Série: As Boas Novas da Graça de Cristo
Tomando posse da graça curadora de Jesus Cristo!
“Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.” – Salmos 147.3 COMO
OBTER DE DEUS UM CORAÇÃO QUEBRANTADO?
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus.... Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na
oração.” – Rm 12.2 e 12
· Introdução: PENSAMENTO DE DEUS (Otimismo, fé, esperança, alegria, amor,
obediência, vitória, saúde, etc...)
PENSAMENTO DO MUNDO (Negativismo, derrota, incredulidade, ceticismo, crítica,
julgamento, rebeldia, derrota, enfermidade, etc..)
Eles lutam entre si, em nossa vida e no mundo. O que domina o seu pensamento?
VOCÊ PRECISA MUDAR A MANEIRA DE PENSAR: V. 2
A. MANTER UMA ALEGRE ESPERANÇA: V. 12a. B. PACIENCIA NA
TRIBULAÇÃO: V. 12b. C. PERSEVERAR EM ORAÇÃO: V. 12c.
O TRIPÉ DA VITÓRIA PELA GRAÇA ESPERANÇA – PACIÊNCIA - ORAÇÃO A
graça tem um poder curador: A graça de Jesus cura as enfermidades do corpo, da alma e do
espírito. COMO DEUS ME VÊ POR CAUSA DA SUA GRAÇA?
1. EU SOU ACEITO: “...Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.” Rm
15.7 “Ainda que me abandonem pai e mãe, o SENHOR me acolherá.” – Sl 27.10 Para de
reclamar o que você não é e o que você não tem e entenda definitivamente que Deus te
aceita, como você é!
2. EU SOU PRECIOSO: “Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que
está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.” - I Jo 4.4 “Escrevemos estas
coisas para que a nossa alegria a seja completa.” - I Jo 1.4
“Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em
seu lugar, e nações em troca de sua vida.” – Is 43.4
3. EU SOU AMADO: Veja que declaração de amor que Deus te faz hoje: “Embora os
montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para
com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz”, diz o SENHOR,
que tem compaixão de você.” – Is 54.10. Deixe que o amor de Deus cure a sua alma!!!
Quanto mais o diabo e o mundo te odeiam, mas Deus te ama!
4. EU SOU PERDOADO: “Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por
amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados.” – Is 43.25 Deus te perdoa
porque Ele tem um plano melhor e maior para sua vida! “Porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.” – Ef 1.4
5. EU SOU CAPACITADO: “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por
sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito
Santo.” – Rm 15.13 Deus o faz capaz... Enchendo sua vida de... ALEGRIA, PAZ,
CONFIANÇA, ESPERANÇA E PODER DO ESPÍRITO.
“DEUS NÃO CHAMA CAPACITADOS, ELE CAPACITA OS ESCOLHIDOS” Não
importa o quão fraco, você se sinta Deus o fortalecerá para realizar sua obra, porque seu
poder se aperfeiçoa na fraqueza. “Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos

inexprimíveis.” – Rm 8.26 CONCLUSÃO: FIQUE CURADO PELA GRAÇA, se
apropriando hoje da graça curadora de Jesus Cristo para sua vida... Toda vez que você se
sentir mal, magoado, ferido, oprimido, triste, traído ou mesmo caído.. DIGA, meu PAI me
disse que eu sou... ACEITO, PRECIOSO, AMADO, PERDOADO, CAPACITADO!
Portanto: “...Mantenham-se firmes na graça de Deus.” – I Pe 5.12
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