“Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se
alguém administrar, administre segundo o poder que
Deus dá; para que em tudo Deus seja glorificado por
Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo
o sempre. Amém”. 1 Pe 4:11.

SEMANA 05 À 11 DE
OUTUBRO DE 2020.

GRAÇA!
Nos últimos domingos o nosso Pastor
vem falando nos nossos Cultos de Celebrações
sobre a Graça. E hoje em nosso GF vamos
compartilhar a palavra ministrada por ele no
ultimo domingo. Seja abençoado através dessa
palavra.
1) Graça Protetora
A graça protetora é o cuidado de Deus
quando temos nossa confiança somente Nele.
Ele, quando o invocamos, tem o prazer em nos
proteger. Pergunta: Onde sua esperança esta
sendo depositada? Em Éfesios 6:10 diz: “No
demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e
na força do seu poder”.
Em 1 Samuel 17:42-44 vemos que Davi
manteve sua esperança no Senhor. Veja, que a
graça protetora do nosso Deus se manifesta
quando confiamos totalmente em Deus e
somente Nele. Precisamos acionar Deus diante
das necessidades.
2) Graça Servidora
Essa graça precisa se manifestar em nós.
Fomos feitos para servirmos uns aos outros.
Servir faz parte da natureza do próprio Deus.As
vezes deixamos de não produzir frutos porque
não queremos servir. Nós cansamos com
facilidade.
Em 1 Pedro 4:10 diz: “Cada um
administre aos outros o dom como o recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de
Deus”.
Entenda que tudo que temos é para servir.
"Se não sabemos servir, simplesmente pra nada
servimos".
Temos saúde, juventude, ânimo de vida,
porém, não nos colocamos a disposição para
servir. Ficamos procurando desculpas para não
servir no Reino de Deus.

Quando nos dispomos a servir, se temos
limitações que possam nos impedir de servir, o
próprio Deus nos capacita. Veja Êxodo 31:1-5.
E se ainda precisarmos de apoio para
servir com o nosso melhor, Deus levanta pessoas
para nos ajudar. Êxodo 31:6.
Não arranje desculpa e deixe de servir...
não se apoie em cansaço ou algo semelhante.
Conclusão: Já pensou se Deus se
cansasse e parasse de cuidar de nós? Deus
abençoe a sua semana!

