VOCÊ É
IMPORTANTE
PARA DEUS

Na vida, nada é por acaso. Tudo tem
um propósito. E foi assim que Deus
criou você.
Antes de seus pais, Deus já sabia o
seu nome, detalhes físicos, personalidade, seus dons e talentos. Mesmo
tendo outros irmãos de sangue,
você é único(a). Não há ninguém
igual a você no universo. Deus fez
você assim!
Poucas pessoas têm consciência
disso. Mas quando temos um encontro com Deus e recebemos um
toque do Seu amor, a primeira coisa
que Ele faz é definir a nossa identidade, ou seja, definir quem realmente somos n´Ele.

DEUS QUER SER SEU PAI, ELE QUER QUE
VOCÊ FAÇA PARTE DE SUA FAMÍLIA! E MAIS:
đŏ

Mostrar a você o melhor
caminho a seguir;

đŏ

Consertar todas as coisas
quebradas em sua vida;

đŏ

Realizar o impossível em
você e através de você;

đŏ

Dar a você novos sonhos
e uma nova vida.

E A RAZÃO DISSO TUDO
É PORQUE VOCÊ TEM
VALOR PARA DEUS
Como Pai, Deus deseja que tenhamos um relacionamento
direto e aberto com Ele. Mas, como uma ponte destruída, o
pecado rompeu este relacionamento. Então o Criador nos
abriu um novo caminho. Hoje, podemos ir a Deus, o Pai,
através de Jesus. Ele mesmo disse: “Eu sou o caminho, a
verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser
por mim.” (João 14:6. NTLH)
A Bíblia diz que Deus ama você com amor extremo: “Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha
a vida eterna.” (João 3.16 NTLH)
Sendo tão importante para Deus, Ele decidiu fazer de você
uma pessoa melhor e mais parecida com Cristo em caráter
e motivação: “(...) se alguém está em Cristo, nova criatura
é; as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.” (2 Coríntios 5:17 RA)
Jesus é o caminho de volta para o Pai que tem planos de
paz para você, que te aceita do jeito que você é, e Ele não
permitirá que você tome decisões destrutivas e te ajudará a
mudar aquilo que precisa ser mudado.

VOCÊ É IMPORTANTE PARA NÓS
Depois de termos um encontro com Deus e sermos transformados em Seus filhos, Ele nos inclui em Sua família.
Você sabia que Deus tem uma família? Aliás, é por causa desta
família maravilhosa que a terra até hoje não se corrompeu totalmente. Deus é o Pai da família, Jesus é o nosso irmão mais
velho, nós somos irmãos de Jesus e também irmãos uns dos
outros. Somos irmãos de fé, que seguem a mesma jornada
rumo à eternidade. É o que a Bíblia nos ensina.
“Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele
também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu
Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos.” (Romanos 8:29 NTLH)
“Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem
visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo
de Deus e são membros da família dele.” (Efésios 2:19 NTLH)

Que maravilhoso saber que não estamos mais sozinhos e podemos participar de uma nova família: A FAMÍLIA
DE DEUS! Composta por pessoas que
têm a mesma fé e esperança no Salvador Jesus.

Te amamos!
Porque

VOCÊ É
IMPORTANTE
PARA DEUS E
PARA NÓS!

Na jornada cristã descobrimos que precisamos uns dos outros; de amigos, de
irmãos de fé. Deus, o Pai, está conosco.
Mas também precisamos de irmãos.
“O SENHOR está comigo; não temerei.
Que me poderá fazer o homem? O SENHOR está comigo entre os que me ajudam.” (Salmo 118:6-7a RA)
“Um ao outro ajudou e ao seu próximo
disse: SÊ FORTE!” (Isaías 41.6 RA)
Então, por que você é importante para
nós? Por uma simples razão: porque
somos iguais, somos criação do mesmo Criador. Mas quando Cristo entra no
nosso coração, nos tornamos dependentes de Deus e uns dos outros.
Precisamos de você, tanto quanto você
precisa de nós. E essa realidade espiritual, mais que social, nasceu no coração
de Deus.
Conte conosco. E nós também contaremos com você para o desenvolvimento
do maior projeto que se poderia nomear
na terra: o Reino de Deus.

QUEM EU ERA
Deus nos criou para termos um
relacionamento com Ele, através
de Jesus que nos deixou o Espírito
Santo. Esse é o plano de Deus para
mim e para você.
“Eu vim para que tenham vida e
a tenham em abundância.” (João
10:10 RA)
Mas, por causa do pecado que
existe no coração de todas as
pessoas, nós nascemos longe de
Deus, afastados desse relacionamento e impedidos de nos arrepender, de amar e de viver a vida

abundante que Deus tem preparada para nós. Estamos “mortos
espiritualmente” (Romanos 6:23)
e precisamos de uma vida que só
Jesus pode nos dar.
Antes de conhecer a Jesus, somos egoístas, buscamos nossos
próprios interesses, guardamos
rancor de outras pessoas, somos
avarentos e preguiçosos. Mas,
com Cristo em nossa vida, tudo
isso se torna passado e algo novo
é proposto para nós.

O QUE CRISTO FEZ POR MIM
“Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama:
Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos
no pecado.” (Romanos 5:8 NTLH)
Jesus – o Filho de Deus – morreu em nosso
lugar para que pudéssemos voltar a ter um
relacionamento com Deus. Ele é a conexão, a
ponte que faz com que possamos novamente
conhecer os planos de Deus para nossa vida.
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai (Deus), a não ser por mim” (João
14:6 NVI). Essa é a identidade de Jesus, é isso
que Ele fez por nós: criou um caminho por onde
não poderíamos ir – nos deu nova vida e vida
em abundância. Por isso, precisamos receber
a Cristo como Senhor de nossas vidas e como
aquele que nos ajuda em nossas decisões.

Nós recebemos a Cristo pela fé (por acreditar
nele) e através de um convite especial. “Jesus
disse: ‘Escutem! Eu estou à porta e bato. Se
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu
entrarei na sua casa.” (Apocalipse 3:20 NTLH)
Por isso, hoje podemos dizer: “Fui crucificado
com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo
no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que
me amou e se entregou por mim.” (Gálatas
2:20 NVI)
Se você quer receber Jesus como seu Salvador, diga as seguintes palavras a Deus: “Pai, tenho vivido no pecado, mas estou arrependido.
Jesus levou meus pecados na cruz. Recebo Tua
graça e perdão, minha adoção como filho amado do Teu coração e a vida eterna! Eu acredito
que somente Jesus pode mudar a minha vida.
Agradeço em nome de Jesus, amém.”

QUEM EU SOU
Somos definidos por quem somos em
Cristo, e não pelo que fazemos para Cristo.
Por isso, não estamos mais sozinhos! A
partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da
sua vida, passou a fazer parte de uma
família especial, que vai te ajudar em
tudo o que você precisar! Não se esqueça de que Deus ama você e tem um
projeto único para sua vida – e nós, da
Comunidade da Graça, queremos te
ajudar para que isso se torne realidade.
“Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são
cidadãos que pertencem ao povo de
Deus e são membros da família dele.
Vocês são como um edifício e estão
construídos sobre o alicerce que os
apóstolos e os profetas colocaram. E
a pedra fundamental desse edifício é
o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o
edifício todo bem firme e faz com que
cresça como um templo dedicado ao
Senhor. Assim vocês também, unidos
com Cristo, estão sendo construídos,
junto com os outros, para se tornarem
uma casa onde Deus vive por meio do
seu Espírito.” (Efésios 2:19-22 NTLH)

O INÍCIO
A Comunidade da Graça foi fundada
em 24 de fevereiro de 1979 pelo pastor
Carlos Alberto de Quadros Bezerra.
O nome representa a comunhão
entre aqueles que foram gerados
de novo em Cristo pela Palavra (a
divina semente), e agora fazem parte da
família de Deus, vivendo em aliança de
amor e serviço mútuo.
Desde o início, o sonho do nosso pastor
é o de sermos uma igreja que lembre a
beleza e, ao mesmo tempo, a imperfeição de um ambiente familiar, no qual as
pessoas cooperam entre si, sem desistir
umas das outras.
A visão da Comunidade da Graça se
resume em uma simples e poderosa frase:
“Uma igreja família,
vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo
e formando discípulos”.

Reuniões de Celebração
As reuniões de celebração aos domingos
(também chamados cultos) são momentos
para você se encontrar com seus irmãos de
fé para adorar e louvar Deus, ouvir a Palavra,
receber o alimento espiritual, expressar seu
amor, experimentar curas e milagres e ouvir
testemunhos de transformação.
As Células
As células, ou GCEM (Grupo de Comunhão,
Edificação e Multiplicação) cooperam para
que durante a semana você se reúna nos lares
com outras pessoas que também querem conhecer mais a Deus, aprofundar os relacionamentos e ajudar uns aos outros. Lá nós temos
comunhão e convidamos familiares, amigos e
vizinhos para a célula. A função principal da
célula é gerar crescimento espiritual, ensinar a
prática da vida cristã, e formar discípulos que
amanhã também ensinarão a outros a respeito
de Cristo.
Os Ministérios
Os ministérios reúnem os membros da igreja
por afinidade e faixa etária, despertando nas
pessoas um senso de participação e desenvolvimento de novos dons e talentos. Crianças,
adolescentes, jovens, casais, melhor idade todos fazem parte da Igreja Família! Converse
com o seu pastor e seus irmãos da igreja para
saber onde você pode servir e aprender mais.

MULHERES
INTERCESSORAS
A pastora Suely Bezerra direcionou suas ações para a força motora da Comunidade da
Graça: a Oração e a Intercessão. Além de projetos específicos como o Projeto MAE, que
apoia e assessora esposas de
líderes e pastores; o Projeto
Florescer, que reúne mulheres
nas mais variadas situações visando incluí-las na vida da igreja; o Congresso de Mulheres
Intercessoras, que faz parte do
Calendário Municipal de Eventos do Estado de São Paulo;
e o Projeto 20-30, que reúne
moças solteiras no desafio da
oração e da intercessão.

A FUNDAÇÃO
COMUNIDADE DA GRAÇA
A Fundação Comunidade da Graça é o braço social da igreja que ergue a voz em favor daqueles que não podem se defender
e protege os direitos dos desamparados
(Provérbios 31:8). Ela reúne profissionais
dos mais variados setores que implantam
projetos sociais relacionados à saúde física
e emocional infantil e adulta, odontologia,
educação, recolocação profissional, inclusão e assistência social através de projetos
de distribuição gratuita de leite, alimentos,
medicamentos, roupas e brinquedos.

MARCANDO
A GERAÇÃO
Jovens e adolescentes são a força motora da igreja. O ministério
MAG (marcando a geração) visa
conectar os jovens e adolescentes
a Deus e ao Seu propósito para
que possam descobrir os seus
dons e talentos, e se expressem
através da música, das artes e dos
relacionamentos.

COMUNA KIDS
Ensinar a criança no caminho em que ela deve
andar, para que ela nunca se desvie dele! Esse
é o compromisso que temos para que todas as
crianças conheçam a Jesus desde o início, para
que em toda a sua vida possam experimentar e
cumprir com os sonhos de Deus para elas.

COLÉGIO DA COMUNIDADE
O colégio veio integrar ensino de qualidade, ambiente escolar acolhedor e canais de comunicação
permanentemente abertos com as famílias. Como
instituição de ensino privado, oferecendo cursos de
Educação Infantil a partir do Maternal e até o Ensino
Médio, o Colégio da Comunidade é uma escola de
educação por princípios que prepara uma nova geração com dignidade e valores cristãos.

Q

ue alegria ter você conosco! A partir de hoje, sua
vida não será mais a mesma!
Quando você se arrependeu,
confessou os seus pecados e
convidou Jesus para ser o seu
Senhor, Deus escreveu o seu
nome no livro da vida. Agora,
um caminho de esperança, vitória e alegria lhe espera.
Deus te ama. Através de Jesus,
você foi feito filho(a) de Deus
e ganhou a vida eterna.
É importante saber que Deus
quer falar através da sua Palavra, quer te ouvir através da
oração, quer que você viva em
amor numa família, alcance
outras pessoas e se torne um
discípulo dEle.

Assim como para se manter
acesa uma brasa precisa estar
dentro do braseiro, também é
necessário que, para ter uma
vida frutífera, você se relacione com pessoas “incendiadas”
por Deus. Comece a desfrutar
de tudo o que Deus preparou
nesta família.
Faça amigos, participe das
reuniões da igreja, faça parte
de um GCEM - nunca ande sozinho(a)!
Seja bem-vindo à família
de Deus. Seja bem-vindo à
Comunidade da Graça.
Carlos Alberto e Suely Bezerra
Fundadores e presidentes da
Comunidade da Graça

