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Romanos 6.1-14
1. Que diremos então? Continuaremos pecando 

para que a graça aumente?
2. De maneira nenhuma! Nós, os que morremos 

para o pecado, como podemos continuar 
vivendo nele?

3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos 
batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em 
sua morte?

4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte 
por meio do batismo, a fim de que, assim como 
Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a 
glória do Pai, também nós vivamos uma vida 
nova.

5. Se dessa forma fomos unidos a ele na 
semelhança da sua morte, certamente o 
seremos também na semelhança da sua 
ressurreição.

6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi 
crucificado com ele, para que o corpo do 
pecado seja destruído, e não mais sejamos 
escravos do pecado;

7. pois quem morreu, foi justificado do pecado.
8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que 

também com ele viveremos.
9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos 

mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a 
morte não tem mais domínio sobre ele.

10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado 
uma vez por todas; mas vivendo, vive para Deus.

11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.

12. Portanto, não permitam que o pecado continue 
dominando os seus corpos mortais, fazendo que 
vocês obedeçam aos seus desejos.

13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao 
pecado, como instrumentos de injustiça; antes 
ofereçam-se a Deus como quem voltou da 
morte para a vida; e ofereçam os membros dos 
seus corpos a ele, como instrumentos de justiça.

14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês 
não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.



Morrer para 
Viver

“Digo-lhes verdadeiramente que, se o 
grão de trigo não cair na terra e não 
morrer, continuará ele só. Mas se 
morrer, dará muito fruto.
Aquele que ama a sua vida, a perderá; 
ao passo que aquele que odeia a sua 
vida neste mundo, a conservará para a 
vida eterna.
Quem me serve precisa seguir-me; e, 
onde estou, o meu servo também 
estará. Aquele que me serve, meu Pai o 
honrará.”

João 12:24-26



Morrer para Viver

“Fui crucificado com Cristo. 
Assim, já não sou eu quem 
vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que agora vivo 
no corpo, vivo-a pela fé no 
filho de Deus, que me 
amou e se entregou por 
mim.”   

Gálatas 2:20



Morte e Vida

Na Salvação

No Discipulado

Na Missão

Na Perseguição e Martírio



Morte e Vida na Salvação

Romanos 6.23
Pois o salário do pecado 
é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor.

1 Coríntios 15:3
Pois o que 
primeiramente lhes 
transmiti foi o que 
recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos 
pecados, segundo as 
Escrituras.

Romanos 6:10,11
Porque morrendo, ele 
morreu para o pecado 
uma vez por todas; mas 
vivendo, vive para Deus. 
Da mesma forma, 
considerem-se mortos 
para o pecado, mas 
vivos para Deus em 
Cristo Jesus.

1 João 5:12
Quem tem o Filho, tem a 
vida; quem não tem o 
Filho de Deus, não tem a 
vida.



Morte e Vida no Discipulado
“Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a 
perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará.”

Marcos 8:34,35

"Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e 
irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele 
que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.”

Lucas 14:26,27



Morte e Vida na Missão
“De todos os lados somos pressionados, mas não 
desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados;
somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, 
mas não destruídos.
Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, 
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso 
corpo.
Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à 
morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se 
manifeste em nosso corpo mortal.
De modo que em nós atua a morte; mas em vocês, a 
vida.”

2 Coríntios 4:8-12



Morte e Vida na Missão
Adoniram e Ann Judson
Missionários americanos na Birmânia (hoje 
Mianmar) de 1813 a 1850
1850: 7 mil batizados em 63 igrejas
2011: 3 milhões de evangélicos

Gunnar e Frida Vingren
Missionários suecos no Brasil de 1909 a 1932
Fundadores da Assembleia de Deus (Com Daniel 
Berg e esposa)
2011: 22,5 milhões de membros



Morte e Vida na
Perseguição e Martírio



Morte e Vida na Perseguição e Martírio



Morte e Vida 
“Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. 
Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora 
Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida quer pela 
morte;
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não 
sei o que escolher!
Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o 
que é muito melhor.”

Filipenses 1:20-23
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