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Às vezes vemos irmãos que andam por aí parecendo bêbados: sem direção, 

cambaleando e fazendo besteiras que resultam em grandes lutas ou 

dificuldades, por que lhes falta o reconhecimento do que é a graça de Deus. 

 

1 – O que a Graça significa para você? 

A graça de Deus é o resultado do seu amor por nós. Ainda que não sejamos 

merecedores, Ele nos faz grandes coisas. É a ação do amor verdadeiro do 

nosso Deus. A graça de Deus significa Sobriedade. A bíblia fala muito sobre 

viver sóbrios e não ébrios. 

Significado da palavra ébria: é a pessoa que se entrega à embriaguez ou é 

viciada em bebida alcoólica. 

 

2 – Diga com suas palavras qual é a relação da Graça com a sobriedade 

da Santidade.  

Leia: 1Tessalonicenses 5.6, 1Pedro 4:7 e 1Pedro 5:8. 

Quando estamos com Cristo, quando a salvação nos alcançou, temos a graça 

de Deus nas nossas vidas, vivemos na graça.  

E Andar na Graça nos tras a sobriedade de viver em santidade. Ser santo é ser 

separado para Deus, ou seja, ter comunhão com Deus. Quanto mais comunhão 

com Deus, mais minhas orações estarão em sintonia com Deus e serão 

respondidas. A Graça é o favor imerecido que recebemos de Deus. 

 

3 – Diga com suas palavras qual é a relação da Graça com a sobriedade 

do Temor de Deus. 

O temor a Deus é o reconhecimento da sua misericórdia e o amor que nos 

resgatou da morte eterna e nos trouxe para Sua vida.  

É o reconhecimento que seu sacrificio nos reconciliou com Deus e que por isso 

temos que andar segundo a Suas palavras e ter nossas esperanças não em 

outro, mas em Deus, o qual pertencemos. 

 

Conclusão 

Muitos irmãos ainda não se deram conta do quanto fútil tem sido suas vidas. 

Pedro diz que a GRAÇA nos resgata deste modo de vida sem sentido. O quão 

relevante tem sido sua vida em Cristo, já que foi pago um alto preço por você? 

 

Líder, aproveite os momentos finais da célula para orar e ministrar a Graça de 

Deus sobre todos. Se alguém ainda não aceitou a Jesus ou nunca sentiu esta 

Graça, leve-o a aceitar e entregar sua vida a Jesus.  


