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SALVAÇÃO  PELA GRAÇA 

 

O significado da vida é buscado de muitas formas, e quando não se conhece a 

graça de Deus isso se agrava bastante, pois o indivíduo tenta de muitas formas encontra-

lo.  É de costume perceber também os anos desperdiçados da vida em decorrência das 

infelizes escolhas da vida, mas Deus responde à confusão da vida com uma palavra: 

graça. 

DESENVOLVIMENTO 

Os pregadores explicam a graça. Tentamos explicar o inexplicável na cabeça 

humana.  Os hinos proclamam a graça e acabamos reduzindo-a a FRASES FEITAS, os 

seminários de teologia a ensinam, e nos esforçamos para aprender da GRAÇA.Mas 

conseguimos realmente entendê-la sem ter que passar por uma experiência viva a real 

com Deus ?  

 

DEFINIÇÕES IMPORTANTES SOBRE A GRAÇA. 

 

QUÃO MARAVILHOSO É UM DEUS QUE NOS DÁ DEUS !   

Agostinho de Hipona. ( 345 – 430 )  

 

GRAÇA É DEUS AMANDO – DEUS SE HUMILHANDO EM FAVOR DE NÓS , DEUS 

VINDO NOS RESGATAR, DEUS SE ENTREGANDO GENEROSAMENTE EM JESUS 

CRISTO E POR INTERMÉDIO DELE.  

John Stott ( 1921 – 2011 )  

 

Acredito que nos conformamos com uma graça bem fraca e bem limitada, quando 

não conseguimos enxergar a JESUS CRISTO como doação de Deus.  

 

DIREÇÃO E OBJETIVOS DA GRAÇA : 

 

A graça de Cristo também tem uma DIREÇÃO e um OBJETIVO : Ela sai do céu, foi 

manifesta em Cristo e vai em sua busca para RESTAURAR VOCÊ.   

 

De inseguro a seguro em Deus.  
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De cheio de recalques e decepções, a uma pessoa nova  por causa dela.  

De alguém com medo de morrer a alguém pronto para ir para o céu.  

 

Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 

Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira 

sensata, justa e piedosa nesta era presente, Tito 2:11,12 

 

A graça é a voz que nos chama a mudar e, assim, dá-nos o poder de sermos bem-

sucedidos espiritualmente.  

 

“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês” (Ezequiel 

36:26). 

 

Como disse Paulo: “Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim” (Gálatas 

2:20).  

 

O apóstolo sentia dentro de si não apenas a filosofia, os ideais ou a influência de 

Cristo, mas a pessoa de Jesus. Cristo entrara nele. Ainda entra no coração daquele que 

crê. Quando a graça acontece, Cristo entra e transforma completamente o indivíduo.  

Graça é Deus como um cirurgião cardíaco, abrindo seu peito, removendo seu coração — 

envenenando com orgulho, COM A DOR, CHEIO DE PECADOS SUJOS QUE 

CONTAMINAM O SEU CORAÇÃO E TE DISTANCIAM DE DEUS  — 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. ISSO É GRAÇA.   

 

O sonho dele não é apenas tê-lo no céu, mas que o céu esteja em você. Isso É 

GRAÇA.  

Isso faz toda a DIFERENÇA NA VIDA DO ALCANÇADO PELA GRAÇA. 

Não consegue perdoar seu inimigo?  

Não consegue enfrentar o dia de amanhã?  

Não consegue perdoar seu passado?  

 

Cristo pode, e ele está em movimento, tirando você uma vida sem graça para uma vida 

moldada em graça.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tt/2/11,12+
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• As dádivas DE GRAÇA SÃO concedidas A PESSOAS CARENTES, que estão 

concedendo dádivas A OUTRAS PESSOAS. Isso é GRAÇA  

• O alcançado pela GRAÇA recebe a SALVAÇÃO ETERNA, mesmo não sendo 

merecedor. Isso é GRAÇA.  

• Pessoas perdoadas por Cristo, perdoando as pessoas. Isso é GRAÇA  

 

CONCLUSÃO :  

Ser salvo pela graça é ser salvo por ele — não por uma ideia, doutrina, credo ou filiação 

em uma igreja, mas pelo próprio Jesus, que levará ao céu quem simplesmente disser 

nesta noite : EU PRECISO DE SUA GRAÇA para ser PERDOADO, PARA SER SALVO.  

 

Me arrependo dos meus pecados, e confesso a CRISTO COMO MEU SALVADOR 

PESSOAL.  A GRAÇA DE DEUS EM CRISTO É SALVADORA.  

 

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 

de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8,9 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO : 

 

• COMO SAIR DO LEGALISMO RELIGIOSO E SER TRANSFORMADO PELA 

GRAÇA ?  

• QUAIS SÃO OS EFEITOS DA GRAÇA SALVADORA E LIBERTADORA NA 

VIDA DO QUE ACEITA A CRISTO ?  

• JÁ FOI REVOLUCIONADO PELA GRAÇA ?  

• COMO A GRAÇA DE DEUS MANIFESTA EM JESUS CRISTO PODE TE 

AUXILIAR NESTA SEMANA ?  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/8,9+

