Série: As Boas Novas da Graça de Cristo Sustentados pela graça
“Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o
dia de Cristo Jesus.” – Filipenses 1.6 “Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e
testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de
Deus.” – I Pe 5.12 · Introdução: - Porque você se sente sustentado pela graça? Isto tem
haver com Deus ou com você? - Porque às vezes você não se sente abandonado pela graça?
Isto tem haver com Deus ou com você? Às vezes que duvidamos da graça sustentadora de
Deus, é porque colocamos nossos olhos fixos em nós mesmos, em nossos problemas. Ex.
“Eu me sinto sozinho porque fui despedido do emprego?” A Questão é: Por que eu fui
despedido do meu emprego? Será que faltou graça de Deus ou empenho de minha parte ou
falta de recursos do patrão? Então, como disse Paulo: “A graça do Senhor Jesus Cristo seja
com o espírito de vocês.” Fp 4.23. A GRAÇA DE DEUS ME SUSTENTA!
1. A GRAÇA ME AJUDA QUANDO ESTOU COM MEDO: “Por isso não tema, pois
estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o
segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” - Is 41.10 “Não sobreveio a vocês tentação
que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam
tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes
providenciará um escape, para que o possam suportar.” - I Co 10.13
2. A GRAÇA ME AJUDA QUANDO ESTOU CANSADO: “Ora, é Deus que faz que nós
e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e
pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir.” – II Co 1.21-22
“O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória” – Dn 2.37 “Tudo posso
naquele que me fortalece.” – Fp 4.13
Sem a graça, você fica vulnerável...cuidem-se diz a Palavra! “Cuidem que ninguém se
exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura, brote e cause perturbação,
contaminando muitos;”. Hb 12.15
3. A GRAÇA ME AJUDA QUANDO ESTOU INCOMODADO. Sl 77.2, 11 a 14 “Quando estou angustiado, busco o Senhor. Recordo os feitos do SENHOR; recordo os
teus antigos milagres. Medito em todas as tuas obras e considero todos os teus feitos. Teus
caminhos, ó Deus, são santos. Que deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus
que realiza milagres; mostras o teu poder entre os povos.” · COMO RECEBER O
SUSTENDO DA GRAÇA DE DEUS?
1. PEÇA PARA DEUS LHE AJUDAR: Tg 4.8. “Aproximem-se de
Deus, e ele se aproximará de vocês!”
2. ENCHA SUA MENTE DA PALAVRA DA DEUS: Sl 119.11
“Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.”
3. ACEITE O APOIO DE PESSOAS DE DEUS: I Cr 11.10 “Estes
foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo o Israel, deram um
grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o SENHOR havia
prometido.” Deus sempre vai colocar homens Dele em sua vida para lhe dar apoio. Você
nunca vai vencer uma guerra sozinho.
4. CONFIE NAS PROMESSAS DE DEUS: Is 40.29 – Sl 119.25 “Ele
fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.” – Is 40.29 “Agora estou
prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa.” – Sl 119.25
5. NUNCA DESISTA E OLHE PARA CIMA: II Co 12.8-9 “Três

vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente
para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda
mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.”
Deus está falando com você... - Sua Graça é suficiente, - Seu poder se aperfeiçoará em sua
fraqueza, - Assim o Seu poder estará sobre você.
Conclusão: II Ts 2.16 e 17 – “Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que
nos amou e os deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dêem ânimo ao coração
de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras.”
Graça, traz ânimo e força para você prosseguir e continuar fazendo o bem! Ap 22.17 – “O
Espírito e a noiva dizem: "Vem!" E todo aquele que ouvir diga: "Vem!" quem tiver sede,
venha; e quem quiser, beba de graça da água da vida.”
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