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Conexão com Deus 
 

17 – A Graça que nos Salva 
 

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto 
não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para 
que ninguém se glorie” – Efésios 2:8,9 

 

Introdução 
 

Sugestão de louvor: Preciosa graça (Amazing Grace) ou Maravilhosa graça, maior que o meu 
pecar ou Foi graça, graça, superabundante graça 
 

 Você foi gracioso para com alguém na semana que passou? Pode contar como foi? 
  

 Você já foi surpreendido em alguma falta e alguém foi gracioso para com você? Como foi viver 
essa experiência?  

 

Às vezes nos perguntamos como receber mais graça ou pensamos que se tivermos determinadas 
atitudes, faríamos por merecer mais graça. Vimos na semana passada que não é assim; graça é 
dádiva de Deus. Tem origem em Deus e é movida somente por Ele. Alguém já disse que “graça é 
amor que se inclina” – e isto é verdade – Salmo 113:5-9: 
 

“Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que 
se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, o necessitado, para o 
assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em 
família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia!” 

 

Toda a graça está em Deus (1 Pedro 5:10) e nós recebemos graça salvadora por intermédio de 
Jesus Cristo, que nos comunica a graça do Pai (João 15:15). A nossa salvação é fruto único e 
exclusivo da maravilhosa graça do Senhor Jesus: 
 

“Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por 
intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo” – João 1:16,17.  

 

1. Características da graça salvadora  
 

A graça tem diversas características que podem ser encontradas na Palavra de Deus. Hoje 
falaremos daquelas que achamos mais importantes para o nosso estudo, quais sejam:  
 

a. Ela é soberana 
A lei não foi capaz de proporcionar a redenção, pelo contrário, com a lei o pecado ficou ainda 
mais evidente, mostrando a necessidade de uma redenção plena e total que veio mediante Jesus 
Cristo, pela graça. A evidência do reino do pecado foi a morte; a evidência do reino da graça é a 
vida eterna pela justiça de Cristo:  
 

“Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim 
de que, como o pecado reinou pela a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida 
eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor” – Romanos 5:20-21. 

 

b. Ela é superabundante 
A graça é infinitamente mais poderosa para o bem do que o pecado de Adão foi para o mal. Ela 
transbordou – dando-nos muito mais do que aquilo que o pecado de Adão nos tirou: 
 

“Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa 
da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, 
Jesus Cristo, transbordou para muitos” – Romanos 5:15. 
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c. Ela é multiforme 
Os crentes em Cristo são abençoados com dons espirituais diversos, ou capacitações especiais 
dadas pelo Espírito Santo para servirem uns aos outros e testemunharem como vivem as 
pessoas no reino de Deus: 
 

“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus” – 1 Pedro 4:10. 
 

“Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã; antes, 
trabalhei muito mais do que todos eles; todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo” – 1 Coríntios 
15:10. 

 

d. Ela é suficiente 
A graça de Deus é suficiente para vivermos uma vida vitoriosa em qualquer circunstância. Muitas 
vezes Deus nos abençoa nessa terra, não destruindo ou retirando um mal que nos aflige, mas, 
pela graça, transformando-o em motivo de fé, crescimento espiritual e testemunho:  
 

“Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” – 2 
Coríntios 12:9.  

 

e. Ela é eterna 
Deus planejou e determinou a salvação da humanidade desde a eternidade. Portanto, salvação é 
um ato da graça imensurável do Senhor, independente do esforço humano, mas baseada no 
sacrifício de seu filho Jesus Cristo: 
 

“[Deus] ...que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não segundo as nossas obras, mas 
conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos 
eternos” – 2 Timóteo 1:9. 
 

“...fostes resgatados [...] pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 
Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por 
amor de vós” – 1 Pedro 1:18-20. 

 

2. A graça é salvadora – mas, não é salvo conduto para pecar – Romanos 6:1,2 
 

Segundo o ensino das Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo conduto para a 
prática do pecado ou da libertinagem (Gálatas 5:13). Pelo contrário, a graça de Deus nos convoca 
ao amor e à obediência ao doador da graça, pois quando se ama fazemos de tudo para agradar a 
pessoa amada. Por isso, o amor de Cristo nos “constrange” (2 Coríntios 5:14) a fazer algo que 
agrade ao Pai (1Tessalonicenses  4:1).  
 

Logo, quem é alcançado pela graça compreende o quanto somos devedores a Deus e aos irmãos 
(Romanos 13:8) e, por isso, desejamos amar o outro como Cristo amou (João 13.35). Os que 
estão sob a liberdade da graça vivem a santidade que reflete a beleza de Cristo no homem 
interior, onde este se revela vivo para Deus, mas morto para o pecado (Romanos 6:11-13). 
 

Conclusão 
 

Aleluia! A graça é tudo o que precisamos para viver uma vida vitoriosa. Não podemos, em 
momento algum depender dos nossos esforços, capacidade, talentos naturais, etc., mas 
depender da graça que é capaz de suprir todas as nossas deficiências e necessidades. 
 

 Você já recebeu a graça salvadora de Jesus Cristo? Se não, quer recebê-la agora? 

 Você tem visto a graça operando em sua vida?  

 Você tem orado e agradecido a Deus pela Sua graça?  
 

Ore durante a semana pedindo a Deus mais graça sobre sua vida e sobre as necessidades de 
todos os participantes da Célula. Como você pode agir, derramando graça na vida de cada um? 


