Que reação
a Graça provoca ?

Rom 4. 7 – 8 ...os sãos não precisam de
médico e sim os doentes

• O Exército de Salvação foi criado em 1864 por
William e Catherine Booth, chamados por Deus
para declarar guerra ao vício e ao pecado em dois
bairros miseráveis da cidade de Londres
• Os três “S” do exército já declaram a sua
“missão” (sopa, sabão e salvação)
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A causa do seu fundador
Enquanto mulheres chorarem... eu lutarei;
Enquanto crianças passarem fome... eu lutarei;
Enquanto homens passarem pelas prisões... eu
lutarei;
Enquanto restar uma alma que esteja nas trevas,
sem a luz de Deus, eu lutarei.
Eu lutarei até o fim!
William Booth

sopa, sabão e salvação

• Talvez a igreja de Jesus também fosse
conhecida pelos três “S”
• Quais seriam os membros dessa igreja ?
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A igreja dos Ex...

• Ex-leproso, ex-endemoninhado, ex-paralítico,
ex-cego, ex-morto
• A maioria ex-ovelha perdida

Pergunta...
Antes de morrer
qual foi meu último
ato de graça ?
• a graça não depende do que fizemos por Deus
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A mensagem
Parábola dos trabalhadores na vinha
Mateus 20. 1 - 16
• Recebemos a graça como um dom de Deus,
e não por alguma coisa que tenhamos nos
esforçado muito para ganhar
• Graça significa que não há nada que possamos
fazer para que Deus nos ame mais

A mensagem
Parábola do credor incompassivo
Mateus 18. 23 - 35
• Devia 10.000 talentos
(1 talento = 6.000 denários ou dracmas;
1 denário = 1 dracma = salário de um dia)
• Dívida = 10.000 x 6.000 = 60.000.000 dias de
trabalho
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A mensagem
Parábola do credor incompassivo
Mateus 18. 23 - 35
• O rei na história representa Deus
• Deus já perdoou uma dívida do tamanho de
uma montanha

A mensagem

• Deus é compassivo e misericordioso, muito
paciente, rico em amor e em fidelidade
(Salmo 86.15)
• “Ser cristão significa perdoar o imperdoável,
porque Deus perdoou o imperdoável em você”
(C.S.Lewis)
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O Desafio
• A graça, o amor, o perdão de Deus nos
desafia, exige de nós uma reação
• Características de uma igreja diferente
Atos 2. 42 - 47

Alguma semelhança ...

• FAQ - Perguntas, Mitos e Objeções Freqüentes
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FAQ – Alcoólicos Anônimos
• O que acontece numa reunião de A.A.?
Em qualquer reunião de A.A. você encontrará
alcoólicos falando sobre o que a bebida fez em
suas vidas e personalidades, quais as atitudes
que tomaram para ajudar a si mesmos e como
estão vivendo hoje

Como isto pode me ajudar no meu problema
com a bebida?
Nós em A.A. sabemos o que é ser dependente do
álcool e ser incapaz de manter promessas feitas
aos outros e a nós mesmos de que iremos parar
de beber. Não somos terapeutas profissionais.
Nossa única qualificação para ajudar os outros a
se recuperar do alcoolismo é que nós mesmos
paramos de beber, mas os bebedores-problema
vindos a nós sabem que a recuperação é possível
porque vêem pessoas que fizeram isso
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Por que os AAs continuam indo às reuniões
depois que estão "curados"?
Nós em A.A. acreditamos que não há cura para o
alcoolismo. Jamais poderemos voltar a beber
normalmente e nossa capacidade de ficar longe
do álcool depende de mantermos a nossa saúde
física, mental e espiritual. Podemos conseguir isso
indo regularmente às reuniões e pondo em
prática o que lá aprendemos. Além do mais,
achamos que ajudarmos outros alcoólicos nos
ajudará a mantermo-nos sóbrios.

Conclusão
• Qual a nossa reação à graça ?
• Todos somos “Ex-ovelhas perdidas” ou
estamos lá para isso
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FAQ - IPJG
• O que acontece numa reunião da igreja ?
Em qualquer reunião da igreja você encontrará
pessoas com problemas iguais a você falando
sobre o que esses problemas fizeram em suas
vidas e personalidades, quais as atitudes que
tomaram e como estão vivendo hoje

Como isto pode me ajudar nos meus
problemas?
Nós da igreja sabemos o que é ser uma pessoa com
problema e ser incapaz de manter promessas feitas
aos outros e a nós mesmos de que iremos parar de
errar. Não somos terapeutas profissionais. Nossa
única qualificação para ajudar os outros a se livrar
dos erros é que nós mesmos fomos perdoados
(lutamos dia a dia para não errar), mas as pessoas
que vem a nós sabem que a recuperação é possível
porque vêem pessoas que fizeram isso
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Por que as pessoas continuam indo às
reuniões depois que estão "curados"?
Nós da igreja acreditamos que não há cura para o
pecado. Jamais poderemos nos livrar do pecado e
nossa capacidade de ficar longe do pecado depende
de mantermos a nossa saúde física, mental e
espiritual. Podemos conseguir isso indo
regularmente às reuniões e pondo em prática o que
lá aprendemos. Além do mais, achamos que
ajudarmos os outros nos ajudará a mantermo-nos
sóbrios.

Vamos mudar !!!

Assim, em tudo, façam aos outros o que
vocês querem que eles lhe façam; pois
esta é a Lei e os profetas
Mateus 7.12
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