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Deus de bondade

Introdução: a vida antes da graça que recebemos em Cristo
Jesus era de escravidão e um estado de mortandade. Éramos
reféns de um espirito anti cristão, que se opõe a obra de Cristo.
Leia Romanos 6,17-23
A condição humana:
Rebeldia contra Deus. Seus desejos escravizados, pensamentos
obscurecidos (sem entendimento). O pano de fundo é sombrio, o
ser humano sem Deus, um refém da morte. Porém, surge a
misericórdia divina. A riqueza da graça.
Deus é rico em misericórdia. Cristo morreu por nós quando ainda
éramos fracos pecadores sem Deus. Deus transformou mortos
em vivos. Esta riqueza da graça é a bondade de Deus.
A solução da graça
Tudo o que o ser humano visa realizar “a partir de si” para sua
salvação é obra, por isso insuficiente. Porém, Deus cria um novo
homem a partir de Cristo Jesus, esta é a Sua obra. A plenitude
do bem da salvação não é posse mas dadiva alcançada pela fé.
A lei exige que façamos as coisas certas, na lei somos exigidos,
mas na graça somos capacitados. A graça é o espírito de Deus
que nos capacita a realizar o que não poderíamos de outra
forma. A graça nos capacita a fazer o que Jesus pode fazer.

A bondade é uma ação doadora. A bondade é vista em ações.
Paulo entendeu isso, disse melhor é dar do que receber. Não
fomos feitos para acumular (Mt 6,19) coisas, mas para sermos
ricos em bondade. Somos feitos para enriquecer outros. A
riqueza é um favor e um privilegio para ter o que dar a outros.
Aliás, a fonte de riqueza é o semear, o dar. Todo acumulo é
símbolo de ganancia e esta é pobreza (2Co 9,10).
Nossas maiores realizações não se encontram naquilo que
acumulamos, mas na proporção daquilo que doamos. A
maior realização esta no serviço que fazemos aos outros.
Conclusão: Viver a vida da graça nos conduz a frutificação no
amor e não pelo esforço.
Mateus 5,16 “ Assim brilhe também a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus”.
.

