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A graça e o fruto do
arrependimento

Introdução: Dê quem depende a sua transformação? Você
se considera uma pessoa livre?

Para você o que é frutificação? Deus nos criou com o
propósito de ser imagem semelhança dEle, e como assim
Deus é, Ele nos deu autoridade e a capacidade de dar
nomes, isto é: gerar significado e destino nas pessoas.
Nome tem haver com uma identidade e um propósito. Gn
1,26
Qual a dimensão do pecado? O pecado tirou do ser
humano a condição de ser imagem e semelhança. Este
perdeu seu propósito e começou viver segundo a sua justiça
própria. O pecado condenou o ser humano em uma vida
escrava do pecado e distante do propósito de Deus.

A lei, qual a sua finalidade? A lei nunca nos capacitou a
ser a imagem e semelhança de Deus. O máximo que ela
produziu foi pessoas preocupadas em achar um pecado nas
pessoas para culpá-las. A lei denuncia o pecado, condena o
pecador e revela a necessidade de um libertador.
A graça. A graça procura uma forma para manifestar a
glória de Deus. A graça de Deus liberta as pessoas para
viverem o propósito de Deus. Na graça o que esta em
evidência é o que Jesus fez por mim. Ele é o principio. É seu
amor que nos encontra e sua justiça que nos torna justos.
Na graça o pecador é o alvo do amor de Deus, já na lei o
centro é o fazer do homem. E o pecador é alvo da
condenação de Deus (Romanos 5,20).
Conclusão: Ninguém por si só produz o fruto de
arrependimento. Entretanto, só é possível produzi-lo pelo
Espírito Santo (João 1,15-18). Só seremos imagem e
semelhança de Deus pelo Espírito Santo agindo em nós. A
questão então não está no tanto que fazemos para Deus,
mas no tanto que o Espírito produz em nós. Ninguém será
transformado pelo Espirito se não tiver um relacionamento
intimo com o Espírito Santo. Portanto, a minha e a sua
transformação será resultado do agir de Deus e não pelo
muito que fazemos.
Somos
transformados
pelo
conhecimento da verdade e pela manifestação da graça em
nós. Colossenses 1, 1-8

Avisos:
Se liga nas nossas programações:

NOVA DATA -Atenção
Empacto kids 9, 10 e 11 de
novembro inscrições no balcão de
informação.
Dia 06/11 – Culto de terça feira
estará conosco o pastor Daniel da
(Wesleyana do Marambaia)

FESTA DAS ÁGUAS 25 de novembro
DIA 02/12 – ALMOÇO NA IMVINGRESSOS JÁ ESTÃO A VENDA
PROCURE SEU LIDER DE CÉLULA
Todas as terças e quintas funciona no
escritório da Igreja, o projeto
FLORESÇA. Mulheres ajudando
mulheres.
.

Não se esqueça de trazer alimentos
para nossas cestas básicas, pode
trazer e colocar na caixa de vidro la
no templo

