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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Efésios 2. 1-10 

PALAVRAS CHAVE: Deus, Reforma, Graça 

OBJETIVO: compreender o conceito bíblico de aliança e suas implicações, glorificar 

a Deus pelo seu imenso amor e fidelidade pactual e imitar a fidelidade pactual do 

Senhor em seus relacionamentos familiares. 

 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________________ 

As mudanças que a Reforma realizou na compreensão da graça de Deus foram 

profundas.  A Igreja Católica Romana promoveu uma atitude da parte dos fiéis da 

necessidade de cooperar com Deus na salvação.  O conceito de Agostinho de graça se 

perdeu no passar dos anos e séculos em que as regras impostas pela Igreja Católica 

Romana precisavam ser guardadas para se ter qualquer esperança de salvação.  O 

batismo de criança cancelava a culpa do pecado original herdado de Adão.  Mas, como 

os homens são falhos e pecam (depois de batizados), haveria a possibilidade de recuperar 

a aceitação da parte de Deus pelas penitências e atos sacrificiais como romarias, 

pagamentos de indulgências, observações religiosas e outras obras.  

Além das obras e atos de penitência haveria a possibilidade de passar muitos anos 

no purgatório após a morte (correspondentes ao peso da culpa que o fiel teria quando 

morreu). Depois de expiar no purgatório os pecados que não foram perdoados na vida, o 

cristão católico poderia ser aceito no céu.  A dívida de sofrimento no purgatório poderia 

durar milhares de anos. A Reforma apresentou outra visão que se resumia nas doutrinas da 

graça. Mudou a compreensão da justificação fundamentada nas obras de Cristo para a 

fé e a graça somente.  Sola Gratia, que quer dizer “somente a graça”, foi a doutrina que 

providenciou o caminho da salvação em Cristo. 

Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela 

sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de 

nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual.  

Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, 

técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não 

é produzida pela nossa natureza não-regenerada.  

 

I. Graça no Antigo Testamento__________________________________________________________ 

O vocábulo hebraio “hen” foi traduzido na LXX (Septuaginta) 61 vezes como 

“graça”.  Esse termo se refere ao socorro de uma pessoa mais forte em favor de uma mais 

fraca e necessitada. Outro termo hebraico, Hesed, comunica o conceito de amor fiel e é 

distinto por ser uma palavra de interrelacionamento como no estabelecimento de uma 

aliança. Deus favorece o homem com seu amor e o homem com o amor do homem por 
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Deus (Dt 6.5). É importante destacar que Hen nunca refere ao homem desfrutando algum 

benefício a parte de Deus. Contudo, fala de Deus oferecendo gratuitamente um favor para 

o homem necessitado, culpado e precisando da misericórdia dele. Portanto, Hen deveria 

ser traduzido como “graça”. 

A graça de Deus é o fundamento de toda a obra de salvação. Desde a queda, 

Deus tem manifestado graça aos seres humanos, com o fim de resgatá-los. No Éden, por 

exemplo, o favor divino se revelou a Adão e Eva pela promessa de um descendente que 

feriria a cabeça da serpente (Gênesis 3.15) e pelo ato de Deus ter feito roupas de pele para 

com elas vestir o homem e sua mulher (Gênesis 3.21). Sola Gratia, ou Somente a Graça, é 

o ensinamento de que a salvação se dá apenas pela graça divina e não pelos méritos 

humanos. Assim, a salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista do homem.  

 

II. Graça no Novo Testamento__________________________________________________________ 

No NT textos como João 1.17 (“Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça 

e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo”) colocam graça em antítese com lei, 

contrastando o conceito de obras e esforço com o favor de Deus sem merecimento. Tito 

2.11 também dá a impressão de que a graça apareceu com a vinda de Jesus Cristo.  

Mesmo assim o AT faz referência ao benefício que Deus deu para Israel em escolher 

livremente essa pequena nação como seu povo (Dt 7.7-8), sem considerar qualquer mérito 

dela. A eleição não foi por eles serem mais numerosos, “Mas foi porque o Senhor os amou 

e por causa do juramento que fez aos seus antepassados” (v.8). Lutero traduziu hesecl com 

o alemão Gnade (graça), indicando que o conceito de graça não fica distante desse 

termo tão apreciado pelos salmistas. 

III. Graça Preveniente__________________________________________________________________ 

Esta graça não deve ser confundida com graça salvadora. Graça preveniente é 

aquela que Deus derrama sobre todos, pecadores e santos.  Paulo descreve esta graça 

em sua mensagem para o povo de Listra na segunda viagem missionária: “Deus não ficou 

sem testemunho; mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo 

certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria” (At 14.17). 

As características da graça são evidentes, pois chuva, sustento com fartura e corações 

cheios de alegria não são resultados de esforço humano.  Deus age independentemente 

de qualquer merecimento da parte dos agraciados.  

Esta graça é resistível, muitas vezes ignorada e desprezada ainda que deveria 

conduzir pecadores ao Salvador.  A proteção constante contra mil possibilidades de 

contaminação, acidentes e inimigos ferozes tem a marca de graça preveniente. Todos os 

benefícios que Deus derrama sobre a humanidade se incluem nesta categoria. Esta graça 

prepara o pecador para aceitar o Evangelho. Cria convicção de pecado, insatisfação 

com a vida de pecado e dos outros incômodos que tornam o pecador egoísta mais 

dispostos a crer na verdade do Evangelho. Graça preveniente traz o pecador para um 

contato com o Evangelho, sem o qual não haveria possibilidade de crer. 

 

IV. Graça salvadora e Redenção_______________________________________________________ 

Graça salvadora. Tem seu início na eleição graciosa de Deus antes da criação do 

mundo (Ef 1.4).  Se torna eficaz por meio de predestinação “para sermos adotados como 

filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade e para o louvor 

de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado” (Ef 1.5,6). Tanto a eleição, 



 
 
 

 

 

17 de outubro de 2021 Página 3 

como a predestinação, foram decisões por parte de Deus, sem qualquer cooperação 

nossa (v. 11). 

Redenção. “Temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de 

acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a 

sabedoria e entendimento” (Ef 1.7,8). A redenção refere ao preço pago na compra de um 

escravo com a intenção de libertá-lo.  O escravo, sem merecimento e sem qualquer 

contribuição dele para sua redenção, mostra novamente o elemento fundamental da 

graça.  

 

V. O selo do Espírito Santo_______________________________________________________________ 

Pela graça de Deus os que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que os 

salvou, têm o privilégio de desfrutar da segurança do selo de Deus.  Paulo declara: ‘vocês 

foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa 

herança” (Ef 1.13). A graça salvadora depende da iniciativa de Deus, da morte redentora 

de Jesus Cristo e a selagem do Espírito.  No capítulo 2 de Efésios se introduz o elemento da 

“fé”. 

 

VI. A necessidade da graça para os mortos em transgressões____________________________ 

No capítulo 2 de Efésios encontramos novamente a graça revertendo os males das 

transgressões da Lei de Deus, e os pecados (o não cumprimento das exigências de Deus). 

A declaração que os leitores estavam mortos mostra a impossibilidade de exercer 

autoajuda ou de contribuir com alguma obra meritória (v.1). Os “mortos” não estão apenas 

doentes, ou debilitados, mas mortos, significando que não há a mínima chance de 

contribuir com algo para nossa ressurreição da morte para a vida eterna. A mesma 

dependência da graça fica evidente quando se procura libertar do poder do príncipe do 

poder do ar ou escapar dos desejos e pensamentos de nossa “carne” (v. 2). Em vez de 

merecer a misericórdia de Deus, merecemos a ira dele (vv. 3,4).  

a. O homem sem Cristo está morto - Vocês estavam mortos em suas transgressões e 

pecados (v.1). O significado de morte é separação. A morte experimentada pelo homem 

sem Cristo não é a física, mas a espiritual, que diz respeito a Deus. O homem sem Cristo está 

separado de Deus. Qual a causa dessa morte? Suas transgressões e pecados. A palavra 

grega traduzida por “transgressões” é paraptoma e significa um passo em falso e 

consequente queda, ou um desvio do caminho certo, que resulta em fracasso. A palavra 

traduzida por pecados é hamartia e significa um erro do alvo, deixar de chegar à altura de 

um padrão. A Bíblia diz, em Isaías 59.2: “Mas as suas maldades separaram vocês do seu 

Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá”. b. 

O homem sem Cristo está escravizado As palavras e expressões “nos quais costumavam 

viver” (v.2), “quando seguiam” (v.2), “os que vivem na desobediência” (v.2), “satisfazendo” 

(v.3), “seguindo” (v.3) indicam a escravidão do homem sem Cristo. O homem sem Cristo 

tem por estilo de vida as transgressões e os pecados. Esse estilo de vida é determinado por 

sua escravidão a três forças: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, apresentado no texto 

como “a presente ordem deste mundo” (v.2), é um sistema de ideias e valores alienado e 

contrário a Deus. O diabo, apresentado no texto como “o príncipe do poder do ar, o espírito 

que agora está atuando nos que vivem na desobediência” (v.2), é um espírito pessoal 

maligno contrário a Deus e à sua criação, especialmente o homem. A carne, apresentada 

no texto como tendo “vontades”, “desejos e pensamentos” (v.3), é a natureza pecaminosa 

humana, que inclina o homem para o pecado. Sobre a escravidão do homem sem Cristo 
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à carne, a Bíblia ainda diz, em Gênesis 6.5: “O Senhor viu que a perversidade do homem 

tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era 

sempre e somente para o homem”. c. O homem sem Cristo está condenado - Como os 

outros, éramos por natureza merecedores da ira (v.3). O que é a ira de Deus? A ira é a 

reação de Deus contra o pecado. É uma hostilidade de Deus ao pecado e uma resolução 

em condenar o pecador. O homem sem Cristo, por causa de suas transgressões e pecados, 

é merecedor da ira de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 1.18: “A ira de Deus é revelada dos 

céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela 

injustiça”. Após o pecado de Adão e Eva, o chamado pecado original, todo homem nasce 

nessa condição. Esta é a sua natureza; ele é um filho da ira. Logo, está condenado. d. 

Conclusão: A partir desses três pontos, podemos chegar à seguinte conclusão: A condição 

do homem sem Cristo é desesperadora. Como ele pode, então, acumular méritos diante 

de Deus e merecer a sua salvação? Impossível! 

Nos versos de 4 a 7, o apóstolo Paulo expõe o caráter de Deus. a. Deus é rico em 

misericórdia - Deus, que é rico em misericórdia (v.4) Misericórdia é a disposição de não dar 

a alguém o que ele merece. Também pode ser entendida como uma disposição favorável 

para com alguém totalmente privado de recursos. O que merece o homem sem Cristo? A 

condenação. Qual é a privação do homem sem Cristo? A vida espiritual, ou a comunhão 

com Deus, e a liberdade. A misericórdia de Deus faz com que ele se disponha a não dar a 

merecida condenação ao homem pecador. b. Deus é grande em amor - Pelo grande 

amor com que nos amou (v.4) Amor é a disposição de fazer o bem a alguém 

incondicionalmente. Apesar de sermos pecadores e estarmos debaixo de sua ira, Deus se 

dispôs a fazer o bem a nós. c. Deus é incomparável em graça - Para mostrar, nas eras que 

hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça (v.7) Graça é a disposição de dar a 

alguém algo que ele não merece. Também pode ser entendida como um favor imerecido. 

A graça de Deus faz com que ele se disponha a agir em favor do homem, apesar dele ser 

pecador. d. Deus é generoso em bondade - Demonstrada em sua bondade para conosco 

em Cristo Jesus (v.7) Bondade é uma disposição cordial e plena de boa vontade para com 

alguém. Deus tem essa disposição para com o homem, apesar de ele ser pecador. e. 

Conclusão: A esperança do homem sem Cristo está no caráter de Deus (graça) e não em 

si mesmo (méritos). A obra de Deus em favor do homem pecador está baseada em seu 

caráter e não em algo que o homem possa fazer. 

A riqueza da misericórdia de Deus concretizou o seu grande amor em forma de 

graça, ao nos dar vida com Cristo e o privilégio de nos assentarmos nas regiões celestiais 

em Cristo, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, 

demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus” (vv.  4-7). Todos esses 

benefícios são incluídos na palavra “salvos” (v.8), bênçãos dadas aos que creem no Senhor 

Jesus. Tudo que temos visto até então de maneira implícita, agora se torna explícita: “e isto 

não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie” (vv. 8,9). 

 

VII. Graça na justificação______________________________________________________________ 

“O coração vivo do Evangelho está na doutrina da justificação pela graça apenas, 

por meio da fé. Dentre os presentes de Deus ao homem, nenhum se compara com as boas 

novas de que Deus, graciosamente, justifica pecadores que aceitam seu perdão. Essa 

verdade promove não somente o alicerce seguro perdão da salvação, mas o próprio 

incentivo à santificação. Isso nem sempre foi assim. Calvino disse que ‘a justificação é a 

principal articulação pela qual a religião se move (Inst. III. 11.1). Lutero incisivamente 
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afirmou: ‘As promessas de Deus oferecem o que os mandamentos de Deus exigem e 

cumprem o que a lei prescreve, para que todas as coisas possam ser exclusivas de Deus’” 

(The Freedom of the Christian em Table Talk, T.G. Tappert (ed.) Philadelphia, 1967, p.340, 

apud R. P. Shedd, Justificação, S. Paulo, 2013, p. 10). Os Reformadores insistiram na graça 

sem mistura para descrever a justificação. Esta graça salvadora é também descrita em 

toda a sua glória em Romanos 5: “Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por 

nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na 

qual agora estamos firmes” (w.1,2). A separação de Deus que nosso pecado provocou e a 

ira de Deus que criou nossa inimizade (v. 10) foram transformadas em amizade.  Temos paz 

com Deus, uma vez que ele nos declarou justos pelos méritos de Jesus Cristo. “Justificação” 

não quer dizer que fomos feitos justos (ainda continuamos sendo pecadores). Fomos 

declarados justos, absolvidos pelo Juiz baseado nos méritos de seu Filho.  Recebemos a 

justiça de Jesus Cristo imputada para nós.  A base da justificação, portanto, é a substituição.  

Na cruz Jesus sofreu as penas de nossa culpa. Nós recebemos a justiça dele. 

Vamos fazer uma digreão e observar no contexto de Efésios 2 o que Deus fez pelo 

homem: 

Paulo expõe isso nos versos 5 a 10. a. Deus nos deu vida com Cristo (v.5) b. Deus nos 

ressuscitou com Cristo (v.6) c. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com e em Cristo 

(v.6) d. Deus nos deu salvação (v.5,8) e. Deus nos criou em Cristo (v.10) f. Deus preparou 

boas obras para nós praticarmos (v.10) g. Conclusão: Tudo o que podemos experimentar 

quanto à salvação é obra de Deus em nosso favor 

VIII. Redenção__________________________________________________________________________ 

No fim do longo trecho em que Paulo argumenta que todos, judeus e gentios, são 

igualmente destituídos da glória de Deus, o apóstolo aponta para a justificação gratuita 

por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus (Rm 3.23,24). A morte vicária 

é a peça central da transação que Deus operou para nos declarar justos, mesmo sendo 

pecadores. 

 

IX. O Papel da fé e o papel do Batismo___________________________________________________ 

O papel da fé. O recebimento da graça salvadora é unicamente pela fé. Fé não é 

uma obra que tem mérito. Crer em Jesus Cristo é declarar nossa fé nele e em sua 

ressurreição. Essa é a porta pela qual é necessário entrar para receber a graça salvadora. 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo” (Rm 10.9). Essa confissão normalmente se faz na 

ocasião do batismo. Trata do momento em que se vivia fora de “Cristo”, mas desse ponto 

em diante passa a ser um membro do Corpo de Cristo. Os autores do NT não consideravam 

uma pessoa não batizada como cristão. Hoje é diferente, uma vez que encontramos 

crianças que se convertem depois de serem batizadas de acordo com a doutrina de sua 

denominação. Depois confessam sua fé para confirmar a decisão dos pais em pedir 

batismo para seu filho infante. 

O papel do batismo. Para aqueles que pedem batismo após sua entrega ao Senhor, 

Paulo escreve: “Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, 

fomos batizados no Senhor, Paulo escreve: “Ou vocês não sabem que todos nós vivemos 

uma vida nova” (Rm 6.3,4).  Pedro pregou no dia de Pentecoste: “Arrependam-se e cada 

um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e 

receberão o dom do Espírito Santo” (At 2.38). O batismo torna visível a decisão interna da 

fé: confissão e união com Cristo pela fé. Disse o apóstolo Paulo: “Todos vocês são filhos de 
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Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se 

revestiram” (Gl 3.26, 27). 

 

X. Os meios de graça___________________________________________________________________ 

Os reformadores reagiram contra a doutrina da igreja Católica Romana que sustenta 

que há sete sacramentos: batismo, ceia, casamento, confirmação, extrema unção, 

dedicação e confissão. A Reforma se posicionou firmemente no princípio de que havia 

apenas dois. Esses meios da graça eram a Palavra pregada e a Santa Ceia celebrada. Por 

meio da pregação fiel da Palavra o cristão cresce na graça. “Cresçam na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2Pe 3.18). Pela celebração da 

Ceia o cristão examina sua vida, confirmando sua fé (1Co 11.28). Tem sido observado 

corretamente que os reformadores esqueceram de um dos mais úteis meios da graça que 

seriam os irmãos na fé.  Disse o autor da Carta aos Hebreus: “Cuidado, irmãos, para que 

nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao 

contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama ‘hoje’, 

de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado” (Hb 3.12,13). 

Os membros da Igreja têm a santa vocação de encorajar os que se enfraquecem na fé. 

Paulo escreve aos tessalonicenses: “Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração 

para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os 

aconselham ... exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os 

desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos” (1Ts 5.12,14). 

XI. Os mistérios da graça________________________________________________________________ 

A graça ministra ensino sobre a necessidade da santificação, segundo Tito 2.11 e 12: 

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e 

piedosa nessa era presente”.  Devemos entender que a graça de Deus nos instrui e nos 

fortalece para vencermos as tentações que, sem a graça, seriam fortes demais para nós.  

Hebreus 4.16 trata da graça na oração. “Aproximemo-nos do trono da graça com 

toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude 

no momento da necessidade”. Deus não é nosso servo, mas sim o Rei da glória. Portanto, 

pedir qualquer benefício representa uma ação graciosa em nosso favor. Todas as cartas 

de Paulo começam com uma referência à graça, um pedido para Deus manifestar seu 

favor a todos os leitores juntamente com sua paz. Todas as suas cartas também terminam 

com “graça e paz”, lembrando-nos que precisamos da graça de Deus para viver de 

acordo com os ensinamentos da carta. 

 

XII. A graça fomenta a generosidade____________________________________________________ 

A graça tem força para impulsionar crentes a serem generosos. Paulo fala desta 

graça que moveu os macedônios transbordar em generosidade. “Agora, irmãos, queremos 

que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.  

No meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles 

transbordaram em rica generosidade!” (2Co 8.1).  Devemos entender que a generosidade 

cristã não tem sua fonte na obrigação duma lei, mas na ação do Espírito Santo no coração. 

XIII. Graça nos dons espirituais__________________________________________________________ 

Somente Paulo e Pedro usam o termo “charisma” Devemos notar que a palavra é 

composta de “charis” (graça) e “ma”, eleito da graça.  Paulo refere ao dom espiritual que 

ele espera passar para os irmãos em Roma. Evidentemente, seria um dom que Paulo tinha 
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e que faltava na igreja de Roma. Romanos 5.15: Entretanto não há comparação entre a 

dádiva (charisma) e a transgressão”.  Novamente em v.  16, “...Mas a dádiva (charisma) 

decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação”. Em Romanos 12, os charismas 

referem-se às capacitações que Deus dá para os seus servos na Igreja.  Ele escolhe apenas 

sete para mencioná-los: profecia, ensino, encorajamento, contribuir com generosidade, 

exercer liderança, e exercer misericórdia. Os charismas de 1 Coríntios 12 são nove: palavra 

de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, poder para operar milagres, profecia, 

discernimento de espíritos, variedade de línguas, e interpretação de línguas (vv. 8-10). Paulo 

disse que ele tinha o charisma do celibato (1 Co 7.7). Ele exorta Timóteo a não negligenciar 

o charisma que recebeu pela imposição de mãos dos presbíteros (1Tm 4.14). Novamente, 

Paulo diz para Timóteo que deveria manter viva a chama do charisma de Deus que estava 

nele mediante a imposição das mãos de Paulo: “pois Deus não nos deu espírito de 

covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio (2Tm 1.6,7). O último texto do NT que 

menciona os charismas se encontra   em   1   Pedro   4.10,11: “Cada   um   exerça o dom 

que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus cm suas 

múltiplas formas.  Se alguém fala faça-o como quem transmite a palavra de Deus.  Se 

alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus 

seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre” 

(vv. 10,11). Os reformadores não se preocuparam muito com os dons. Na opinião de Calvino 

os charismas miraculosos foram retidos por Deus por causa de falta de fé.  Não encorajaram 

os seguidores da Reforma a procurar os charismas. Mesmo hoje, a posição entre muitas 

denominações tradicionais é de não aceitar os dons sobrenaturais, uma vez que Deus os 

deu originalmente para autenticar os apóstolos. 

Conclusão_____________________________________________________________________________ 

A centralidade da graça fica evidente. Pela graciosa bondade de Deus recebemos 

a salvação gratuitamente. Não temos a capacidade de contribuir em nada para a graça 

de Deus, portanto, a posição da Reforma se contrasta com a Igreja Católica Romana. A 

importância desta doutrina não deve ser esquecida ou diminuída. Certamente, 

acrescentar “obras” à graça é uma ameaça de aniquilamento da graça. A relação entre 

justificação e santificação precisa ser explicada para a maioria dos crentes.  Facilmente se 

transforma a graça bíblica em “graça barata” que não exige a santificação. Mas a palavra 

de Hebreus é contundente: “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; 

sem santidade ninguém verá o Senhor” (12.14). A doutrina da graça da Reforma não ensina 

que o crente renascido não peca mais, tendo recebido uma nova natureza. É necessário 

buscar em primeiro lugar o reinado de Deus. Aqueles que afirmam que o pecador pode 

aceitar a Jesus como Salvador, sem reconhecê-lo como Senhor, também não se alinham 

com a posição reformada.  O senhorio de Jesus Cristo não é opcional. 

 

Aplicação______________________________________________________________________________ 

• Nossa condição, sem Cristo, é desesperadora;  

• Nossa esperança está no caráter gracioso de Deus e não em nós mesmos; 

 • O que podemos experimentar quanto à salvação é obra de Deus em nosso favor; 

 • Devemos, humildemente, receber a oferta divina de salvação e viver de acordo com 

ela. 



 
 
 

 

 

17 de outubro de 2021 Página 8 

Apesar da salvação ser uma obra de Deus em favor do homem e não o resultado 

de seus esforços, isso não quer dizer que o homem não tenha o que fazer nesse processo. 

Nos versos 8 a 10, Paulo expõe o que o homem deve fazer como resposta à graça de Deus. 

a. Crer (v.8) b. Receber o dom de Deus (v.8) c. Não se gloriar (v.9) d. Fazer boas obras (v.10) 

e. Conclusão: O homem deve, humildemente, receber pela fé a oferta de salvação da 

graça divina e viver de acordo com ela. 
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