Onde está a Graça ?
Rom 4. 7 - 8... Bem-aventurado aquele cuja
iniqüidade é perdoada, cujo pecado é
coberto. Bem-aventurado o homem a quem
o Senhor não atribui iniqüidade e em cujo
espírito não há dolo.

• Divididos em castas (categorias, camadas)
• Cada indivíduo pertence à casta que merece
• A casta não é regida pelo que uma pessoa
possui, mas pelo que ela é
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Hinduísmo

• A humanidade nasceu do deus Brahma
• Cada um se originou de uma parte de seu
corpo:
- Brâmanes (sacerdotes, professores, sábios) a
casta mais alta, saiu da boca de Brahma

Hinduísmo

- Xátrias (governantes e guerreiros) dos braços
- Vaisias (comerciantes) das pernas
- Sudras (agricultores, prestadores de
serviço) dos pés de Brahma
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Os “sem-casta”
• Os dalits ou intocáveis são aqueles que não
têm casta, a poeira sob os pés de Brahma
• Realizam os trabalhos considerados impuros
para as outras castas, como a limpeza de
excrementos, lidar com cadáveres

Os “sem-casta”
• Eles não podem beber água
na mesma corrente dos demais
• Não lhes é permitido entrar nos templos
• Nem mesmo tocar, com seu corpo ou com sua
sombra, um indivíduo pertencente a qualquer
casta
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O mundo competitivo
Adiantado
Normal
Lento
• QI 109
• Talentos e limitações
• Tipos psicológicos
• Inteligência Emocional

Importantes
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•

Eu determino o meu futuro

•

Eu vou ser rico

•

Eu ...

Orgulho
• Deuteronômio 8. 11-20
“...a minha força e o poder do meu braço me
adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do
Senhor, teu Deus, porque é ele o que te dá força
para adquirires riquezas...”

• Daniel 4.30 (Nabucodonosor)
Não é esta a grande Babilônia
que eu edifiquei...
com meu grandioso poder...
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Para muitos, o amor romântico é a
experiência mais próxima de pura graça.
Alguém sente que eu sou a criatura mais
desejável, mais atraente, mais
companheira do planeta.
Alguém fica acordado a noite pensando
em mim. Alguém me perdoa antes que eu
peça, pensa em mim enquanto se veste.
Alguém organiza a vida ao redor da
minha. Alguém me ama exatamente como
eu sou.

Graça
• A noção do amor de Deus vindo até nós livre
de retribuição, sem restrições, parece ir
contra todo instinto da humanidade
• Apenas o cristianismo atreve-se a dizer que o
amor de Deus é incondicional
• Par o Budismo a libertação só pode vir pela
abolição do “desejo”, por intermédio do
esforço próprio
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Graça
• Para o Hinduísmo cada pessoa deve comer o
fruto de seus próprios erros, seja agora, seja
no futuro. Não há escapatória pelo perdão,
mas somente por aquela libertação final
chamada Nirvana
• O Islamismo proclama claramente a
misericórdia de Deus. Alá é misericordioso
para com o merecedor, aqueles que oram,
dão esmolas e jejuam no Ramadã

Graça
Jesus ensinou os discípulos a olhar ao redor e
observar os corvos, as aves, os lírios e como
Deus cuida de cada um deles
Lucas 12. 22 - 28
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Graça
Jesus não nos contou as parábolas para nos
ensinar a viver, mas para corrigir nossa noção
a respeito de quem Deus é
a quem Deus ama e
a forma como Ele ama

Graça
• A história de um filho perdido aparece em
uma série de três relatos – a ovelha perdida, a
moeda perdida, o filho pródigo (Lucas 15)
• Todos destacando o mesmo ponto
• Cada um deles destaca o sentimento de
perda, fala da alegria de reencontrar e
termina com uma cena de júbilo
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Parábola da ovelha perdida
Lucas 15. 4 - 7

Parábola da dracma perdida
Lucas 15. 8 - 10
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Parábola do filho pródigo
Lucas 15. 11 - 24

Você quer saber como é ser Deus ?
• Quando um desses seres humanos me dá
atenção, é como se eu tivesse acabado de
encontrar minha propriedade mais valiosa
que eu considerava perdida para sempre
• Nas palavras de Jesus: “Eu lhes digo que, da
mesma forma, há alegria na presença dos
anjos de Deus por um pecador que se
arrepende” (Lucas 15.10)
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Amor

Amor desproporcional e imerecido
Como minha vida se modificaria se
verdadeiramente acreditasse nas
espantosas palavras da Bíblia a respeito
do amor de Deus por mim,
se eu olhasse no espelho e visse o que
Deus vê ?
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Eu sou o amado de Deus
Se perguntassem a João, o discípulo amado,
qual a sua identidade principal na vida, ele
não responderia: “Eu sou um discípulo, um
apóstolo, um evangelista, o autor do quarto
evangelho”, mas sim:
“Eu sou aquele a quem Jesus ama”

Eu sou o amado de Deus
• Eu sou a ovelha que o pastor foi procurar
deixando o aprisco, o filho perdido por quem
o pai procura no horizonte, o servo cuja dívida
foi perdoada. Eu sou o amado de Deus
• Jesus descreveu o Pai que espera, sofredor,
insultado, mas desejando mais do que tudo
perdoar e começar tudo de novo, para
anunciar alegremente: “Ele estava morto e
voltou à vida; estava perdido e foi achado”
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Eu sou o amado de Deus
Como disse Soren Kierkegaard:
Quando se trata de um pecador, Deus não fica
simplesmente parado com os braços abertos
dizendo: “Venha cá”. Não.
Ele não fica parado esperando, sai procurando,
como o pastor procurou a ovelha perdida, como
mulher procurou a moeda perdida.
Ele foi infinitamente mais longe do que qualquer
pastor ou qualquer mulher.

Eu sou o amado de Deus
Ele seguiu calmamente o longo e infinito caminho
de ser Deus para se tornar homem e, desse modo,
foi procurar os pecadores”. Ele tomou a iniciativa.
Salmo 32. 1 - 2 (Rom 4. 7 - 8)
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Resumindo...
• Apesar da tendência deste mundo, podemos
encontrar graça
• Somos tratados com graça pelo nosso querido
Pai (amor e perdão)
• Somos chamados a agir com graça
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