Passagens Bíblicas
para a meditação
GN 3,15

"Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e
a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”.

GL 4,4-5

RM 5,10-11

EF 2,1-6

"Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou
seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido
a uma Lei, 5.a fim de remir os que estavam sob a Lei, para
que recebêssemos a sua adoção."
"Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados
com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão,
estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida.
11.Ainda mais: nós nos gloriamos em Deus por nosso
Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos
recebido a reconciliação!"

"E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados
que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo,
do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos
rebeldes.* 3.Também nós todos éramos deste número quando
outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne
e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza,
verdadeiros objetos da ira (divina).* 4.Mas Deus, que é rico em
misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos
amou, 5.quando estávamos mortos em consequência de nossos
pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo – é por graça que
fostes salvos! "

Passagens Bíblicas
para a meditação
EF 1,7

"Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a Redenção, a
remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça"

GL 4,6

"A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos
corações o Espírito de seu Filho, que clama: “Aba, Pai!’’."

1JO 3,1

"Considerai com que amor nos amou o Pai, para que
sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato.
Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o
conheceu."

2CO 5,20

"Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores
em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por
nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos:
reconciliai-vos com Deus!"
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meditação

