COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (28Mai à 02Jun18)

TEMA : Graça e a disciplina do ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PARA CASAS EM COMUNHÃO / CÉLULAS – Nº 109
Texto inicial: Mt. 16:13-23
1. Introdução:
O que é Graça? O que entendemos quando ouvimos falar da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo?
Todas as vezes que recebemos a bênção no final dos cultos é mencionada essa graça.
2Co 13:13 “ A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja
com todos vós. Amém”.
Graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que não teríamos direito, mas recebemos, algo dado
gratuitamente, espontaneamente por alguém e esse alguém é Deus.
Podemos considerar que é um dos atributos do Senhor, e somente Ele tem essa Graça e pode
outorgá-la.
Entendamos que uma coisa é recebê-la e outra e “VIVÊ-LA”. Todos recebem da Graça de Deus, mas
nem todos a vivem. Para viver ela e usufruir dela é necessário estar numa comunhão constante com o
Espírito Santo. Isso traz uma reação na vida do verdadeiro cristão:
Rm. 7:22: Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus.

2. Problemas em mantê-la
Tendo essa comunhão constante, estaremos cheios do Espírito Santo de Deus, da sua unção e sua
presença. Mas basta uma armadilha, um tropeço, um desviar do olhar e nossa mente se desconecta
imediatamente do Senhor e do seu Espírito. Um exemplo claro sobre isso encontramos no texto que
lemos incialmente (Mt.16:13-23), onde Pedro num momento está sendo usado pelo Espírito Santo
trazendo uma grande declaração, e alguns minutos depois é reprendido como sendo Satanás se
manifestando na sua vida.
Mt. 16:23: "Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de
escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens."

3. O que fazer
Deus é o Todo poderoso, criador do universo, e o Espírito Santo é como um cabo de conexão que liga
o céu a nós aqui na terra, mas quando nossa mente nos prega uma mentira somos desconectados
imediatamente do céu, e aí somos ligados ao pecado e ao querer criticar Seu governo.
Jo 5:18-19: “Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava
o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus
respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer
coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualment”..
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Deus não quer isso para nossas vidas, que nos desconectemos Dele, mas ao mesmo tempo Ele
respeita nosso livre arbítrio; livre arbítrio que, se não vigiar de forma permanente, em questão de
segundos podemos “sair” do céu para o inferno.
Mas, minha palavra é que você não se apavore, lembre-se que Deus é Amor, isso não é atributo e sim
sua essência, Ele é PAI muito mais do que Criador do universo, e nós somos nascidos de Deus e
pertencemos a Deus.
Ele estará sempre por perto para nos resgatar. Sua misericórdia sempre está sobre nós, (Lm.3:22-23).
4. Conclusão
Esteja sempre em comunhão com o Espírito Santo, e se sujeite a Sua disciplina, Sua direção, esteja
sempre atento (a) à Sua voz, assim estará conectados ao céu, e debaixo da Graça do Senhor Jesus
Cristo.

Miqueias 7:7-8: “Eu, porém, olharei para o SENHOR; esperarei no Deus da minha salvação; o
meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito; ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei; se morar nas trevas, o SENHOR será a minha luz”.
Deus te abençõe!!!

Pastor Rui Mendes Faria
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