
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 
Fp 2:5-8

O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
1 Pe 2:22

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.
Rm 6:23

Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela;
At 2:24
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E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que 
também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da 
reconciliação; Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus 
pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, 
como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele 
que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
2 Co 5:15-21

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome;
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,
E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais 
agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor;
Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Fp 2:5-13



Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
1 Co 6:14

Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a 
carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e 
da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu 
Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne; Para que a justiça da 
lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são 
segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do 
Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a 
inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não 
é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive 
por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, 
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu 
Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a 
carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, 
vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Porque não 
recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção 
de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo: se 
é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Rm 8:1-17



Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual 
também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não 
é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por 
nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos 
irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, 
depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo.
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a 
igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei 
muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Então, ou seja eu ou 
sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, 
também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a 
vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, 
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. 
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a 
vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio 
por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos 
morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as 
primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a 
Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.
1 Co 15:1-24



E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso 
deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da 
desobediência; entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a 
vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas 
Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos 
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou 
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus;
Ef 2:1-6


