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Espírito de Graça 

Dinâmica: Você irá mostrar o que é graça. Para isto compre algumas balas ou 

bombons e pergunte: Quantas vezes a palavra graça existe na bíblia? Deixe 

alguns tentarem responder e mesmo não tendo a resposta certa diga: Muito bem! 

Recebam um prêmio e entregue a bala ou bombom! Enfatize que, na verdade, 

eles não mereciam o bombom, pois não acertaram as respostas, porém você 

decidiu presenteá-los. Explique que assim é a graça de Deus. 

Você acha que merecia receber a bala? Você acertou a resposta que é 217 

vezes? Vamos ler (Tito 2:11-15) 

O que é Graça de Deus?  

Graça representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea mediante a 

qual Deus intervém para ajudar a livrar os homens, sem cobrar dele nada em 

troca. 

Líder: Leia Tito 2:12 novamente e pergunte: O que a Graça nos ensina? O que 

devemos fazer nos dias de hoje? (Deixe todos comentarem) 

A Graça nos ensina a romper com o pecado. Romper com as inclinações para 

erro, renunciar a impiedade, ou seja, abandonar a vida descrente em Deus. 

Renunciar as paixões mundanas. 

A Graça ensina a viver presente com autocontrole, ter a cabeça no lugar, que não 

se deixa levar pelos impulsos dos sentimentos. A Graça ensina a retidão, vida 

honesta em qualquer lugar que estivermos vivendo. A Graça nos ensina a viver o 

presente de maneira piedosa, ou seja, uma vida reverente diante de Deus.   

Qual a maior manifestação da graça de Deus ao homem? (estimule a 

responderem) – R: A salvação Tt 2.11 

Aos Visitantes: convide agora a sua célula a orar e pergunte se tem algum deles 

que gostaria de ter essa graça de Deus, de ser salvo. Caso tenha algum não 

convertido, convide-o a aceitar Jesus! 

Espírito de Súplicas 

Líder, leia Zacarias 12:10 e pergunte: O que é um espírito de súplicas? 

De acordo com o versículo de hoje, o Espírito Santo é o Espírito de súplicas, o 

que significa que Ele é o Espírito da oração. O Espírito Santo nos dá o desejo de 

orar; esta é uma das maneiras que Ele fala conosco. 

Você já suplicou ao senhor? Você sabe o que é uma suplica? (Efésios 6:18) 

Suplicar é pedir insistentemente e humildemente, uma oração a Deus em 

humildade e com intensidade. 

Você já sentiu o desejo de orar por algo e percebeu que isto vinha de Deus? 

Talvez não entendamos quantas vezes Ele nos leva a orar e podemos pensar que 

simplesmente estamos com uma determinada pessoa ou situação em nossa 

mente. Aprender a reconhecer quando Deus está nos pedindo para orar em geral, 

leva tempo e é uma lição que, sem dúvida, devemos aprender com a prática. 

As bênçãos já são nossas, mas ONDE elas estão? (Ef. 1:3)  

Estão nos lugares celestiais, por isso orar é trazer o Reino de Deus para a Terra 

(Mt 6:10 e 11). 

Conclusão: 

É o Espírito de Deus que nos leva ao arrependimento e ao clamor por nossa 
Salvação. Ele nos revela a vontade de Deus para cada área da nossa vida e nos 
leva a tomar posse do favor divino através da oração. Receba hoje do Espírito de 
Súplica sobre a sua vida!  

Aos Visitantes: Hoje é dia de alcançar a Graça de Deus através da súplica. Faça 
hoje esta oração recebendo Jesus como seu Salvador… 
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Uma Revelação pessoal sobre Jesus 

Líder, leia Zacarias 12:10. Peça para que os membros se dividam em 2 grupos, 
eles lerão Zacarias 12:10 e tentarão responder as questões abaixo. Deixe que 
eles procurem pelos 3 itens descritos abaixo tentando responder se a graça de 
Deus é para todos. Depois que estiverem divididos em 2 grupos faça as perguntas 
abaixo: 

Quem pode se beneficiar do sacrifício da Cruz? A graça de Deus é para 
todos? (Peça para os grupos responderem baseados em Zc 12:10) 

1 - É para aquele que olha para Jesus! “Olharão para mim”. Quem olha para 
Jesus é iluminado, recebe revelação, do seu amor (Sl 34:5); É por meio de Jesus 
e nossa fé nele que temos acesso à Graça (Rm 5:1 e 2); 

2 - É para quem admite não ser merecedor! “a quem traspassaram”: Não 

foram apenas os judeus ou os romanos que mataram Jesus, mas foi por causa 

dos nossos pecados que ele se entregou na cruz (Jo 10:17 e 18); A Salvação é 

“Por Graça” e não “De Graça”. Um alto preço foi pago na cruz do calvário (Is. 

53:5). 

3 - É para quem se arrepende! “O prantearão”: Arrepender é mais do admitir 
estar errado, é mudar em direção ao certo. Quando temos uma revelação pessoal 
do Senhor Jesus, somos levados ao verdadeiro arrependimento (At 2:38); Quem 
se arrepende inaugura um tempo de refrigério na presença de Deus (At 3:19). 

Você crê que Jesus pode transformar sua vida? Você se acha merecedor 
desta graça de Deus? 

Precisamos admitir não somos merecedores de coisa alguma. Mas todas as 
coisas que recebemos de Deus, as recebemos por causa de Jesus e seu grande 
amor por nós! 

Aos Visitantes: Hoje é dia de arrependimento, de uma boa e profunda mudança. 

Inaugure um tempo novo em sua vida fazendo uma aliança com o Senhor Jesus… 

Receba o Avivamento de Oração! 

Líder, leia Zacarias 12:10. Deus deseja nos abençoar, mas Ele determinou que 

faria isso através das nossas orações. O favor de Deus só se manifestará em 

nossas vidas através de uma constante busca de sua presença. É por isso que 

além de prometer um grande derramamento da sua Graça, Ele também prometeu 

um grande derramamento do Espírito de Súplica. Em outras palavras, há um 

avivamento de oração dentro de você. 

Você ora diariamente? Qual é a sua rotina de oração? 

Na cruz, a cura, a provisão, os milagres foram liberados sobre nós, por isso, ore 

tomando posse de tudo isso! (Mc 11:24). 

Todas as nossas orações são atendidas? Porque algumas de nossas 

orações não são atendidas? 

Devemos orar no Espírito (Ef. 6:18), orar no Espírito é orar de acordo com o 

Espírito e sua Palavra (I Jo 5:14). Orar no Espírito também é deixar que Ele ore 

por e através de nós (Rm 8:26). 

Neste momento vamos fazer uma lista de itens que devemos colocar em 

oração. Líder: Pegue folhas de papel e peça para que cada membro escreva 

3 motivos de oração. Peça para que cada membro durante a semana ore por 

estes temas pelo menos 20 minutos por dia.  

 

Aos Visitantes: Este é o tempo de buscar a Deus com todo o coração. 

Volte-se para o Senhor Jesus, se entregue em suas mãos, faça isso através 

dessa oração… (Líder: faça uma oração para salvação com aqueles que 

aceitaram) 

 


