O CEGO QUE ENXERGAVA Marcos 10.46-52
A GRAÇA DE DEUS EM CRISTO JESUS ESTÁ DISPONÍVEL PARA TODAS AS
PESSOAS.
Você sabe o que é a Graça de Deus? Sabe para que ela serve? Muitos
provavelmente darão a resposta padrão: “Graça é favor imerecido”, Mas que favor é
esse? Romanos 3.24
Em que esse favor não merecido afeta a minha vida? Qual é esse favor que eu
recebo sem merecer? Ora, o favor imerecido de que Paulo fala é a salvação sem
merecimento. Sim, pela graça somos salvos sem merecer a salvação!
No entanto, a manifestação da graça de Deus depende de certas CONDIÇÕES:
1. VOCE CONSEGUE RECONHECER SUAS VERDADEIRAS NECESSIDADES?:
(ele teve uma visão apurada de seu real problema) (muitos não querem realmente
que Ele mexa na raiz dos seus problemas, pois isto poderia mudar seus modos de
vida)
2. VOCÊ JÁ TEVE EXPERIÊNCIA DE COMEÇAR A DECLARAR A BÊNÇAO
ANTES DELA CHEGAR?: Ele creu em seu coração e com seus lábios declarou sua
fé publicamente.
3. VOCE TEM CLAMADO?:
por Bartimeu invoca o nome de Jesus. - Bartimeu clama sua salvação.
CONCLUSÃO: A graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as
pessoas, mas sua manifestação depende de o homem reconhecer sua verdadeira
condição e necessidades, crer de todo o coração que Jesus é o messias prometido
de Deus, fazer sua pública declaração de fé, invocar o nome de Jesus e clamar por
sua salvação
Quebra-Gelo “Inteligência artificial”
Se você pudesse dar inteligência e emoção a algum eletrodoméstico da sua casa,
que máquina seria essa e por que?
Frase para o líder
"Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas que não
conseguirá nada sozinha." Bernardinho
Avisos

Quinta Feira Culto de Oração 19:30H.
Encontro de Fé 20H.
Domingo Oração 8 e 17:30h, EBD 8:30h
Fale sobre a vigília, incentive e anote os nomes de quem irá de ônibus.

