Lição de célula / 27 de agosto a 1 de setembro

o TroNo da Graça
QuEBra-GElo
1. Neste mês de agosto aprendemos muito com a série Graça, você participou? O que achou?
2. Então, como você definiria a palavra “Graça”?
3. Por que entender a Graça de Deus é tão importante para o correto relacionamento com Deus?
iNTrodução
Graça é uma das palavras mais importantes da bíblia e muitos não conseguem alcançar o seu significado porque tentam
entendê-la pela lógica humana. Pela lógica humana, só é abençoado quem merece, quem foi bom o suficiente. Mas Deus
não é como o homem, porque ele é cheio de Graça e abençoa quem não merece. Por isso, a melhor definição de Graça é
favor imerecido.
Muitos tentam se relacionar com Deus na lógica da religião humana: obedeça a Deus e será abençoado, desobedeça e será
condenado. Mas Deus não é assim. Será que você se lembra da história dos dois homens ricos, o jovem rico e Zaqueu, em
Lucas 18 e 19?
Pergunta: o que aprendemos naquela história, você se lembra?
Aprendemos que o jovem rico representa os que vivem debaixo da lei, que procuram merecer a vida eterna e a benção de
Deus pelos seus próprios méritos e pelo cumprimento da lei. E que Zaqueu, por outro lado, representa aqueles que sabem
que são pecadores, que não conseguem cumprir a lei na sua força de vontade, mas experimentam a Graça de Deus. Não
merecem nada de Deus, mas porque clamam pela misericórdia do Senhor recebem seu favor imerecido.

dEsENVolVimENTo
Para uma melhor compreensão, podemos classificar a Graça em três tipos:
1. Graça comum: É um favor imerecido disponível em todo lugar e a todas as pessoas. É por isso que viver é tão bom e
agradável, por causa do amor de Deus em todo lugar. Veja bem, por causa do pecado e da separação de Deus, todos os
seres humanos mereciam a morte (Romanos 6.23). Mas ao invés disso, todos recebem inumeráveis bençãos da parte de
Deus. Sobre justos e injustos vem a chuva, brilha o sol e a terra produz vida. Como diz Paulo em Atos 14.17, Deus mostra
sua infinita bondade “dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração
cheio de alegria”. Ou como diz o Salmo 145, “O Senhor é bom para todos; a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Os
olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos
os seres vivos”. Para receber a Graça comum não há um caminho especial ou algo a fazer, basta estar vivo. A Graça comum
de Deus confere aos homens habilidades profissionais, intelectuais, morais e físicas e é por causa dela que, mesmo sem
merecer, estamos cercados por tantas coisas boas como família, amigos, beleza, amor, alegrias, etc. Tudo é Graça de Deus.
Mas há um problema muito sério: a Graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Por isso, há um segundo
tipo de Graça.

2. Graça salvadora: É a Graça de Deus que resulta na salvação do homem. O apóstolo Paulo escreveu: “Pois vocês são salvos
pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus”. (Efésios 2:8). Ela está disponível aos pés do Calvário,
ou seja, todo aquele que contemplar Jesus Cristo crucificado, compreender o preço que Ele pagou ali por causa dos seus
muitos pecados e se arrepender deles, clamando perdão e salvação, recebe pela fé a Graça salvadora. Claramente, não se
trata de uma Graça dispensada a todos os homens. É oferecida a todos, mas concedida somente aos que creem em Cristo.
Vejam Atos 15.11, Romanos 3.23-24, 11.6 e Tito 2.11.

3. Graça capacitadora. Essa classificação nos ajuda a compreender que a Graça de Deus não se limita à salvação e ao
perdão de nossos pecados. A Graça de Deus também nos oferece, uma vez salvos, a capacitação e o poder para vivermos
uma vida nova e em vitória aos olhos de Deus. Ela começa no perdão de todo nosso pecado, sem que tenhamos feito nada
para merecer tal favor, removendo toda a condenação que pairava sobre nós. Mas vai além e também oferece força, ajuda
e socorro em nossas fraquezas humanas.
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Leitura Bíblica:
Hebreus 4.14-16 diz:
“Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com
toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemonos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no
momento da necessidade.”
O trono de Deus, que é o trono de autoridade e poder do universo, também é chamado de Trono da Graça. Essa passagem
mostra que, por ter vivido como homem, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Mostra também que nós podemos nos
achegar sem medo e com confiança diante do trono para receber ajuda no momento da necessidade.
Na carta de Paulo a Tito, lemos:
“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 nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita
esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.” Tito 2.11-13
Ou seja, a mesma Graça que nos tirou do pecado, agora nos ensina a viver longe do pecado. Graça não é apenas o favor que
Deus nos concedeu quando estávamos perdidos no pecado. A Graça continua operando na nossa vida mesmo depois que
fomos salvos. A Graça nos introduz na salvação e continua à nossa disposição depois que nos convertemos, agora para nos
fortalecer, capacitar e transformar. Somos salvos pela Graça e vivemos a nova vida também pela Graça.
Todos temos fraquezas. Como vamos superá-las? Na força do nosso braço? Negando-as ou escondendo-as? Claro que não.
Nós podemos vencê-las pela Graça de Jesus. Ele nos ama, se importa conosco e, por isso mesmo, pagou o alto preço de
nossa salvação. Mas ele também se importa e pagou o preço da nossa santificação.
Por isso é que Pedro também escreveu:
“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 2 Pedro 3.18
Nós podemos crescer na Graça. Ou seja, aquela mesma Graça que nos alcançou para nos tirar do pecado, para dar-nos
perdão e anular a nossa condenação, está sempre disponível para continuar o trabalho de Deus em nossa vida.
A Graça não se limita a socorrer quem caiu em pecado. A Graça é capacitação de Deus para que o crente não caia e viva
em vitória. A Graça é a fonte e a transmissão de poder para que a gente nem mesmo precise cair. Se cairmos, o Senhor
estenderá a sua mão poderosa e marcada pelos cravos da cruz para nos reerguer. Mas a Graça é também uma força
capacitadora para que nós possamos vencer a tentação antes que ela consiga nos vencer.
Viver em vitória é plenamente possível para qualquer um que decida encarar a vida de forma confiante, firmado na força,
no poder, na capacitação que a Graça de Deus disponibiliza para todos os que escolhem correr para frente do Trono da
Graça e clamar humildemente: Senhor, dá-me seu poder e não cairei nessa tentação!
O evangelho nos transporta de um lugar de pecado e de derrota para um lugar de santidade e de vitória, diante de Deus.
Ele nos garante vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado.

E como nos aproximamos desse Trono da Graça?
1. Só é possível aproximar-se do Trono da Graça através de Jesus.
“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Lugar Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo
caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.” Hebreus 10.19-20
Você crê em Jesus de todo o seu coração? Ou tudo de bom que você tem vivido são apenas as bênçãos da Graça Comum?
2. É preciso aproximar-se com fé e confiança.
“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Lugar Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo
caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.” Hebreus 10.19-20
3. Devemos nos aproximar com sinceridade.
“Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações
aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura.” Hebreus
10.22
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4. Sempre podemos nos aproximar do Trono da Graça por meio da oração. Jesus nos ensinou a orar assim: “Não nos deixes
cair em tentação, mas livra-nos do mal” (Mateus 6.13). E ofereceu-nos o maior exemplo: naquela noite sombria no Getsêmani,
onde passou horas de intensa oração, ele orava “seja feita não a minha mas a Sua vontade” e saiu dali capacitado e
vitorioso. Em toda a sua vida extraordinária Jesus sempre orava e jejuava.
Conclusão
A vida cristã não é fácil e Jesus deixou isso bem claro. Mas a Graça de Deus que nos perdoou e removeu toda condenação
e culpa também está à nossa disposição para nos fortalecer em nossas fraquezas e nos capacitar para uma vida de
vitória. Já está na hora de acreditarmos que o evangelho nos transporta de um lugar de pecado e derrota para um lugar de
santidade e de vitória, diante de Deus. E isso é Graça.

Desafio
Não sabemos que tipo de sofrimento e luta você está enfrentando.
•
•
•

Sofrimento físico: enfermidades, limitações, cansaço e até esgotamento.
Sofrimento emocional: no casamento, solidão, rejeição.
Sofrimento espiritual: um pecado que fustiga, desânimo na fé, incredulidade e até separação de Deus.

Precisamos crer que a Graça nos capacita a enfrentar tudo isso vitoriosamente. Como conseguir isso? Vivendo diante do
Trono da Graça e recebendo a capacitação que vem de Deus para todos os que nele confiam.
Que maravilha é podermos perceber a Graça de Deus em nossa vida! Mas é uma pena que muitos usufruam da Graça Comum
e nem reconhecem que tantas coisas maravilhosas sempre foram concedidas por Deus como favor, bondade e amor. O
profissional bem sucedido que alcançou tudo que sonhava, o artista criativo, a dona de casa habilidosa e empreendedora,
tudo é favor de Deus.
Vamos orar! Hoje Deus está te convidando para subir um degrau:
1. Da Graça comum para a Graça salvadora – por meio da fé em Jesus.
2. Da Graça salvadora para a Graça capacitadora, para viver uma vida de vitória – por meio da fé em Jesus.
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