
 

 
Em nossa reunião de hoje falaremos sobre a 

graça de Deus para conosco, pois esta será uma palavra 

que irá trazer impacto para todos os nossos amigos. 

Somos transformados 

Por isso iniciamos o GF com a seguinte frase: 

“graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar 

para mudar, Ele cria a mudança” - Max Lucado. 

A Graça de Deus é o favor imerecido dEle por 

nós. Em Efésios 2:1-2 temos a seguinte passagem 

bíblica: 

“Vocês estavam mortos em suas transgressões e 

pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam 

a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do 

ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na 

desobediência”.  

Com esse versículo vemos que mesmo sendo 

pecadores, Deus derramou da sua graça sobre nós. 

Dessa forma, precisamos não apenas saber o que é a 

graça de Deus, mas sabermos de como é desfrutar de 

tudo o que significa ter sido mergulhado na graça 

redentora de Cristo. Assim, temos que a graça de Deus. 

 

1) 1º. Transforma condenação em salvação; 

Em Gálatas 2:20 diz assim: “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”. 

Do mesmo modo, em Ezequiel 36:26-27 diz 

assim: 

“Darei a vocês um coração novo e porei um 

espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de 

pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu 

Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os 

meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas 

leis”. 

Graça é Deus como um cirurgião cardíaco, 

abrindo seu peito, removendo seu coração – 

envenenado com o orgulho e dor – e substituindo-o pelo 

coração dele próprio. Ao invés de nos falar para mudar, 

ele cria a mudança. 

Organizamos tudo para que ele nos aceite? Não, 

ele nos aceita e começa a organização. O sonho dele 

não é apenas tê-lo no céu, mas que o céu esteja em 

você. 

 

2º. Transforma mágoa em perdão;  
Efésios 4:32 diz que: 

“Sejam bondosos e compassivos uns para com 

os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus 

perdoou vocês em Cristo”. 

O escritor Max Lucado diz que aceitar a graça é 

aceitar o compromisso de dá-la. A graça não é cega. Ela 

enxerga a mágoa muito bem. Mas, a graça escolhe ver  

 

ainda mais o perdão de Deus. Ela se recusa a envenenar 

seu coração. 

Onde há falta de graça, há amargura em 

abundância. Onde há graça em abundância, cresce o 

perdão. 

 

3º. Transforma segredo em confissão;  

Em 1 João 1:8-9 diz assim: 

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, 

enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em 

nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 

toda injustiça”. 

 

4º. Transforma dor em frutos;  

Em 2 Coríntios 12.9 diz assim:  

“Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente 

para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 

fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais 

alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de 

Cristo repouse em mim”. 

É durante os períodos de desânimo, muito mais 

do que nos períodos de auge, que o homem avança para 

o tipo de criatura que Deus deseja. A graça sustentadora 

nos satisfaz em nossa necessidade e nos equipa com 

coragem, sabedoria e força. Ela não promete ausência 

de luta, mas a presença de Deus. (Max Lucado) 

 

CONCLUSÃO: Para encerrar nossa reunião 

temos a frase: “Eu não consigo entender o mistério da 

graça por inteiro – apenas que ela nos encontra onde 

estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou”. 

(Anne Lamott)  

Lembre-se que a GRAÇA é transformadora! A 

graça é a voz que nos chama a mudança, que faz com 

que cedamos ao seu poder transformador. A graça é 

importante porque Jesus é importante e é eficaz porque 

Jesus é eficaz! Descobrir a graça é descobrir a devoção 

total de Deus para você; Deus decidiu te dar um amor 

que limpa, cura e purifica. 

             
           

 

                 

A graça que transforma! 

“Mas a mim foi concedida a graça bondosa de 

Deus. E a ela devo tudo o que sou. Não posso 

permitir que sua graça seja desperdiçada”.  

1 Co 15:10 

Semana 27 de Maio à 02 

de Junho de 2019. 


