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Introdução: A vida cristã é uma experiência maravilhosa. Começa através de uma 
obra sobrenatural realizada pela imerecida graça de Deus no coração e na vida de 
uma pessoa (Leia. Romanos 5:15). O Espírito de Deus aplica a obra de Cristo, na 
cruz, aos muitos que estão espiritualmente mortos. Ele os regenera, levando-os a 
arrependerem-se do pecado e a exercitarem a fé no Senhor Jesus Cristo (Efésios 
2:4-10). Isto se chama salvação, que é uma obra gloriosa da graça e do Espírito 
de Deus.  
Uma vez que Deus nos salvou, Ele não nos deixa prosseguir motivados em nossos 
próprios recursos e nas nossas obras, para chegarem à presença dEle, no céu. 
Sendo assim, Deus providenciou meios nos quais, cada crente em Jesus pode 
desenvolver a salvação pela ação do Espírito Santo. Cumprindo assim: 2 Pedro 

3:18 - Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus 

Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 
Que meios ou recursos são esses? OS MEIOS DA GRAÇA.  
Os meios da graça são OS RECURSOS VISÍVEIS E COMUNS pelos quais Cristo 
transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação”, ou seja, de sua morte.  
 

O primeiro deles é a leitura da Palavra de Deus 
 

a) A Bíblia é Deus falando conosco - Deus nos deu um livro através do qual Ele 
fala conosco. Ele não mais se comunica com os homens utilizando sua voz 
audível, como o fazia no passado. Agora Deus fala através de seu Filho (Hb 1.1-4), 
que nos transmite sua palavra por meio das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Nas 
páginas das Escrituras, Ele manifesta sua voz, capaz de despertar os mortos, 
outorgando-lhes vida. 
 
b) A Bíblia não é um livro que fala da fé. Ela é a constituição do Reino de Deus – 
A bíblia esta repleta da expressão “na lei do Senhor” (Sl1:2, Sl.119:1, Jr.:8:8...) 
(Leia Jeremias 32:21-23). No texto o profeta aponta ao povo a sua transgressão 
que era a desobediência as Leis de Deus. (eles ouviam a voz de Deus, conheciam 
a lei de Deus. Mas não obedeciam). Se alguém quebrar a lei de um País o que 
acontece com essa pessoa? O mesmo ocorre quando um crente em Jesus (Que 
não pertence mais a esse mundo Jo. 17:14. Deixa de viver de acordo com a 
palavra de Deus. Ele se torna um transgressor) 
 
c) A Bíblia é e deve ser o nosso alimento diário - J. C. Ryle escreveu: Separe uma 
parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da Palavra de Deus. O pão de 
ontem não alimentará o trabalhador de hoje; tampouco o pão de hoje nutrirá o 
trabalhador de amanhã. Recolha seu maná a cada manhã. Mateus 4:4 - Ele, 

porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus. (Leia também Deuteronômio 8:3). 
 
Conclusão: Dentre os MEIOS DA GRAÇA que Deus providenciou para o 

desenvolvimento da nossa salvação, a Palavra de Deus é essencial. (obs. A expressão “desenvolver a salvação” está 
no contexto de que sejamos capazes de sermos o que Deus nos criou para sermos. Imagem e semelhança Dele.) 

 

 

 

 

Quebra gelo: Fale uma 

palavra ou frase em outro 

idioma.  

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você sabia que a 

salvação precisa ser 

desenvolvida? 

2º Quando você lê a 

bíblia você entende? 

3º O que você 

aprendeu hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

AGOSTO:  

RETIRO DO CORAÇÃO 

ABRASADO 

 

MEIOS DA 

GRAÇA 
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