
	

	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	distribuir	
para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	
gostam.	Se	você	tiver	outra	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Tito 2:11-14 

• Qual o elemento de maior influência humana? 
• Não é a política, muito do poder político é determinado pelo poder militar. 
• Não é a riqueza; não é a fama; É a religião. 
• Há na religião três ingredientes que têm uma capacidade inimaginável de aprisionar, e 

consequentemente tornar uma pessoa manipulável: o Medo, a Culpa e a Ganancia. 
• Isto pode fazer com que as pessoas se aproximem de Deus por um ou mais dos três ingredientes 

citados, e isto é o oposto da Graça. 
• O desafio do evangelho não para fazer parte de uma religião, mas sim de construir um relacionamento 

com Deus, por meio de Jesus Cristo. 
• O que o evangelho de Jesus propõe é algo diferente. O evangelho da graça. 

 
• Uma das doutrinas mais importantes de todo o Novo Testamento é a doutrina da graça. 
• Embora tenha falado de forma abundante sobre pecado, o Apóstolo Paulo não poupou ensinos sobre a 

graça de Deus revelada em Jesus Cristo. 
 

• A doutrina da graça é uma das mais importantes de toda a Bíblia. 
• Graça é diferente de misericórdia. 
• Misericórdia – é o que Deus não faz por nós, ainda que nós mereçamos. 
• Graça - É o que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. É a capacidade que só Deus tem de ver 

não apenas o que somos, mas também e principalmente o que poderemos nos tornar.  
• A graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior 

de todos os castigos. William Hendriksen. Op.cit. HDL 

• Por meio de Cristo, Deus estabelece uma ponte entre Ele mesmo e nós, e isto é graça. 
• É a capacidade que só Deus tem de renunciar ao castigo para os nossos pecados e nos reconciliar com 

Ele.  
• Graça é perdão. 
• Graça é um dos temas centrais das cartas de Paulo. Usa 97 vezes a palavra. 
• Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim 

também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de 
vida. Rom 5:18  

• Rom 5:19  Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, 
assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos.  

• Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado abundou, superabundou a 
graça; Rom 5:20  

• para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a 
vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Rom 5:21  
 

• O Evangelho da graça era predileto de Paulo. Atos 20:24. 

• Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça 
de Deus. Atos 20:24. 
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• É pela graça que somos perdoados; é pela graça que somos libertos. É pela graça que somos salvos. 
Efésios 2:8-9. 

• Não há qualquer mérito em nós que nos faça aceitáveis a Deus. Mas somos aceitos pela graça. 
  Embora diferentes, garça e misericórdia estão juntas. São irmãs gêmeas. 

• Deus é Deus de graça e misericórdia. 
 

Lições da graça 

• O apóstolo Paulo disse que a graça ensina. Quais são as lições que a graça nos oferece? 

1. A graça traz salvação ao pecador. 2:11. 
• A graça se manifestou, isto é, ganhou forma. 
• Jesus é a graça de Deus encarnada. É salvação para todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor 

e Salvador. 
 

2. A graça transforma. 2:12 
• Algumas traduções usam o verbo em renunciar. 
• Renuncia é algo que só a graça pode gerar. 
• Ninguém consegue abandonar a impiedade e as paixões do mundo por sua própria força. Só a graça de 

Deus para nos inspirar. 
 

3. A graça inspira a viver de modo a agradar a Deus. 2:12 
• É a graça de Deus que no inspira a viver de modo que agrade ao Senhor. 
• O pior pecador, tocado pela graça, é transformado e busca, dia a dia, viver de forma santa. Sua 

inspiração é a graça de Deus revelada em Jesus. 
 

4. A graça gera esperança de um futuro glorioso. 2:13 
• O crente tem esperança, e a graça de Deus constrói isso. 
• A esperança de que um dia nós estaremos com Ele. 
• A esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Ele disse que voltaria e sempre cumpre o que promete. 

 

Conclusão 

1. Você compreendeu o que é graça? Pode citá-la com suas palavras? 
2. Você já experimentou a graça salvadora de Jesus na sua vida? 
3. Se ainda não, o que falta para prova-la? 

 
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

Bom estudo 

	


