Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP

Destacar o fator essencial da salvação humana. Ressaltar a conduta
daquele que foi alcançado pela Graça.

A respeito da graça, muito se fala, no entanto pouco se sabe e menos ainda se aplica
em nosso dia-a-dia. Esta realidade pode ser constatada ao observarmos nossas atitudes;
ações e reações quando somos ofendidos e/ou prejudicados... Tão logo isto acontece, a
“ideia” de graça parece-nos distante ou até mesmo ilusória. No entanto, para Deus, a graça é
real e concreta e somente por meio dela somos alcançados e nos tornamos aceitáveis diante
do Eterno.
O favor imerecido nos alcançou ainda quando estávamos mortos e nos vivificou para
em Cristo vivermos em santidade e retidão. Logo, a Graça não se encerra na salvação do ser
humano, mas se inicia na eternidade e se estende sobre nós conduzindo-nos a santificação.
Em síntese, somos salvos pela graça para mediante a graça sermos santos e irrepreensíveis!
Definitivamente, cabe a nós a compreensão da plena dependência humana para com
o favor de Deus e assim chegar ao entendimento de que a graça é fundamental para todos os
dias durante toda a nossa vida, pois:


Somos salvos pela Graça



Temos em Cristo a personificação da Graça



Bem sabemos que a fé vem por intermédio da Graça



O serviço, a perseverança e a paciência são os efeitos da Graça sobre nós



A Graça é eterna como é o Deus Eterno e Ilimitada como o Seu amor.

PERGUNTA 01 – Das características acima listadas, qual mais chama a sua atenção? Qual
você menos compreende?
PERGUNTA 02 – A salvação pela Graça anula todo o esforço humano para se achegar a
Deus. Você compreende esta realidade? Em termos práticos, o que isso altera em sua vida?

PERGUNTA 03 – Em seu dia-a-dia você tem percebido oportunidades de expressar a
Graça?
PERGUNTA 04 – Suas escolhas e atitudes tem refletido a imagem de alguém que foi
alcançado pela Graça ou expressam a imagem de alguém que almeja ser reconhecido por
suas próprias obras?
PERGUNTA 05 – Se nada posso fazer para ser salvo, do que me serve servir ou praticar
boas obras?
AUXÍLIO
As boas obras são uma consequência da salvação humana e não uma condição para a
mesma. Entenda que as boas obras fazem parte da vida cristã, pois Deus as preparou
para que as praticássemos – Efésios 2.10



CONGRESSO DA UFEBRAC 2017 – informações e inscrições: após as
reuniões de celebração.



PREPARATÓRIO PARA BATISMO
o Curso iniciado no dia 6 as 16:30 na sala 02
 Próximas aulas – mesmo horário e local pelos próximos 3
domingos
o Se há alguém sendo discipulado individualmente para o batismo,
favor encaminhar o nome completo até o dia 6/12/2016
o Data do batismo 11/12/2016 as 18:30



CURSO DE NOVOS MEMBROS
o Curso iniciado no dia 6 as 16:30 na sala 01
 Próximas aulas – mesmo horário e local pelos próximos 3
domingos

