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DOIS TIPOS DE TRABALHADORES 
 

“Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como 
dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua 

fé lhe é atribuída como justiça.” Romanos 4.3-5 
 
Sentir  
 

Você é mais exigente com ou outros ou com você mesmo? 
 
Aprender 
 

O princípio humano é: quem trabalha TEM DIREITO a um salário. Porém, 
segundo o princípio da Palavra de Deus, aquele que não trabalha, mas crê, 
também recebe.  

 
A Bíblia chama o primeiro tipo de trabalhado de LEI, e o segundo, GRAÇA. 
 
Lei é favor merecido. É me relacionar com Deus na base da recompensa. 

Orei, jejuei, dei o dízimo, pratiquei boas obras, então Deus me deve. Deus não 
deve nada para ninguém. Não podemos barganhar com Ele. 

 
Isso não significa que não devemos orar, dizimar ou trabalhar; mas não 

devemos fazer isso como justiça própria, esperando uma recompensa. 
Devemos fazer tudo isso para a glória de Deus! 

 
Quem vive uma religião baseada na Lei, nunca fará o suficiente para 

merecer as bênçãos de Deus. Por isso viverá angustiado e estressado.  
 
No Novo Testamento, Deus perdoa, salva e abençoa quem não merece... O 

nome disso é Graça. Graça é favor imerecido. 
 

Nós fomos salvos e libertos pela Graça. Não fizemos nada para isso, mas 
confiamos naquele que fez mais do que o suficiente: Jesus Cristo. Por isto 
precisamos da Graça. Pela Graça, temos tudo o que precisamos. 

 
No Reino de Deus não existe “meritocracia” (receber algo por merecimento). 

Quem recebe sabe que isso é dom – é presente de Deus. 

Refletir 
 

Graça não diz respeito apenas à nossa salvação – graça tem a ver com 
tudo na vida do cristão – o desenvolvimento da sua santidade, a administração 
das suas finanças, sua saúde, sua família... tudo. 

 
Afinal, viver na Graça de Deus não significa viver sem compromisso com o 

nosso crescimento e amadurecimento. Por essa mesma Graça morremos 
para o pecado e vivemos para Deus. 

 
“Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 

De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos 
continuar vivendo nele?” Romanos 6.1-2 

 
Aplicar 
 

Devemos nos lembrar sempre que nunca vamos merecer nada de Deus. 
Nós nos aproximamos dele crendo sua misericórdia, nunca no nosso mérito. 

 
Quem vive pela graça vive em paz. Quem vive buscando recompensa 

nunca será satisfeito. 
 
Como você tem vivido? Em paz, confiando na graça do Senhor que é 

suficiente? Ou estressado, esperando receber seu prêmio, pois você se acha 
merecedor de algo? 

 
 

 
 
 

 
 

 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
HOMENS: 20 a 22/10  
MULHERES: 27 a 29/10 – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 
 
No Vale da Graça Hotel Fazenda em Porto Feliz 
 
Para aqueles que 

- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro.  

 
Aos domingos no Balcão de Informações. Caso queira utilizar cartão de crédito, 

acesse o site: www.cgsede.com.br (clique no menu “INSCRIÇÕES”) 


