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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

E

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGMs
ORE pelos irmãos que estão
possuem familiares com COVID

ou

ORE para que o Espírito Santo conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho
ORE para que Deus levante anﬁtriões
para os novos PGMs

Tempo de cantar
“Ele é exaltado”
462 HCC - “Cristo me amou e me livrou”
“Abre o meu coração, Pai”
“No poder do teu amor”
“Nunca mais serei o mesmo”

Tempo da palavra

A GRAÇA SALVADORA DO
SENHOR JESUS CRISTO
Efésios 2.1-10
[Efésios 2.1-3] 1Vocês estavam mortos por
causa de sua desobediência e de seus
muitos pecados, 2nos quais costumavam
viver, como o resto do mundo, obedecendo
ao comandante dos poderes do mundo
invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. 3Todos
nós vivíamos desse modo, seguindo os
desejos ardentes e as inclinações de nossa
natureza humana. Éramos, por natureza,
merecedores da ira, como os demais.
.
A condição do homem é desesperadora
sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz se
refere ao homem caído em uma sociedade
caída em todos os tempos e em todos os
lugares. Esse é um retrato da condição
humana universal. O pecado não é como
uma dessas enfermidades que alguns
homens contraem e outros não. É algo em
que todo ser humano está envolvido e é
culpado. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado, a condição
universal do homem.
O homem está morto (2.1). Um cadáver
não vê, não ouve, não sente, não tem fome
nem sede. Ele está morto. Também uma
pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais nem gosto
por elas. Uma pessoa morta espiritualmente
não tem apetite pelas coisas espirituais. Não
tem prazer nas coisas lá do alto. O indivíduo
morto em suas transgressões e pecados não
se deleita em Deus.
.
Pergunta:
Como o homem vence o pecado? É possível ao homem que está morto voltar a
vida? De que forma?
[Efésios 2.4-9] 3Todos nós vivíamos desse
modo, seguindo os desejos ardentes e as
inclinações de nossa natureza humana.
Éramos, por natureza, merecedores da ira,
como os demais. 4Mas Deus é tão rico em
misericórdia e nos amou tanto 5que,
embora estivéssemos mortos por causa de
nossos, ele nos deu vida juntamente com
Cristo. É pela graça que vocês são salvos!
6
Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos
fez sentar com ele nos domínios celestiais,
porque agora estamos em Cristo Jesus.
7
Portanto, nas eras futuras, Deus poderá
apontar-nos como exemplos da riqueza
insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo
Jesus. 8Vocês são salvos pela graça, por
meio da fé. Isso não vem de vocês; é uma
dádiva de Deus. 9Não é uma recompensa
pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar.
.
Somos redimidos por algumas atividades
que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados.
Paulo, agora, contrasta o que somos por
natureza com o que somos pela graça, a
condição humana com a compaixão divina,
a ira de Deus com o amor de Deus.
Deus nos amou (2.4). Por natureza, Deus é
amor. Mas o amor de Deus na relação com
os pecadores transforma-se em graça e
misericórdia. Deus é rico em misericórdia e
em graça, e essas riquezas tornam possível a
salvação do pecador. Somos salvos pela
misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a
misericórdia como a graça vem a nós por
meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
Foi no Calvário que Deus demonstrou seu
repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores.
Paulo não só fala sobre a nossa salvação,
mas fala também sobre a motivação de
Deus em nos salvar e enumera quatro palavras: amor, misericórdia, graça e bondade.
Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a
suprema grandeza de seu poder, e ele, ao
nos salvar, demonstrou a suprema riqueza
de sua graça.
Deus nos ressuscitou (2.5). Deus tirou-nos
da sepultura espiritual em que o pecado
nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio

do poder do Espírito Santo. Quando cremos
em Cristo, passamos da morte para a vida.
Recebemos a vida nova: a vida de Deus em
nós.
Deus nos exaltou (2.6). Não só saímos da
sepultura e fomos
ressuscitados, mas
também fomos exaltados. Porque estamos
unidos a Cristo, somos exaltados com ele.
Agora, assentamo-nos com ele nas regiões
celestiais, acima de todo principado e potestade. Deus deu-nos vida, ressuscitou-nos e
fez-nos assentar nas regiões celestiais. Esses
três eventos históricos são os degraus da
exaltação.
Deus nos guardou (2.7-9). O último propósito de Deus em nossa salvação é que, por
toda a eternidade, a igreja possa gloriﬁcar
sua graça. A meta principal de Deus na
nossa salvação é sua própria gloria. Não
podemos empertigar-nos no céu como
pavões. O céu está cheio das façanhas de
Cristo e dos louvores de Deus. Realmente,
haverá uma demonstração no céu. Não
uma demonstração de nós mesmos, mas,
sim, uma demonstração da incomparável
riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo.
A salvação não pode ser pelas obras,
porque a obra da salvação já foi plenamente
realizada por Cristo na cruz. Não podemos
acrescentar mais nada à obra completa de
Cristo. Agora não existe mais necessidade
de sacrifícios e rituais. Fomos reconciliados
com Deus. Pela graça somos salvos. Tanto a
fé como a salvação são dádivas de Deus.
A salvação é pela graça, mas também
“por meio da fé”. É a graça que nos salva
pela instrumentalidade da fé. É bem conhecida a expressão usada por Calvino: “A fé traz
a Deus uma pessoa vazia para que se possa
encher de bênçãos de Cristo”. É muito
importante ressaltar que Paulo não está
falando de qualquer tipo de fé. A questão
não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé.
Não é fé nos ídolos. Não é fé nos ancestrais.
Não é fé na conﬁssão positiva. Não é fé nos
méritos. É fé em Cristo, o Salvador!
.
Pergunta:
Porque "a salvação pela graça por meio
da fé” nos dá mais esperança do que uma
salvação pelas obras?
[Efésios 2.10] 10Pois somos obra-prima de
Deus, criados em Cristo Jesus a ﬁm de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós
.
.
Somos a obra-prima do Todo Poderoso. A
salvação é a nova criação de Deus. Não criamos a nós mesmos. Não produzimos vida
em nós mesmos. A salvação é uma obra
exclusiva de Deus por nós e em nós. Deus
está trabalhando em nós. Ele ainda não
terminou de escrever o último capítulo da
nossa vida. Seu propósito eterno não é só
nos levar para a glória, mas nos transformar
à imagem do Rei da glória.
Deus predestinou-nos para sermos conformes à imagem de seu Filho (Rm 8.29).
Deus está esculpindo em nós o caráter de
Cristo pelo poder do Espírito Santo (2Co
3.18). O cinzel que Deus usa para nos transformar é sua Palavra. Deus põe-nos na
bigorna do ferreiro para transformar-nos, de
um instrumento trincado e enferrujado,
num instrumento útil para sua obra.
.
Pergunta:
Quais são as boas-obras que o Senhor
planejou para nós? De que forma nós
fazemos a vontade do Senhor?
[Conclusão] O mesmo poder que tirou
você da sepultura e lhe deu vida espiritual
pode, agora, santiﬁcar sua vida para que
você possa ser um belo poema para Deus!
Deus trabalha em nós antes de trabalhar
por nosso intermédio. Deus trabalhou
oitenta anos em Moisés para usá-lo por
quarenta anos. Deus trabalhou em José
antes de levá-lo ao trono do Egito. Deus
treinou Davi no deserto antes de pô-lo no
trono de Israel. O poema de Deus, que é
sua vida, ainda está sendo escrito.
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Sermão: A graça salvadora do Senhor
Jesus Cristo
Diácono Joaquim Ferro
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Participe

Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

PGM dos Casais
Todo sexta às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

62 98158-7076 | Arthur Guilarde
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