Rocky Perdido, Graça Encontrada
No terceiro ensinamento de Transformadores, Compreendendo a Verdadeira Graça, Graham Cooke fez
esta declaração sobre a Graça: “Se a Graça foi projetada para te cobrir, então foi projetada para subjugar
tudo que se opõe a você”.
Elaine Rice e sua família tinham acabado de comprar um novo cachorrinho, Rocky, antes de se mudar da
Geórgia para a Pensilvânia. Rocky fez jus ao seu nome plenamente! Ele adorava pular a cerca para
perseguir qualquer coisa que visse em movimento - esquilos, veados, pássaros, borboletas. Tudo o que
você apontava, o Rocky perseguia.
A família de Elaine mora em uma área rural e sua propriedade cobre uma extensão de 400 hectares de
floresta. É repleta de criaturas vivas e oferece muitas oportunidades para Rocky pular a cerca em uma
busca selvagem e desenfreada de qualquer coisa que chame sua atenção.
Embora Rocky só fizesse parte da família há dois anos, durante esse tempo, eles se acostumaram com sua
rotina. Vê algo se mover. Pula a cerca. Corre na floresta, latindo em uma perseguição rápida. Eles haviam
aprendido que Rocky sempre voltava para casa quando se cansava da perseguição - geralmente dentro
de uma hora.
Este dia em particular começou como sempre. Algo se moveu e chamou a atenção de Rocky e por cima
da cerca ele pulou, latindo o tempo todo. O tempo passava e nada de Rocky. A família continuou olhando
para fora, esperando vê-lo, era bem possível que ele estivesse tirando uma soneca para restaurar suas
forças de filhote após uma aventura. Para complicar as coisas, como a família havia acabado de se mudar,
Rocky ainda não estava familiarizado com o ambiente.
Pensando que já havia passado muito tempo, a família começou a sair chamando seu nome. "Rocky!"
Rocky!" "Aqui garoto!" Orando enquanto caminhavam, alguns entraram no carro e começaram a dirigir:
“Rocky! Rocky!" Silêncio.
E assim se foi o resto do dia enquanto a noite se aproximava. Ele não estava familiarizado com a área e,
se você adora animais, sabe como é. O coração apertado e uma sensação de mal estar começa a tomar
conta dos seus sentidos. A família inteira se sentiu péssima.
Elaine voltou a trabalhar nas tarefas de Compreendendo a Verdadeira Graça. Orando pela segurança de
Rocky enquanto ela trabalhava, enxugando as lágrimas, ela viu outra declaração de Graça. A Graça tira
toda a dor dos conflitos. Quando o inimigo está se opondo radicalmente a nós, a Graça só precisa ser
adaptada para lidar com ele. Essas palavras, ecoando com a verdade, trouxeram conforto para Elaine.
Na manhã seguinte, nada de Rocky. Sem latidos. Nada de rabo abanando. A família de Elaine tinha
compromissos que os levavam em direções diferentes. Enquanto Elaine saía, ela começou a orar. "Senhor,
prove Tua Graça para mim!"
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Em 5 minutos, Elaine recebeu um telefonema da esposa de seu pastor. "Elaine, acabei de ver um pastor
alemão em Bethlehem Hill. Seu cachorro está perdido?”.
Quando ela voltou para procurar o cachorro, Rocky uma vez perdido, foi encontrado. Deus provou Sua
incrível Graça para Elaine e sua família.
Haverá momentos na vida em que as situações acontecerão e nossos corações ficarão presos em nossas
gargantas. O medo tentará se instalar. Nosso coração disparará, assim como nossas mentes, enquanto
procuramos desesperadamente por uma solução para resolver nossa crise.
Aqui estão algumas promessas para guardar nos corações para momentos de dificuldade.
Salmo 46: 1 Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia.
Salmo 91:15 Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e
cobri-lo de honra.
Salmos 34: 17-18 Os justos clamam, e o SENHOR os ouve; Ele os livra de todas as suas angústias. O SENHOR
está perto dos quebrantados de coração e salva os de espírito abatido.
Romanos 12:12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Salmo 145: 18 O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade.
João 14:27 Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os
seus corações, nem tenham medo.

Aplicações Práticas
1. Usando sua Bíblia, reserve alguns minutos para escrever outras passagens bíblicas que construirão
um alicerce de expectativa quando problemas ou o medo surgirem. Revezem-se para compartilhar
com o grupo e anote outras passagens que encontrarem.
2. Se você já passou pelo Transformadores, você saberá a verdadeira definição de Graça que Graham
nos ensinou. Anote. A graça é poderosa! Se você não consegue se lembrar, pergunte a outra pessoa
do grupo.
3. A Aglow desenvolveu um conjunto de cartões para a sessão Entendendo a verdadeira graça. Após cada
afirmação abaixo, escreva com suas próprias palavras o que as afirmações significam para você e
discuta em grupo.
A Graça é um aspecto da natureza de Deus tão poderoso que eleva a todos que nele caminham.
A Graça é mais poderosa do que a raiva.
A raiva inicia a luta, a Graça desarma e desnuda o inimigo.
A Graça mantém você em paz quando recebe algum insulto.
A Graça me alegra quando algo se opõe.
A Graça é tão grande, tão poderosa, tão brilhante que desfaz todos os planos do inimigo.
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Existe um poder na Graça que produz maturidade mesmo em nossos momentos de fraqueza.
A Graça é um território que está sempre sob nossos pés.
Em todas as circunstâncias, você pode pegar a Graça, colocá-la na circunstância e transformá-la
de uma dificuldade em uma possibilidade.

Desafio da Graça
Se possível, use os pacotes com os cartões da Graça para vender e desafie cada pessoa a reservar 15-20
minutos a cada dia para ler todos os cartões em voz alta para a atmosfera, orando conforme o Espírito
Santo solicitar. Volte no próximo mês e compartilhe seu testemunho sobre o que aconteceu.
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