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Introdução: (Romanos 5: 19 – 21) - Deus é abundante em tudo que faz. Toda a 
criação está cheia das marcas da abundância divina, a variedade de pássaros, 
peixes, répteis, animais, plantas, etc. todos nós fomos criados COM e PARA a 
abundância. Deus deseja que todos nós vivamos em abundância, Jesus declarou: 
João 10:10 - ...eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A palavra 
ABUNDÂNCIA no Grego é PERISSON. Seu significado pode ser traduzido como: 
“mais que esperado”. Assim sendo o texto de João 10:10 também poderia ser 
traduzido assim: “eu vim para que vocês tenham uma vida acima do que vocês 

esperam”. Quais são as marcas da abundância de Deus em nossas vidas?  
1º A primeira marca da abundância de Deus é o perdão de todos os nossos 

pecados - I João 2:12 - Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são 

perdoados os pecados. O que Deus fez para que tivéssemos os nossos pecados 

perdoados? Ele se fez homem. (Que abundancia! Mais do que o esperado!). Deus 

veio à nós na forma humana. João 1:14 - E o Verbo se fez carne, e habitou entre 

nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de 

verdade. E morreu a nossa morte, assumindo o nosso lugar na cruz. II Corintios 

5:21 - Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele 

fôssemos feitos justiça de Deus. Assim Deus, na sua abundante Graça nos perdoou 

os pecados. Deus percebeu a nossa total incapacidade de agrada-lo para sermos 

perdoados. E então nos perdoou - O nome disso é Graça Abundante. 

2º A Segunda Marca da Abundância de Deus, é a nossa Salvação – A palavra 
salvação no grego é “Sotéria” e significa: O resgate de Deus que liberta os crentes 
da destruição e para a Sua segurança. Esta palavra tem a conotação de resgate de 
náufragos (pessoas que o navio afundou). Condenados a morte que foram 
resgatados para um lugar seco e seguro. (Que abundancia! Mais do que o 
esperado!). Colossenses 1:13 - O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos 

transportou para o reino do Filho do seu amor; (Isso é Graça Abundante!). 
3º A terceira marca da Abundância de Deus, é um presente imerecido - João 1:12 

- Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, aos que crêem no seu nome; - (Que abundancia! Mais do que o esperado!) 
Antes no pecado nós éramos criaturas de Deus, mas depois que recebemos perdão 
dos pecados e somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nos tornamos, “somos feitos”, 
FILHOS DE DEUS! E a garantia dessa nossa nova filiação, é a presença dentro de nós 
do Espírito Santo. II Corintios 1:22 - O qual também nos selou e deu o penhor do 

Espírito em nossos corações. Efésios 1:13 - Em Cristo também vós estais, depois 

que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele 

também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 

Conclusão: As Três marcas da Abundância de Deus em nossas vidas, são 
manifestas por meio da nossa maneira de viver: Perdão de Deus – 
(Arrependimento) Salvação – (Conversão) e Presente imerecido – (direção). 
Romanos 8:14 - Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 

esses são filhos de Deus. (Maravilhosa Graça! Abundante Graça!). 

 

 

 

 

Quebra gelo: Diga as pessoas 

de seu grupo você é perisson! 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você precisa ser 

perdoado de algum 

pecado? Em oração 

confesse.  

2º Você tem certeza que é 

salvo? 

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. 

Culto da virada 2019/2020 

R$20,00 P/pessoa - CIEP 

De 07 a 10 anos pagam 1/2 

Crianças até 6 anos não pagam 

 

 

A Abundância 

da Graça 
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