
GRAÇA ABUNDANTE 
 
 
Texto:  Efésios 2:4-7 
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 
Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo 
(pela graça sois salvos), E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos 
lugares celestiais, em Cristo Jesus; Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes 
riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 
 
INTRODUÇÃO 
Nós, que recebemos a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, constatamos quão 
maravilhosa e incomparável ela é. Mas como Deus expressa a Sua Graça. 
 
1. A GRAÇA REVELADA 
Nosso Deus, que é santo, perfeito e poderoso, não tem nenhuma obrigação de conceder 
graça a pecadores, mas Ele assim o faz segundo o bem querer da Sua perfeita vontade. 
Ele demonstra graça ao estender Seu favor, Sua misericórdia e Seu amor para suprir as 
necessidades do homem. 
Visto que o caráter de Deus é composto de amor e graça e movido por bondade e 
misericórdia, Ele, espontaneamente, se dispõe a conceder Sua graça a todos que por Ele 
clamam em tempo de aflição. 
 
2. A GRAÇA É PARA TODOS 
Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver a graça de Deus revelada para todos os homens, 
independentemente de cor, raça ou nação. Deus expressou Sua graça, de forma mais 
clara, através de Jesus Cristo, o qual veio ao mundo para pagar pelos pecados do 
homem, mediante Sua morte sacrificial, derramando o Seu Sangue na Cruz do Calvário, 
proporcionando, assim, salvação, perdão e santificação a todos os que, pela fé, 
entregam suas vidas a Deus e confessam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. A 
graça é o resultado do insondável amor de Deus para conosco, e é personificada em 
Jesus, “porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo” (Jo 
1.17). 
 
A CRUZ: MANIFESTAÇÃO DA GRAÇA 
A Graça de Deus encontra seu ponto culminante na morte do Seu Filho na Cruz. Não 
podemos separar a Graça da Cruz. Ambas formam uma unidade inseparável, assim 
como, também, não podemos separar a Graça da Justiça e da compaixão de Deus. O 
Evangelho sem a mensagem da Cruz não é Evangelho, pois o preço pago pelos nossos 
pecados foi muito alto, pois, pelo pecado, toda a criação foi arrastada para o turbilhão 
da ruína e da morte (Rm 6:23). Jesus Cristo, que esteve presente na criação, destruirá 
definitivamente o domínio de Satanás e estabelecerá o Seu Reino. Esse plano de 
Salvação divino é irrevogável. Ele é fruto do amor e da Graça abundante de Deus, que 
pode ser experimentada, hoje, por aqueles que decidem confessar Jesus Cristo como 
seu Salvador e Senhor e se arrepender dos seus pecados. 
 
CONCLUSÃO 



Se você não tem certeza da Salvação, arrependa-se e venha ao Trono da graça! Confesse 
os seus pecados em arrependimento sincero, e você achará graça e misericórdia. Jesus 
diz: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” (Mt 7.7). 
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