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A EXPRESSÃO DA GRAÇA 

SEMANA I – 18 A 24/03 
 

Texto base: Romanos 6.23 
Semanalmente somos chocados pelos noticiários que manipulam perversidade e 
malignidade em que a sociedade vive. E as pessoas em revolta e ira clamam e 
muitas vezes fazem justiça, mas quase nada se houve sobre a GRAÇA.  
 
1 . Vamos imaginar uma história fictícia semelhante:  
Você tem um filho de seis anos a quem você ama muito. Você descobre um certo dia 
que ele foi assassinado de uma forma brutal. Depois de uma vasta procura os 
investigadores descobrem o assassino, e agora você tem uma escolha em suas mãos. 
Defina, nesta situação, o que seria uma atitude de:   
 

• Vingança: Usar todos os meios possíveis para matar o agressor de seu 
filho.  

• Justiça: Entregá-lo às autoridades e esperar que a justiça o julgue e 
determine as penas cabíveis. 

• Graça: Perdoa-o, convida-o para sua casa, e adota-o como seu filho.  
 
Como você se sente com a graça descrita acima, você acha que poderia 
praticá-la?  
 
2. Leiamos Romanos 5: 8  
Jesus esperou nos arrependermos para dar sua vida por nós?  
O que este versículo nos ensina sobre graça?  
É justo Jesus, santo, sem pecado ter dado a vida por nós que somos pecadores?  
Jesus deu a sua vida quando ainda éramos pecadores. Jesus nos amou primeiro. 
Jesus não esperou nenhuma atitude da nossa parte para depois entregar a sua vida. 
Isso é graça, e aos olhos humanos isso não é justo. Se Deus agisse com justiça, eu e 

você não estaríamos aqui hoje, pois nossas atitudes e nosso coração pecaminoso 
deveria ter como destino a morte Rm 3:23-24 e Rm 6:23. 
 
3. Leiamos Lucas 23:32-34  
Jesus, o filho de Deus, justo e santo, estava sendo crucificado injustamente entre 
dois criminosos. Quais foram as palavras de graça que ouvimos da boca de Jesus 
neste momento? No que esta atitude de Jesus te constrange?   
  
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem". Nosso coração sem a graça de Deus 
talvez, dissesse: "Pai, dê a eles o castigo que merecem por estar fazendo esta 
injustiça". O amor e a graça manifesta na vida de Jesus nos levam a refletirmos nos 
nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam.  
 
4. Leiamos Lucas 23:35-42  
Qual a diferença entre os dois criminosos e o que eles podem simbolizar?  
Quais são as marcas do criminoso dos versos 40-42?  
Podemos ver claramente a posição de um criminoso representando as pessoas que 
estando diante de Deus, não o reconhecem, zombam e não se rendem ao seu 
senhorio.  
 
Outra posição é de um homem, que:  
 

• Reconhece que é pecador:  41 - Nós estamos sendo punidos com justiça, 
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. 

• Reconhece a existência de Deus: 40 - Você não teme a Deus, nem estando 
sob a mesma sentença?  

• Reconhece a santidade de Cristo: 41 - Mas este homem não cometeu 
nenhum mal.  

• Reconhece o Senhorio de Cristo e crê: 42 - Quando entrares no teu Reino.  
  
5. Leiamos Lucas 23:43  
Esta afirmação de Jesus expressa a graça de Deus, por quê?  
Porque aquele criminoso estava incapacitado de fazer qualquer obra religiosa, nem 
de ser batizado. Mas ele se volta pra Cristo (pendurado indefeso numa cruz), 
reconhece que é pecador, crê e declara a sua fé em Jesus. A fé sem obras e 
insuficiente que o homem possuía, foi recompensada com a graça de Jesus. 
 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre como têm respodem à graça de Deus e como praticam a graça 
com as outras pessoas. Orem uns pelos outros.  

 

PAULO E A GRAÇA 

SEMANA II – 25 A 31/03 
 
Romanos 6.23 pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.  
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6. Leia Romanos 5.20-21 
O que Paulo quer dizer com "A lei foi introduzida para que a transgressão fosse 
ressaltada"?  
 
Imagine que você saiba que não pode correr muito numa estrada, mas você sempre 
dirige por ali sem saber ao certo se está ou não correndo. Em um determinado dia 
colocam uma placa no local: velocidade máxima 100 km por hora e junto a ela um 
radar. Que não é sua surpresa ao receber uma multa em sua casa mostrando que 
você passou a 140km/h naquele local. A lei tornou mais clara a sua infração.  
 
Quando nos deparamos com a lei de Deus percebemos o quanto nosso coração é 
pecador e infringe a vontade do Pai.  
 
a. O que Paulo quer dizer com "Onde abundou o pecado superabundou 
a graça"?  
Sempre que vemos uma vida que foi devastada pelo pecado, e vemos a obra da 
graça de Deus a alcançando, notamos o quanto essas pessoas são intensas e gratas a 
Deus pela sua restauração, pois elas sabem que não eram merecedoras de nenhum 
favor de Deus, mas que mesmo assim Deus estendeu a mão para elas e as resgatou 
de um lamaçal.  
 
b. O que você acha da frase do escritor cristão CS Lewis: "Deus dá 
quando encontra mão vazias 
“Um homem com mãos cheias de presentes não pode receber um presente."  
A graça é algo que precisa ser recebida, e só podemos fazê-lo se estivermos de mãos 
vazias, de coração desprovido de orgulho, de preconceitos. Um homem que não 
admite que tem erros não pode receber perdão, só pode receber perdão quem 
reconhece que precisa dele, pois é pecador. 
  
7. Leia Romanos 6:1 e 15 - Já que Deus perdoa, sendo Ele é um Deus de amor e 
de graça, posso viver pecando e quando as coisas estiverem ruins clamo pela graça 
de Deus? 
 
8. Leia Romanos 6:2-5 – A reposta de Paulo é muito clara: NÃO, se você nasceu 
de novo você não pode viver no pecado, sua natureza mudou, você não vai querer se 
valer da graça para continuar pecando porque você ama a Deus e quer honrá-lo. O 
pecado não faz mais parte de sua vida. Lembre-se Deus conhece o seu coração, se 
você vive pecando deliberadamente e pede perdão por conveniência: isso não é 
arrependimento! É como se fossemos porcos que querem estar na lama para depois 
tomar banho. Não somos mais porcos Deus mudou nossa natureza através de Jesus.  
 
9. Leia Romanos 6.14 — Paulo está dizendo que jamais vamos pecar?  
O significado não é que o cristão foi liberto de todo pecado; foi, porém, liberto da lei 
que não oferecia nenhuma forma para resistir ao poder do pecado, só servia para 
condenar o pecador. A graça, no entanto, confere essa capacitação. Alguém que 
peca pode ser regenerado e não apenas condenado. Ler Rm 6.21-23. 

ESSA LIÇÃO CONTINUA NA PRÓXIMA SENANA 
 

Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre como têm respodem à graça de Deus e como praticam a graça 
com as outras pessoas. Orem uns pelos outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO CLAMOR 
2019 

 
07 A 10 
ABRIL 
05 A 08 
MAIO 

 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

 
ENCONTRO DE 

MULHERES: 
EU ME DEIXO CURAR 

DE DENTRO PARA 
FORA  

 

05 A 06 
ABRIL 

SEXTA E SÁBADO 
INSCRIÇÕES: 

+55 31 3384-3915 
R$ 30,00 

INTIMIDADE 
ACAMPS 

ADOLECENTES 

18 A 21 
ABRIL 

 
SÍTIO RECANTO CENTRAL 

INFO: CULTO 
ADOLECENTES  
SEXTA ÀS 20H 

 

CURSO DE BATISMO 
28  ABRIL A 

19 MAIO 

AOS DOMINGOS ÀS 18H 
ANEXO ADM 

INFO: +55 31 3384-3915 

ENCONTRO DOS 
HOMENS EM FOCO 

04 
MAIO 

 
MINHA ALMA CHEIA DA 

PRESENÇA DE DEUS  
 

PR. DANIEL SAMPAIO 
PR. OTAVIO DI LORENZO 

SÍTIO RECANTO CENTRAL 
INVESTIMENTO: R$ 50,00 

 

ENCONTRO COM A 
CRUZ 

18 E 19 
MAIO 

SÍTIO RECANTO CENTRAL 
INFO: +55 31 3384-3915 

BATISMO 
ALELUIAAAA! 

19  
MAIO 

DOMINGO ÀS 19H 
TEMPLO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros 
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


