peça ao Senhor um coração de adorador; 
- Peça a graça para compartilhar com os outros o amor e o cuidado do 
Senhor; 
- Peça que o sangue absorva toda dor e que ela seja mudada em 
satisfação. 
 
Atenção Ministrador– Avise a todos do nosso Encontro com 
Deus. Fale com entusiasmo.  

Fale da sua experiência no seu Encontro com Deus. 
 


