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Bem-vindo a jornada para ser amado além da compreensão humana.

Foi aqui que minha jornada começou - ou realmente começou?

Desde os primeiros momentos, lembro-me de que tinha um desejo ardente. Uma

necessidade insaciável de ser amado de uma forma que removesse todo o medo e oferecesse

uma esperança, entretanto, nunca encontrei nada que humanamente fizesse sentido. É por

isso que minha dor me levou a minha segunda e última visita a uma clínica psiquiátrica.

Minha jornada me levou a buscar soluções religiosas, soluções políticas, soluções

financeiras e todas as outras opções possíveis, tudo isso me fez sentir pior do que antes e

sempre me levando de volta ao que está descrito aqui no Despertamento 777 -

originalmente chamado de Desafio 777 no meu site: BeGraceFull.com

E agora?

Minha esperança e o propósito deste pequeno livreto é que você investigue o que deu início,

continuidade e que permanece sendo a âncora da cura da minha alma. Tudo está aqui e se

você quiser aproveitá-lo ao máximo aqui estão minhas sugestões baseadas em minha

jornada:

1. Esteja aberto à ideia de que, em qualquer momento, nossa ideia do Divino, de Deus,

o Grande Kahuna ou o que quer que você chame, o Responsável ou a Ordem do

universo, essa ideia pode estar errada ou equivocada.

2. Anote as respostas que você obteve na parte "Responda no Diário" no final de cada

seção de "O Despertamento 777", que pede que você responda a uma pergunta com

base nas leituras fornecidas.



3. Descanse na idéia de que você é amado com Amor Perfeito que está além da

compreensão humana e, portanto, quando suas respostas parecerem boas demais

para ser verdadeiras, lembre-se disso: "A Verdade o libertará" - para ter a

Verdadeira Liberdade é necessário Fé no que não pode ser visto ou crido.

Bem-vindo ao Despertamento 777! Nos próximos 7 dias, você receberá uma pergunta a

cada dia junto com o texto bíblico e será solicitado a examiná-lo, orar sobre ele, meditar

sobre ele e responder à pergunta escrevendo sua resposta em um pedaço de papel. Ao final

de 7 dias, dê uma olhada em suas respostas e veja o que foi revelado a você.

QUAL É O OBJETIVO DA LEI?

Romanos 3: 19, 20 - “… para que toda boca se feche e todo o mundo se torne responsável

perante Deus; porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada aos Seus olhos; pois

pela lei vem o conhecimento do pecado.”

Romanos 4:15 - “… a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há violação.

Romanos 5: 13, 20 - “... até ao regime da lei havia pecado no mundo; mas o pecado não é

imputado quando não há lei. ... E veio a lei para que a transgressão aumentasse ... ”

Romanos 7: 5, 7-9, 13 - “… .paixões pecaminosas foram despertadas pela lei,…. Eu não teria

conhecido o pecado, exceto por meio da lei; pois eu não teria sabido da cobiça se a lei não

tivesse dito: “Não cobiçarás”. ... à parte da lei, o pecado está morto ... quando o

mandamento veio, o pecado tornou-se vivo ... para que, por meio do mandamento, o pecado

se mostrasse sobremaneira maligno.”



1 Coríntios 15: 56- “... o poder do pecado é a lei”

Gálatas 3:19, 24 - “Por que então a lei? Foi acrescentado [para causar] * transgressões, ...

Portanto, a lei se tornou nosso tutor para nos conduzir a Cristo, para que sejamos

justificados pela fé ”.

Hebreus 10: 1,3 - “Para a lei ... apenas uma sombra das coisas boas que virão ... nos

sacrifícios [da lei] há uma lembrança dos pecados.”

1 João 3: 4 - “... pecado é iniquidade.”

Responda No Caderno - Qual é o objetivo da lei?

( PHRASE)

“QUANTO MAIS NOSSA PAZ ESTIVER BASEADA EM NOSSO DESEMPENHO, TANTO O MAIS

TEREMOS QUE ENFRENTAR A DOR E O SOFRIMENTO ESPIRITUAL, PSICOLÓGICO, SOCIAL

E EMOCIONAL. ESCOLHA A GRAÇA”

BEGRACEFULL.COM

Dia 2 O Despertamento 777

Você está mantendo a mente aberta? Você quer crescer ou se mostrar?



Crescer é estar aberto à ideia de que talvez não saibamos tudo e há espaço para crescimento.

Mostrar significa que ficamos presos e mostramos aos outros o quanto sabemos ou nos

escondemos atrás das coisas que mostram aos outros que temos isso juntos - em resumo,

nos escondemos atrás de mecanismos de enfrentamento que mascaram nossa dor.

Sempre foi minha experiência que em uma "posição de exibição", embora possamos obter

uma fita feita pelo homem, geralmente não estaremos descansando no Amor!

Apenas siga as perguntas e as escrituras e continue passando pelo Despertar 777 enquanto

insere suas respostas em seu diário - onde quer que você vá é exatamente onde o Amor

Perfeito quer você!

Dia 2 - O Despertamento 777 - Pergunta e Escritura para o Despertamento:

COMO A LEI É CUMPRIDA?

Mateus 7: 12- “... tudo o que você quiser que os outros façam por você, faça-o por eles,

porque esta é a lei e os profetas.”

Mateus 22: 40- “Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.”

Lucas 10: 25-37- A história do Bom Samaritano.

Romanos 8: 3,4- “Pelo que a lei não podia fazer ... Deus fez: enviando Seu próprio Filho ...

para que a lei fosse cumprida”.



Romanos 13:8-10- “... quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois esta [lista de

mandamentos] é resumida neste ditado: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo. '... o

amor, portanto, é o cumprimento da lei."

Gálatas 5:14 “Porque toda a lei se resume em uma palavra:“ Amarás o teu próximo como a

ti mesmo ”.

Gálatas 6: 2  "Levem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo."

Tiago 2: 8 “Se você está cumprindo a lei real, de acordo com as escrituras:“ Amarás o teu

próximo como a ti mesmo ”.

Mateus 5: 17 “Não vim abolir [a lei dos profetas], mas cumprir.”

Responda No Caderno - Como a lei é cumprida?

Por favor, lembre-se de escrever o que você descobriu e encontrar suas respostas por si

mesmo, mas lembre-se disso O Divino é o Amor Perfeito além da compreensão humana e

está sempre nos levando ao Descanso (Fé) Nesse Amor. Espero que, ao passar por isso, você

encontre esse descanso, esse fardo fácil e um jugo leve.

(PHRASE)

“VISTO QUE O AMOR PERFEITO É PERFEITO E EU SOU IMPERFEITO DEVO ADMITIR NÃO

CONHECER SEUS LIMITES E POR ISSO DEVO DESCANSAR NO FATO DE QUE TUDO SÃO

DÁDIVAS DIVINAS PARA MELHORAR MINHA CAPACIDADE DE AMAR”

BEGRACEFULL.COM



Dia 3 Pergunta 3

Este é o ponto onde a religião e o relacionamento começam a seguir caminhos muito

distintos - e estou extremamente feliz com isso! Isso é o que faz a diferença entre ser

verdadeiramente cheio de alegria, verdadeiramente abençoado, verdadeiramente

agradecido e verdadeiramente cheio de adoração! Na verdade, todos os Frutos do Espírito

giram em torno de realmente obter este conceito simples, mas complexo, que faz a

diferença entre uma religião de fazer confortável e uma Jornada de Graça para o Amor

Eterno e Incondicional de Aba!

Continue lendo, orando e escrevendo o que você descobriu no Desafio 777.

QUEM NÃO ESTÁ SOB A JURISDIÇÃO DA LEI?

Romanos 6: 14- “… não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça”.

Romanos 7: 4,6- “... também vós morrestes para a lei ... fomos libertados da lei ... para

servirmos em novidade de Espírito e não na velhice da letra.”

Romanos 10: 4- “Porque Cristo é o fim da lei.”

Gálatas 2: 19- “Porque pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus.”

Gálatas 3: 13- “Cristo nos resgatou da maldição da lei”.

Gálatas 3: 25- “... agora que veio a fé, não estamos mais debaixo do tutor [da lei].”



Gálatas 5: 18- “... se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.”

Efésios 2: 14-15- “Pois ele mesmo [Cristo] ... quebrou a barreira da parede divisória,

abolindo a inimizade, que é a lei”.

Hebreus 7: 18-19- “... há uma anulação de um mandamento anterior ... há uma introdução

de uma esperança melhor.”

Responsa Em Seu Caderno - Quem não está sob a jurisdição da lei?

(PHRASE)

“O CAMINHO ESPIRITUAL PARA A CURA DA ALMA É O DESCANSAR (TER FÉ) NA IDEIA

QUE DEUS É O AMOR PERFEITO E A ACEITAÇÃO DO DIVINO NÃO É BASEADO NAQUILO

QUE VOCÊ FAZ”

BEGRACEFULL.COM

Desafio 777 - Dia 4 - Pergunta 4

A graça não faz sentido humanamente falando ! Esta é uma maneira pela qual uma pessoa

pode saber é pelo Deus de Amor, Misericórdia, Paz e Perdão!



O que quero dizer com isso? Simplificando, um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso

seria apenas outra religião sem graça! A religião diz: "Venha até mim e faça o que eu digo,

ou então!" A Graça de Deus diz: “Venha a mim e eu te aliviarei, pois meu fardo é leve e meu

jugo é suave”. Quando Jesus disse a declaração anterior, assim como quando disse:

“Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo”, Ele estava falando para pessoas

que guardavam a lei melhor do que você e eu jamais poderíamos! O versículo mais curto da

Bíblia, “Jesus chorou”, era Jesus chorando por pessoas que, em vez de ter um

relacionamento com Deus, tinham uma religião sobre Deus!

O QUE SIGNIFICA ESTAR “SOB A GRAÇA”?

Romanos 7: 6 “... servimos em novidade de Espírito”

Romanos 14:14 “Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si

mesmo”.

Romanos 14:2, 22 “Um homem tem fé para que tudo coma ... Feliz aquele que não se

condena no que aprova”.

1 Coríntios 6:12 “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as

coisas são legais para mim, mas não serei dominado por nada. ”

1 Co 10:13 “Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as

coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. ”

Gálatas 5:1,13 “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou ... Porque fostes chamados à

liberdade.”



Hebreus 8:12,13 “... E não me lembrarei mais de seus pecados. Quando Ele disse: Um novo

mandamento, “Ele tornou o primeiro obsoleto. Mas tudo o que está se tornando obsoleto e

envelhecido, está prestes a desaparecer. ”

Hebreus 10: 1,2,9,14,17- “O sacrifício de Cristo aperfeiçoa os que se aproximam, os

sacrifícios perpétuos deixaram de ser oferecidos, porque os adoradores, uma vez

purificados, não têm mais consciência dos pecados'' (1). ”... Ele tira a primeira [Lei] para

estabelecer a segunda [Graça]. … Pois com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre

aqueles que são santificados… “E de seus pecados e maldades não me lembrarei mais”.

1 João 3: 6,9- “Ninguém que permanece nele peca; ninguém que O viu ou O conhece ...

Ninguém que é nascido de Deus [peca], porque a Sua semente permanece nele; e ele não

pode pecar, porque ele é nascido de Deus. ”

1 João 3: 19-21,24- “Nisto sabemos que somos da verdade e [persuadir] o nosso coração

perante ele em tudo o que o nosso coração nos condenar; pois Deus é maior do que o nosso

coração e conhece todas as coisas. Amados, se o seu coração não nos condena, temos

confiança diante de Deus; e tudo o que pedimos, dele recebemos, ... E sabemos por isso que

Ele habita em nós, pelo espírito que nos deu. ”

1 João 5: 18- “Nós sabemos que ninguém que é nascido de Deus peca”.

Responda No Caderno - O que significa estar "Sob a Graça"?



(PHRASE)

“SE VOCÊ TIVER QUE DESEMPENHAR PARA TER PAZ, ENTÃO

ESSA NÃO É “PAZ QUE EXCEDE TODO O ENTENDIMENTO.

ESCOLHA A GRAÇA”

BEGRACEFULL.COM

A única maneira pela qual a Bondade, a Misericórdia, a Paz, a Esperança, a Alegria, o

Louvor, a Fé, a Graça e o Amor de Deus têm alguma possibilidade de ser uma realidade

residente em sua vida é, “pela Graça através da Fé!” Como é isso?

Continue no Desafio 777 por mais três dias e então continue na Jornada da Eternidade - A

Jornada da Liberdade encontrada somente pela Graça de Deus, vem de você ter Fé naquilo

não pode ver e Descansar no conhecimento de que você jamais poderia mudar sozinho e o

Amor que você não poderia encontrar de nenhuma outra forma ou lugar. Esse Amor é real!

Desafio 777 - Dia 5 - Pergunta 5

Graça! Maravilhosa Graça de Deus! Essa graça que nos comprou através do sangue de Jesus

Cristo, realizada por mim e por você!



Isso é o que faz TODA a diferença entre uma religião e um relacionamento! Dê uma olhada

na beleza, simplicidade e facilidade de estar “sob a Graça” e você começará a ver como Sua

Graça, Amor, Paz, Esperança e Alegria são realmente incríveis!

Por favor, continue escrevendo suas respostas e examinando como o que está sendo dito

está abrindo uma visão do Amor que está além de qualquer coisa humanamente possível!

QUAIS RESPONSABILIDADES TEMOS “SOB A GRAÇA”?

Mateus 22:37, 39- “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de

toda a tua mente ... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (2)

Romanos 14:19,22 Busquemos as coisas que contribuem para a paz e a edificação uns dos

outros ... A fé que vocês têm, tenha como sua própria convicção diante de Deus. ”

Romanos 15:2 “Cada um de nós agrade ao seu próximo, para o bem [do próximo], para

edificação do [próximo].”

1 Coríntios 8:9 “... cuidado para que esta tua liberdade não se torne uma pedra de tropeço

para os fracos”.

1 Coríntios 9:19, 22 “Porque, embora esteja livre de tudo [(3)], fiz-me escravo de todos para

ganhar ainda mais ... Tornei-me todas as coisas para todos os homens, para que possa de

alguma maneira, ganhar alguns. ”

1 Coríntios 10:24,31 “Ninguém busque o seu próprio bem, mas o do seu próximo... tudo o

que façais, fazei tudo para glória de Deus.”



Gálatas 5:13,16 “... não façam da sua liberdade uma oportunidade para a carne, mas pelo

amor sirvam uns aos outros. (…) Ande pelo Espírito e não realizará o desejo da carne ”.

Hebreus 10:24, 25 “... consideremos como estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas

ações, não abandonando nossa própria reunião, encorajando-nos uns aos outros”.

1 João 3: 22,23- “... guarda os seus mandamentos e faz as coisas que são agradáveis   aos seus

olhos. E este é o Seu mandamento, que creiamos no nome de Seu Filho Jesus Cristo e

amemos uns aos outros.

Responda Em Seu Caderno - Quais são as nossas responsabilidades "Sob a Graça"?

(PHRASE)

“DESCANSAR NO MISTÉRIO DO PERFEITO AMOR POR TODAS

AS CRIATURAS É O CAMINHO DA PAZ QUE EXCEDE TODO O

ENTENDIMENTO”

BEGRACEFULL.COM

Desafio 777 - Dia 6 - Pergunta 6



Jesus foi perfeito! Esse é um princípio básico do Cristianismo, um dos alicerces

fundamentais que a religião, creio eu, tem razão. Mas é aqui que a religião e a graça estão

separadas como a noite do dia, se você considerar isso - Jesus quebrou a lei! Em pelo menos

quatro leis diferentes, posso apontar que Jesus quebrou a lei! Pelo que sabemos, ele quebrou

o sábado duas vezes, pelo menos uma vez que sabemos, ele desobedeceu a seus pais, foi

considerado um "bêbado" por alguns e, além disso, violou a lei por se associar com

"pecadores!" Embora alguns, e de fato a maioria dos cristãos, tentem contornar esse fato

com mil justificativas, a Graça diz: "Venha como estás, isso que você fez não abala a minha

confiança, nem a minha fé”!

Então, como posso dizer que Jesus era perfeito? Simplificando, Ele tinha fé em Deus e

enquanto essa fé teve alguns momentos de crise, ele manteve a confiança em Deus até a sua

própria morte brutal na cruz!

Para estar totalmente sob a graça, você precisa ver a natureza limitada da lei e do Deus

ilimitado que busca amá-lo de uma maneira que você nunca experimentou!

QUAIS SÃO AS LIMITAÇÕES DA LEI?

Gálatas 2:16, 21 “... o homem não é justificado pelas obras da lei ... pelas obras da lei

nenhuma carne será justificada. ... se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu

desnecessariamente. ”

Gálatas 3:11,12, 21 “... ninguém é justificado pela lei diante de Deus ... a lei não é fé, ... se

tivesse sido dada uma lei que fosse capaz de comunicar vida, então a justiça realmente teria

sido baseada na lei . ”



Hebreus 7:19  “... (porque a lei nada aperfeiçoou)”

Hebreus 10:1 “Pois a lei ... nunca pode ... aperfeiçoar aqueles que se aproximam.”

1 Coríntios 15:56 “... o poder do pecado é a lei.”

Por favor, tenha duas coisas em mente aqui -

1) A primeira pergunta foi: "Qual é o propósito da lei?" Despertamento 777 - Dia 1 -

Pergunta 1 - se você não tiver certeza de alguma coisa neste momento, volte para a questão

1 e analise suas respostas

2) Ser “Santo como Cristo é Santo” não é sobre obediência à lei - é sobre Fé no Deus

Ilimitado que o tornou Santo através do sangue de Jesus! Isso cria a atitude de gratidão que

cria a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira paz e uma compreensão

crescente de um amor que não conhece fronteiras!

Responda No Caderno - Quais são as limitações da lei?

(Phrase)

“DEUS É O AMOR RADICAL ALÉM DA COMPREENSÃO HUMANA,

DEUS AMAR TANTO VOCÊ COMO A MIM RADICALMENTE E SUA

GRAÇA É SUFICIENTE”

BEGRACEFULL.COM



Desafio 777  – Dia 7 – Pergunta 7

Eu cresci sendo alimentado à força de que ser semelhante a Cristo e semelhante à lei eram a

mesma coisa - quando conheci Jesus, descobri que eles eram muito diferentes! LOUVADO

SEJA DEUS - Sua misericórdia nunca cessa e no fundo do poço ou no meu caso, embaixo do

poço estava o Jardim da Graça no qual agora ensino, prego e compartilho com um mundo

perdido e moribundo, incluindo muitos membros da igreja!

Como posso dizer, muitos membros da igreja? Porque, embora 90% das igrejas concordam

que não estamos mais sob a lei, mas sob a Graça, 99,9999999% ensinam exatamente o

contrário quase todos os domingos! E os suicídios continuam! E o próprio Satanás está

dançando com um sorriso!

Não me entenda mal aqui - não é com a Igreja que eu tenho qualquer problema - são os

99,999999% dos lugares que se autodenominam igrejas enquanto tecem laços de forca do

púlpito do orgulho que pensam ter o controle sobre Deus o tempo todo, acabam perdendo a

própria mensagem do Evangelho de Jesus Cristo!

Com isso em mente, aqui está a última pergunta em nosso estudo que eu espero, oro e

imploro que você considere ser apenas o início de uma jornada de vida notável!

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS E ADVERTÊNCIAS QUANTO AO RETORNO À LEI?

Gálatas 3:2,3,10 “… recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? Você é tão tolo?

Tendo começado pelo Espírito, agora você está sendo aperfeiçoado pela carne? ... Pois todos

os que estão sob as obras da lei estão sob maldição. ”



Gálatas 5:1-4 “... mantenha-se firme e não se sujeite novamente ao jugo da escravidão ... se

você receber a circuncisão, Cristo não terá nenhum benefício para você ... todo homem que

recebe a circuncisão, ... tem a obrigação de guardar toda a lei. Você foi separado de Cristo,

você que está procurando ser justificado pela lei; você caiu em desgraça. ”

Filipenses 3:8,9 “... considero todas as coisas como perda ... a fim de ganhar a Cristo e ser

achada nele, não tendo uma justiça própria derivada da lei, mas aquela que vem pela fé em

Cristo."

Colossenses 2:16-18,20-23 “ninguém aja como teu juiz com respeito a comida ou bebida,

ou a respeito de ... um dia de sábado - coisas que são mera sombra do que está por vir; mas a

substância pertence a Cristo ... por que agir como se vivesse no mundo, não se submeta a

decretos, como: “Não manuseie, não prove, não toque!” (que todas se referem a coisas

destinadas a perecer com o uso) - de acordo com os mandamentos e ensinamentos dos

homens? Esses são assuntos que têm, com certeza, a aparência de sabedoria na religião

auto-criada e auto-humilhação e tratamento severo do corpo, mas não têm valor contra a

indulgência carnal. ”

Por favor, reserve um tempo para ler suas notas e respostas do Desafio 777. Deixe Deus

guiá-lo e nada o deterá de crescer na Graça que é Liberdade, Paz, Alegria e Jesus Cristo, que

é a Esperança da Glória! Olhe para os estudos bíblicos e devocionais em BeGraceFull.com e

encontre o melhor jeito que funciona para você. O caminho que faz crescer o amor, a

paciência, a paz e a longanimidade - Deus está trabalhando em você e Ele terminará Sua boa

obra! Fique em paz e se precisar de mim entre em contato:

lovealljudgenoone@gmail.com



(PHRASE)

“O VALOR COMPLETO DO AMOR: DESCANSE NO FATO DE QUE O

PERFEITO AMOR VAI ALÉM DA COMPREENSÃO HUMANA”

BEGRACEFULL.COM

Reserve um tempo para ler suas notas e respostas do Desafio 777. Deixe Deus guiá-lo e não

permita que nada o impeça de crescer na Graça que é, Liberdade, Paz, Alegria e Jesus Cristo,

a Esperança da Glória! Veja os estudos bíblicos e devocionais em BeGraceFull.com e

encontre o caminho que funciona para você. O Caminho que Cresce Amor e Paciência e Paz e

Longanimidade - Deus está trabalhando em você e Ele terminará Seu Bom trabalho!

A liberdade que Cristo dá não foi barata para Ele - mas é Gratuita para nós porque o amor

de Deus é tudo isso e muito mais!

O pecado nos separou (tempo passado) de Deus e o poder do pecado é a lei. Cristo nos

redimiu da maldição da lei tornando-se ele próprio uma maldição! Tudo isso foi feito

enquanto você era (no passado) um inimigo da cruz Cristo, ele morreu uma morte terrível e

horrenda para que você não pudesse mais pecar contra Deus!

Nesta vida e jornada da Graça ainda existe pecado? Sim e não dependendo da sua definição.

Você não pode quebrar uma lei sob a qual você não está mais - se o seu coração não o

condena, você não está condenado e onde não há lei não pode haver qualquer condenação!

Eu ainda estou crescendo? Sim, absolutamente - uma maneira de eu crescer é quando às

vezes "peco" contra meu irmão por não ser amoroso e suportar seu fardo ou por me colocar



novamente sob a lei sob a qual eles estão, para não fazê-los tropeçar, mas o "pecado" que

me separava de Deus foi levado na cruz!

Outra maneira de crescer é sendo capaz de ouvir a Sua voz ainda calma, que eu nunca

poderia ouvir sobre os gritos das exigências das leis, mas agora eu ouço até mesmo com o

vento passando pelas árvores!

Estou falando sobre a Graça! A graça é um dos pontos principais em que uma pessoa cresce

depois de aceitar a Cristo. Outros pontos de crescimento estão na Fé, ou Descansando no

que é mais importante, aquele que é invisível e no conhecimento do Seu Amor Perfeito por

você! Outro ponto de crescimento é a Paciência, esperar Nele e saber que o Aqui e o Agora

são perfeitos porque Ele fez assim!

Basicamente, uma vez que uma pessoa crê e sabe qual é a sua posição em relação a lei, na

Graça e em Deus por causa de Cristo somente, eles crescem no fruto do Espírito - não pelo

seu próprio esforço, mas através da jornada da graça!

Se você perdeu e gostaria de ver as referências das Escrituras, experimente o Desafio 777!

Você pode começar com o dia 1 se desejar neste link:

https://www.begracefull.com/777-challenge-day-1/

Aceite todo o Desafio de 7 Dias, 7 Perguntas e 7 Respostas durante 7 dias ou algumas horas,

se quiser - o tempo não importa tanto quanto um espírito e uma mente abertos, dispostos a

pesquisar e compreender o Incrível Amor e a Graça do Deus Todo-Poderoso, que deseja ser

melhor amigo para sempre!



(Phrase)

“NOSSA PAZ OU A FALTA DELA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO A

NATUREZA E AO TAMANHO DAQUELE QUE CHAMADOS DE

DEUS”

BEGRACEFULL.COM

A Paz, A Esperança e a Vida Vêm de Descansar No Maior Amor de Todos.

Nos primeiros 27 anos da minha vida, eu sofri diariamente com uma sensação interior de

maldade que apesar de várias orações, incontáveis   horas de aconselhamento e todas as

religiões possíveis, sem obter nenhuma solução de verdade. Foi numa noite, durante meu

aconselhamento que comecei a me abrir para a ideia de que a vida valia a pena viver e há um

amor que dá sentido na vida. Então, o que foi que levou este jovem seminarista que queria

ser pregador dos portões de inferno para uma vida onde ele queria viver? Encontra-se aqui

neste documento que foi inicialmente compartilhado para mim por um homem que trouxe

uma cura para minha alma que eu nunca pensei ser possível - Joe Quillin. Joe me

apresentou uma Graça que realmente é satisfatória.

Agora, antes que você vá pensando que isso é apenas mais "besteira religiosa", deixe-me

explicar quem eu sou hoje. Eu não vou à igreja, xingo como um marinheiro, adoro vinho,

risos, amo a vida e meus momentos aqui e agora. Eu sei como tudo isso soa - "bom demais

para ser verdade" - ou talvez apenas "bom demais para ser humanamente verdadeiro" - é

por isso que é preciso fé para crer no que está aqui. Se o amor e a graça que você acredita

não são "bons demais para ser verdade", você não está realmente acreditando com fé - e

você? Meu desejo e esperança é que isso ajude você em sua jornada. Uma jornada que faz a



vida bela, cria esperança além do senso comum, traz paz que ultrapassa toda compreensão

e que tudo isso acontece ao fomentar a sua Fé no Amor além da compreensão humana.


