
Redenção inclui TUDO! 

Hebreus 9:22b 

"e sem derramamento de sangue não há remissão" 

Introdução: Dizer que a obra de Jesus foi completa e perfeita significa que nada ficou de fora. Algumas 
pessoas pensam que o preço que Jesus pagou inclui somente o perdão dos pecados e a vida eterna, e isto 
acontece porque o inimigo traz pensamentos incorretos que nos fazem sentir que não temos direito de 
desfrutar da plenitude da bênção; alguns pensam coisas como: - não importa que eu fique doente; ou: - Se 
meus pecados foram perdoados, ou minhas finanças não importam! Por muito tempo vivemos enganados 
que a obra redentora de Jesus era somente para salvação, mas Seu plano redentor inclui Tudo!  

Vivendo a plenitude dessa Redenção! 

A REDENÇÃO ATRAVÉS DO DERRAMAMENTO SE SANGUE DO CORPO FERIDO DE JESUS 
ABRANGE TRÊS ÁREAS PRINCIPAIS: 

1- Redenção Espiritual:  

"mas ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por nossos pecados; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele." Isaías 53.5 

• Em cada chicotada, Jesus estava suportando o castigo por nossos pecados e rebeldias.  
• Quando aplica o Sangue que foi derramado do corpo ferido de Jesus, você é livre da rebeldia, do 

pecado e de todo obstáculos espiritual que se opõe a sua correta relação com Deus. Sua e de 
suas futuras gerações livres da escravidão. 

2- Redenção Física:  

"E por suas pisaduras fomos sarados." 

• A enfermidade não é um estado natural do ser humano, mas ela entrou no mundo em 
consequências do pecado do homem. Enquanto você vivia separado de Deus, o inimigo tinha o 
direito de atacá-lo através das enfermidades, mas agora você faz parte do Reino Celestial, deve 
compreender QUE A CURA ESTÁ AO SEU ALCANCE. 

• JESUS FOI FLAGELADO PARA QUE VOCÊ NÃO TENHA QUE SUPORTAR O FLAGELO DA 
ENFERMIDADE!  Apenas um GOTA de Sangue do corpo ferido de Jesus tem poder de redimi-lo 
de toda enfermidade ou doença. Aleluias! 

3- Redenção Financeira: 

"O rico e o pobre se encontram; a um e a outro faz o Senhor".  Provérbios 22:2 

• Por muito tempo pensei que os ricos eram produto da avareza e que os pobres eram as vítimas, as 
quais os ricos exploravam. Mas neste texto, Salomão esclarece que tudo é uma questão da 
condição da natureza que cada um possui; infelizmente a natureza de alguns ainda está 
manchada pela maldade do pecado. 

• Por estas razões que vem a pobreza: - a desobediência, não servir ao Senhor com alegria, e falhar 
com os nossos dízimos e ofertas. É importante que você aprenda a identificar as maldições que 
possa ainda haver em sua vida para poder, em oração confessar e aplicar o Sangue que brotou 
do corpo ferido de Jesus, e ser totalmente Redimido em sua vida financeira!   

(Outros fundamentos bíblico) Dt 28:29 / Dt 47:48 / Ml 3:8-9 



 

Conclusão: 

• Com seu sacrifício na Cruz, Jesus Cristo nos tornou livres da maldição: 
• Espiritual - Porque nos salvou; 
• Física - Porque nos curou; 
• Financeira - "Porque se fez de pobre para nos tornar ricos em tudo"; 
• ASSIM ALCANÇAMOS A REDENÇÃO DE TUDO! 

 

Oração 

“Pai com a autoridade que me dá, aplico o Sangue que foi derramado do corpo ferido de Jesus no corpo da 
pessoa enferma (nome da pessoa). Declaro que o Sangue de Jesus absorve todo o mal desse corpo e o 
arranca pela raiz e o leva à Cruz onde fica completamente destruída toda a enfermidade com qualwuer 
uma de suas ramificações, em nome de Jesus. Amém”. 

 
	


