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Introdução: (Tito 2:11-14) – Muitas vezes Deus é apresentado como sendo 
um Deus severo, insensível e ameaçador. Quem já ouviu a canção infantil, 
que dizia: “Cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que toca, 

cuidado boquinha no que fala. O salvador, do céu está olhando pra você”. 
CUIDADO! – É claro que Deus é santo, justo e perfeito; mas Ele não é um 
Deus vingador ou castigador. Deus é misericordioso Lamentações 3:22 - As 

misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque 

as suas misericórdias não têm fim; 23 - Novas são cada manhã; grande é a 

tua fidelidade. Então, como Deus deve ser conhecido e apresentado? 
1º Deus não está parado nos céus esperando para se vingar – Deus se 
manifesta, e intervém na vida de todos os homens, por meio de sua graça. 
Quando Deus se manifesta, ele se manifesta com a intenção de salvar e não 
de condenar. João 3:17 - Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não 

para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.  
2º A manifestação da Graça de Deus nos educa – Segundo o dicionário 
online, educar ou ensinar significa: dar a (alguém) todos os cuidados 

necessários ao pleno desenvolvimento. Transmitir saber a; dar ensino a; 

instruir. Assim sendo, a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, 
não tem por objetivo nos castigar mais sim de nos ensinar. Salmos 25:8 - 

Bom e reto é o SENHOR; por isso ensinará o caminho aos pecadores. 

3º A manifestação da Graça de Deus é salvadora – A salvação promovida 
pela graça de Deus, não é somente para nos salvar da condenação eterna. 
Mas também, para nos purificar de todos os hábitos mundanos, nos 
tornando cada dia mais zelosos por boas obras. Salmos 119:35 - Faze-me 

andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 
 

Conclusão: A manifestação da Graça Salvadora de Deus possui um nome: 
JESUS! Ele deixou os céus, para nos salvar. Mesmo quando estávamos 
irremediavelmente perdidos, Jesus morreu por nós, para que pudéssemos 
ter vida eterna. Você tem sido alvo dessa Graça Salvadora de Deus. 
Aleluias! leia em voz alta o texto abaixo e celebre a Manifestação da Graça 
Salvadora em sua vida! 
João 3:16-17 

16 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna. 

17 - Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 

NÓS TEMOS A GRAÇA SALVADORA DE DEUS! NÓS TEMOS JESUS! ALELUIAS! 

 

 

 

 

Quebra gelo: Você já foi 

beneficiado sem merecer? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Como você acreditava 

que Deus tratava com seus 

pecados?  

2º Quando você pode 

perceber a graça de Deus? 

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. 

 Festa Da Primavera no 

Partido. Organize sua 

barraca. 

Se organize para o Culto 

da virada 2019/2020 
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