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TÍTULO: FORTALECIDOS NA GRAÇA
TEXTO: 2 Timóteo 2.1
INTRODUÇÃO:
Quero hoje falar sobre graça, por que a graça é o grande tema da Bíblia.
Graça é um favor gratuito. Aquilo que nos é dado como expressão de um gesto de amor
e não por que o merecemos. Na verdade, tudo o que Deus faz é expressão da Sua graça.
O universo é expressão da graça, porque do nada, pela vontade de Deus, tudo passou a
existir. Quem havia pedido isso a Deus? Ele, em Seu amor criou todas as coisas.
Como é importante, no nosso relacionamento com Deus, ter esse reconhecimento.
Alguns Salmos expressam essa graça de maneira muito linda:
*Salmo 104. 24, O Salmo 8, o Salmo 19, expressam o reconhecimento dessa graça
manifestada na criação.
Essa é a graça comum, derramada sobre todos os seres humanos e sobre todas as
criaturas É dessa graça que Jesus fala no sermão do Monte, em Mateus 5.45.
Mas além dessa graça comum, há a graça específica, aqueles atos soberanos de Deus
em que as rotinas são quebradas e Ele intervém em favor de alguém mais
especificamente.
A História do povo de Deus está repleta desses atos extraordinários de graça que Deus
no seu incontido amor decida derramar sobre alguém:
1º)Foi assim que Deus poupou o homem mesmo depois da queda.
2º)Foi assim que Deus decidiu permitir que a vida continuasse a se manifestar no
homem que Ele havia criado. Eva reconhece essa graça: “Coabitou o homem com Eva,
sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim; então, disse: Adquiri um varão com o
auxílio do SENHOR. (Gn. 4.1)
3º)O chamado de Abrão foi a manifestação dessa graça especial. (Gn. 12.1)
4º)A formação do povo de Israel no Egito, foi um ato de graça especial derramada sobre
um povo especial.
5º)O chamado de Moisés, a libertação do Egito, a Travessia do Mar Vermelho, a Posse
da Terra de Canaã. Todos esses eventos foram a manifestação da graça especial.
6º)Lembramos, por exemplo, do tempo dos juízes que mesmo com a desobediência do
povo, Deus sempre levantava um libertador.
7º)Então, finalmente, no gesto mais extravagante ou extravasante da Sua Graça, Deus
envia seu Filho para redimir a humanidade do cativeiro da corrupção.
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Essa graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é citada aproximadamente 100
vezes no Novo Testamento, pois ela é a forma pela qual Deus quer agir agora em
nós.
A graça agora é o nosso grande recurso, como diz o texto de João 1.16-17 diz: “Porque
nós temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por
intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”, porém,
precisa ser desenvolvida em nós.
Mas essa graça, embora já realizada, precisa da nossa resposta. Tanto para que
possamos ser abrigados nela, já que nossa salvação depende do seu entendimento e de
sua aceitação, quanto para que aprendamos a nos mover nela. No caso, usando o texto,
para nos fortificarmos nela. *Viver na dependência da graça.
TRANSIÇÃO: Como ser fortalecidos na graça?
I –RECONHEÇA A GRAÇA DE DEUS EM SUA VIDA: (Salmo 92.1-7)
*O começo para uma vida de dependência de Deus é reconhecer as Suas obras em
nossa própria vida.
O grande argumento dos profetas, quando o povo se desviava dos caminhos de Deus
era lembrar de quem era Deus e lembrar dos Seus feitos.
Quando começamos a deixar de reconhecer a graça de Deus, na mesma medida, começa
a nossa derrota. (Veja Oséias 11.1-7)
II – APRENDA COM QUEM APRENDEU A DEPENDER DA GRAÇA:
(1 Co. 11.1) = “Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo”.
Não foi sem razão que Paulo deu a Timóteo o conselho de ser fortificado na graça.
Ele não somente pregou a doutrina da graça, no sentido que não podemos ser salvos de
outro modo senão pelo sacrifício de Jesus, mas ele também viveu aqui neste mundo
dependendo inteiramente da graça de Deus. (Fp. 4.13)
Paulo sabia por si mesmo, os dois lados da moeda: O quanto ele perdeu tempo
confiando em si mesmo e o quanto Deus operou em sua própria vida, quando ele
aprendeu a depender. (Filipenses 3.4-11)
Quero citar duas passagens 2 passagens da Carta aos Coríntios a respeito de algumas
situações concretas: 2 Co. 11.22-30 e 12.7-10.
Depois de ler esse texto não precisamos dizer mais nada a respeito de estar fortificado
na graça.
ENTÃO:
III – COMECE A ACUMULAR EXPERIÊNCIAS DA GRAÇA EM SUA VIDA:
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1 Pedro 1.13 diz: “Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai
inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Se queremos crescer na graça, ser fortalecidos na graça, precisamos acumular
experiências de depender de Deus; precisamos dar a Ele a chance de nos provar de
maneira bem específica o Seu cuidado sobre nós.
*À medida que começamos a ter experiências da graça, começamos a ter mais coragem
de ir realmente entregando tudo.
**Às vezes não conseguimos orar sobre determinado assunto, pedindo ao Senhor que
faça a sua vontade, porque no fundo temos medo que ele vai responder da maneira
diferente do que desejamos. Isso é falta de experiências com Deus.
Por isso, aos poucos, precisamos ir nos acostumando a depender, em tudo:
É orar antes de abrir a boca
Orar a respeito dos nossos sentimentos
É orar antes de colocar o pé fora de casa
É orar antes de fazer um projeto
É orar por tudo, tudo, tudo. Colocar tudo em oração. (Fp. 4.6-7) *Ler
Precisamos exercitar essa dependência até ao ponto em que vamos ser definitivamente
convencidos de que Deus cuidará de nós muito melhor do que nós poderíamos fazê-lo.
Quanto maiores as nossas experiências da bondade de Deus, maior será nosso desejo de
depender dEle em tudo: 1 Pedro 2.2
CONCLUSÃO:
Quero encerrar com um conselho que se resume nas palavras do Salmo 37.5: “Entrega
o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará”.
Eu quero te desafiar a começar a confiar em Deus. A entregar realmente tudo, por que
somente assim você vai se fortificar na Graça de Deus.
Essa confiança inabalável de esperar na graça de Deus: “O que a mim me concerne o
SENHOR levará a bom termo; a tua misericórdia, ó SENHOR, dura para sempre; não
desampares as obras das tuas mãos”. Salmo 138.8.
Pr. Armando Paulo Castoldi
Encantado, 25 de maio de 2014

