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Mensagem: A vontade de Deus na eucaristia
Pastor Jamir Sbrana
Todo o povo de Deus havia recebido de Sua plenitude, manifestada através da graça –
João 1.16 RA. Deus sempre concederá graça para substituir graça, nada menos que isso – Tiago
4.6 NVT. Por isso, os colossenses foram exortados por Paulo e por Timóteo a valorizarem a graça
de Deus que haviam recebido – Colossenses 1.6 RA. Para isso, os autores da carta apresentaram
o modelo de Jesus – Colossenses 2.6 RA. A palavra receber significa acolher pela crença algo ou
alguém em uma relação familiar, após ensino – João 13.20 NVT. Assim, como haviam recebido
Jesus e a sua graça, eles deveriam da mesma maneira andar nele – Efésios 5.8 RA. Andar em
Jesus envolvia a eucaristia, palavra que significava agradecimento, gratidão para com as bênçãos
da graça de Deus como um ato de adoração, pois a eucaristia promovia:
1.O crescimento na fé – Colossenses 2.7 RA. Os colossenses cresceriam na fé de três formas:
1.1 Criando raízes em Jesus – Efésios 3.17 NVT. Da mesma maneira que eles haviam sido
instruídos eles deveriam crescer na eucaristia – Lucas 6.40 NVT.
1.2 Construindo em Jesus – I Coríntios 3.10,11 RA.
1.3 Firmando em Jesus – I Coríntios 1.6-8 NVT.
2.A glória de Deus – II Coríntios 4.15 NVT. A palavra graça é a base da palavra eucaristia. Por
isso, a Palavra mostra que a gratidão levará à adoração no céu – Apocalipse 7.10-12 NVT.
Nós também, como os colossenses, temos recebido graça sobre graça da parte de Deus
e devemos valorizar essa maravilhosa graça, caminhando ao redor de Jesus, o centro de nossas
vidas. Tudo o que somos, construímos e vivemos é por causa de Jesus, deve ser por meio dele e
para a glória dele. Por isso, devemos andar em gratidão, pois glorifica a Deus. Por isso, devemos
andar em gratidão, pois é a vontade de Deus – I Tessalonicenses 5.18 NVT. Por isso, devemos
andar em gratidão, pois faz nossa fé crescer – Filipenses 4.6 NVT. Diante do ensino reflita:
1.A abundante graça de Deus tem sido valorizada na sua vida através da gratidão?
2.Como você tem demonstrado gratidão na sua vida?
3.Pratiquem gratidão, cada dia, todos os dias.
Colossenses 3:16,17
Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem
e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos
espirituais com o coração agradecido.
E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai,
por meio dele.
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