
  

 

 

A GRAÇA DE DEUS! 
 

Vamos iniciar a nossa reunião lendo a 

palavra de Deus. Vamos ler em Romanos 

capítulo 5. (leia o capitulo 5) 

Hoje vamos falar sobre a GRAÇA, que 

é a maior afirmação do incondicional amor de 

Deus. Na maioria das vezes que falamos neste 

tema, queremos conceituar para termos o 

entendimento racional sobre o que é a Graça. 

Por isso, apresentamos abaixo um 

conceito sobre graça, pois vejamos: “GRAÇA 

significa dom gratuito e imerecido concedido 

por nosso Pai no ato sacrificial de Jesus, que 

morreu para não apenas nos auxiliar a cumprir 

seus mandamentos como reestabelecer íntimo 

e genuíno relacionamento com Ele”. 

Hoje aprenderemos com o apóstolo 

Paulo um pouco mais sobre a Graça recebida e 

nossa gratidão, de acordo com Romanos 5. 

 

1. A GRAÇA É PARA TODOS! 

No versículo 2, Paulo nos demonstra 

que para usufruir da graça precisamos exercitar 

a nossa fé, logo podemos afirmar que o intuito 

de Jesus ao se entregar ao calvário era alcançar 

a todos, sua única exigência é que nossa 

convicção de salvação estivesse alicerçada 

nele. A cruz restabeleceu nossa amizade com 

Deus. Logo, devemos apenas aceitar o 

sacrifício de Jesus, confiar Nele e viveremos 

uma vida santificada, renovada e livre. 

 

2. DEUS NOS AGRACIOU COM A 

SALVAÇÃO E NOS DEU INÚMEROS 

TALENTOS! 

Quando observamos a criação 

podemos contemplar o quão única cada parte 

dela é e o quanto temos um Pai que com 

particularidades demonstra a diversidade de 

suas obras. 

A exemplo disso temos os inúmeros 

talentos diferentes que cada uma das pessoas 

possui (talentos para: louvores, palavras, 

teatros, dança que são porções da graça de 

Deus, demonstrada em nossas vidas em forma 

de dons, com objetivo de que o amor de Deus 

seja proclamado). 

 

 

 

 

 

A grande verdade é que Deus é muito 

criativo e de forma amorosa nos agraciou e a 

melhor das histórias que Cristo salvou foi a de 

nossa vida – Ele nos agraciou. 

 

3. PRECISAMOS SER GRATOS 

PELA GRAÇA RECEBIDA 

A criatividade de Deus para nos 

oferecer seu amor é incansável, incondicional, 

infalível e tem tudo a ver exclusivamente com 

Ele, isto nos prova que todos nós somos 

agraciados, mas será que somos agradecidos? 

Nossa maior esperança deve ser a de 

participar da glória de Deus, por isso não nos 

deveria ser necessário nada além do 

reconhecimento do sacrifício em amor de 

Jesus, entretanto como humanos falhos que 

somos, em tempos difíceis precisamos 

relembrar que ao olhar para cruz somos livres e 

mesmo quando nos abalamos o amor de Deus é 

capaz de nos sustentar. 

Mesmo em momentos de dificuldade 

precisamos ter um coração agradecido, pois 

Jesus está conosco sempre. 

Paulo nos ensina nos versículos 3, 4 e 

5 que o sofrimento produz em nós paciência e 

fortalece nosso caráter e nos dá força para 

focar na esperança de ser filho do Pai. 

 

CONCLUSÃO: 

Quando entendemos a Graça, nosso 

coração e mente se aproximam de Jesus e 

somos tomados por uma gratidão ao olhar para 

cruz e perceber que Seu amor é capaz de nos 

acompanhar em qualquer situação de nosso 

cotidiano. A gratidão pela graça gera em nós 

alegria por não andarmos mais sozinhos e não 

precisarmos enfrentar nenhuma dificuldade 

sem a certeza de que nosso Pai não nos 

abandona. 

Lembre-se sempre: A Graça é maior 

que o nosso passado, nossos erros, pecados e 

transgressões. Deus não quer e nem espera por 

filhos/as perfeitos, Deus quer corações 

derramados e filhos/as aos Seus pés, pois 

ninguém é mais interessado na sua história do 

que Aquele que te criou. 

 

SEMANA DE 12 À 18 DE 

JULHO DE 2021. 

“A lei foi introduzida para que a transgressão 

fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, 

transbordou a graça, [...]” Romanos 5:20-a. 


