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O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?
1) INTRODUÇÃO.
A GRAÇÃ, DE FORMA AMPLA, é algo recebido, porém, imerecido.
Há alguns tipos de graça na bíblia. Apresentaremos versículos
demonstrando isso. Como, por exemplo, a GRAÇA-SALVADORA, citada no
versículo A SEGUIR:

“ROMANOS 5:2 Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta

graça na qual agora estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de
Deus."

2) SIGNIFICADOS DIFERENTES PARA A PALAVRA GRAÇA.

Trataremos, basicamente, de seis tipos
graças encontradas nas sagradas escrituras.1

de

A seguir são listados, de forma coloquial,
alguns sinônimos, para ajudar a entender a “graça”
dentro da bíblia.
A graça pode ser a:

 GRAÇA-AGRADÁVEL – Trata daquele (a) que é agradável,
aprazível, que tem aceitação. Isso é o ser benquisto, ser
alguém estimado, (cair na graça de outrem).
 GRAÇA-AGRADECIMENTO. Fala da ação ou atitude que
demonstre gratidão pelo benefício recebido. Expressão ou
ato que manifesta gratidão. Reconhecimento pelo bem que
alguém nos tenha feito, e para o qual não tínhamos mérito.
O ser grato, agradecido...( Se tivessemos mérito não seria graça seria
pagamento por algo devido, merecido)...

Derivadas de palavras gregas, latinas. Exemplos: GRATIA, GRATII,
GRATUITUS, CHARIS,...
1
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Lembrando ainda que: a ingratidão é um sinal dos fins dos

tempos. Os servos de Jesus são servos gratos, agradecidos. Por isso
louvamos e o agradecemos por tudo que ELE NOS tem feito de bom.
 GRAÇA-SALVADORA – Essa é a VERDADEIRA E CELESTIAL
GRAÇA. Trata da salvação concedida por Deus e imerecida pelo homem.
Existem outras graças ou bênçãos dadas por Jesus... Ex.: o PERDÃO, A
BENEVOLENCIA, A BONDADE, a MISERICÓRIDA, os dons
espirituais...
A Sola gratia significa somente a graça. Fala de uma salvação somente pela
operação graciosa de Jesus. Não há mérito humano. É uma salvação pela
bondade e misericórdia de Deus para com o homem. A graça de Deus para
o homem tem nome: seu nome é Jesus.
 GRAÇA-GRÁTIS - Trata de ALGO QUE NÃO É COBRADA. Que é
dado a alguém SEM COBRAR PREÇO ALGUM, SEM CUSTO. Algo
espontâneo, desinteressado, generoso.
 GRAÇA-COMPRIMENTO. Trata da saudação que torna alguém
AGRADÁVEL, ACEITÁVEL. Que demonstra afeto, amor, carinho,
respeito. BENEVOLENTE no sentido de desejar o bem de outrem. Nas
sagradas escrituras é o, tão confundido, OSCULO SANTO. É uma
palavra dada graciosamente que torna a saudação algo aprazível, ameno,
suave, afetuosa. Encontramos no meio dos crentes: ”a paz do
Senhor”, “a graça do Senhor seja contigo”, “Deus te abençoe”... e
no mundo: “qual é a sua graça?”, “até logo”, “bom dia”,
“estavamos com saudade”, “lembrança seja dada”...
POIS BEM, VEJAMOS NA BÍBLIA AS GRAÇAS...

2.1 – GRAÇA PARA COM DEUS....E OS HOMENS...
FUNDAMENTO PARA A GRAÇA DE O TIPO SER AGRADAVEL A ALGUEM:
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 I I PEDRO 3:18 Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e
Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da
eternidade. Amém.



I PEDRO 5:5 Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos
sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos
soberbos, mas dá



graça aos humildes.

TIAGO 4:6 Antes,

ele dá maior graça. Portanto diz: Deus
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.

 ATOS 2:47 Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
 ATOS 4:33 E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus, e em

todos eles havia abundante graça.

 ATOS 7:10 E livrou-o de todas as suas tribulações, e

lhe deu graça e

sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o
Egito e toda a sua casa.
 ATOS 7:46 Que achou graça diante
achar tabernáculo para o Deus de Jacó.

de Deus,

e pediu que pudesse

 LUCAS 4:22 E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam

das

palavras de graça que saíam da sua boca; e diziam: Não é este o filho de
José?



LUCAS 2:40

E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria;

e a graça de Deus estava sobre ele.


LUCAS 2:51 E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe
guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em
estatura, e

em graça para com Deus e os homens.

 LUCAS 1:30 Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque

achaste

graça diante de Deus.
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2.2 – GRAÇA DO TIPO AGRADECIMENTO, GRATO,
GRATIDÃO...
FUNDAMENTO PARA A GRAÇA DE O TIPO SER AGRADECIDO A
ALGUEM:
 APOCALIPSE 11:17 Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus TodoPoderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e
reinaste.
 APOCALIPSE 7:12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e

ação de

graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.
 APOCALIPSE 5:13 E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da
terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam
honra, e glória, e poder para todo o sempre.

dadas ações de graças, e

 APOCALIPSE 4:9 E, quando os animais davam glória, e honra, e

ações de

graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre,


APOCALIPSE 5:12 Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi
morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e

ações de graças.
 FILEMON 1:4 Graças
nas minhas orações.

dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti

 I I TIMÓTEO 1:3 Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados
sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas
orações noite e dia.
 I TIMÓTEO 2:1 Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações,
orações, intercessões, e ações

de graças, por todos os homens;
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 I TIMÓTEO 4:3 Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos
que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade,

a fim de

usarem deles com ações de graças.
 I TIMÓTEO 4:4 Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar,
sendo recebido

com ações de graças.

dou graças ao que me tem confortado, a
Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no

 I TIMÓTEO 1:12 E
ministério.

 II TESSALONICENSES 2:13 Mas

devemos sempre dar graças a

Deus por vós,

irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o
princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade;
 II TESSALONICENSES 1:3 Sempre

devemos, irmãos, dar graças

a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor
de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
 I TESSALONICENSES 3:9 Porque,

que ação de graças poderemos

dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa
causa diante do nosso Deus,
 I TESSALONICENSES 5:18 Em tudo
de Deus em Cristo Jesus para convosco.



dai graças, porque esta é a vontade

Sempre damos graças a Deus por
vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações.
I TESSALONICENSES 1:2

 I TESSALONICENSES 2:13 Por isso também

damos, sem cessar,

graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus,
a recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo é, na verdade), como
palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes.
 COLOSSENSES 4:2

Perseverai em oração, velando nela com

ação de graças.
6
ARQUIVO: DIFERENTES TIPOS DE GRACA
Pagina :WWW.REVELACAODABIBLIA.COM. br email:revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de:

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:21:48.

O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?


COLOSSENSES 1:12 Dando

graças ao Pai que nos fez idóneos
para participar da herança dos santos na luz.

 COLOSSENSES 2:7 Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como
fostes ensinados, nela

abundando em ação de graças.

 COLOSSENSES 3:16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda
a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e
cânticos espirituais,

cantando ao Senhor com graça em vosso

coração.
 COLOSSENSES 3:17 E,

quanto fizerdes por palavras ou por
obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai.



Graças damos a Deus, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós.
COLOSSENSES 1:3

 FILIPENSES 1:3 Dou

graças ao meu Deus todas as vezes que
me lembro de vós.



FILIPENSES 1:7 Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho

participantes da minha graça,
tanto nas minhas prisões como na minha defesa e
confirmação do evangelho.
em meu coração, pois todos vós fostes

 FILIPENSES 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições

tudo conhecidas diante de Deus pela oração e
súplica, com ação de graças.
sejam em



EFÉSIOS 5:20 Dando



EFÉSIOS 1:16

sempre graças por tudo a nosso Deus e
Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações.
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 II CORÍNTIOS 9:15

Graças a Deus, pois, pelo seu dom

inefável.


II CORÍNTIOS 9:11 Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência,

a

qual faz que por nós se dêem graças a Deus.
 II CORÍNTIOS 9:12 Porque a administração deste serviço, não só supre as

mas também é abundante em muitas
graças, que se dão a Deus.
necessidades dos santos,

 II CORÍNTIOS 8:16 Mas,
vós no coração de Tito.

graças a Deus, que pós a mesma solicitude por

 II CORÍNTIOS 4:15 Porque tudo isto é por amor de vós,

para que a
graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a
ação de graças para glória de Deus.
para
que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por
muitas também sejam dadas graças a nosso respeito.

 II CORÍNTIOS 1:11 Ajudando-nos também vós com orações por nós,

 I CORÍNTIOS 15:10 Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a
sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos
eles; todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo.

Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo.

 I CORÍNTIOS 15:57

 I CORÍNTIOS 14:17 Porque
mas o outro não é edificado.
 I CORÍNTIOS 14:18 Dou
línguas do que vós todos.

realmente tu dás bem as graças,

graças ao meu Deus,

porque falo mais
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 I CORÍNTIOS 14:16 De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como

sobre a tua ação de
graças, visto que não sabe o que dizes?
dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém,



com graça participo,
blasfemado naquilo por que dou graças?
I CORÍNTIOS 10:30 E, se eu

por que sou

 I CORÍNTIOS 11:24 E, tendo dado graças, o partiu e disse:
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de
mim.

Sempre dou graças ao meu Deus por

 I CORÍNTIOS 1:4

vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo.
 I CORÍNTIOS 1:14
Dou
batizei, senão a Crispo e a Gaio,

graças a Deus,

porque a nenhum de vós

 ROMANOS 14:6 Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz e o que não faz

porque
come , e dá

caso do dia para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come,

dá graças a Deus;
graças a Deus.

e o que não come, para o Senhor não

 ROMANOS 6:17 Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado,
obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues.
 ROMANOS 7:25

Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso

Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a
carne à lei do pecado.
 ROMANOS 1:8 Primeiramente dou

graças ao meu Deus por Jesus

Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em

 ROMANOS 1:21

seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
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 ATOS 27:35

E, havendo dito isto, tomando o pão,

deu graças a Deus

na presença de todos; e, partindo-o, começou a comer.
 ATOS 28:15

E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à

Praça de Apoio e às Três Vendas, e Paulo,

vendo-os, deu graças a

Deus e tomou ânimo.
 JOÃO 6:11 E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os
pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados; e igualmente também
dos peixes, quanto eles queriam.



JOÃO 11:41 Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os
olhos para cima, disse: Pai,



graças te dou, por me haveres ouvido.

LUCAS 10:21 Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse:

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que
escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as
revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te
aprouve.
 LUCAS 17:9 Porventura

dá graças ao tal servo, porque fez o

que lhe foi mandado? Creio que não.
 LUCAS 17:16 E caiu aos seus pés, com o rosto em terra,
e este era samaritano.



dando-lhe graças;

LUCAS 18:11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus,

graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este
publicano.
Temos no verso acima um exemplo de vã gloria, uma
exemplificação de como NÃO DAR GRAÇAS a Deus...
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 LUCAS 22:17 E, tomando o cálice, e havendo
o, e reparti-o entre vós;

dado graças, disse: Tomai-

 LUCAS 22:19 E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o,
e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em memória de
mim.
 LUCAS 2:38 E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças
falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém.

a Deus, e

 MATEUS 11:25 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças

te dou, ó

Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e
as revelaste aos pequeninos.
 MATEUS 15:36 E, tomando os sete pães e os peixes, e dando
os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
 MATEUS 26:27 E, tomando o cálice, e dando
dele todos;

graças, partiu-

graças, deu-lho, dizendo: Bebei

 MARCOS 8:6 E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando os sete
pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que
os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão.
 MARCOS 8:7 Tinham também alguns peixinhos; e,
ordenou que também lhos pusessem diante.
 MARCOS 14:23 E, tomando o cálice,
beberam dele.



tendo dado graças,

e dando graças,

deu-lho; e todos

ZACARIAS 4:7 Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás
uma campina; porque ele trará a pedra angular com aclamações: Graça,

graça

a ela.
Jesus é a pedra de esquina. Tudo devemos a Ele, por isso
damos graças a Ele.
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eu te dou graças e te louvo,
porque me deste sabedoria e força; e agora me fizeste
saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este
assunto do rei.
DANIEL 2:23 O Deus de meus pais,

 DANIEL 6:10 Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em
sua casa (ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém), e três vezes

dava graças diante do seu
Deus, como também antes costumava fazer.
no dia se punha de joelhos, e orava, e

2.3 - GRAÇA SALVADORA, ATO SALVADOR DE JESUS.
A GRAÇA SALVADORA EM TODA A BIBLIA.
FUNDAMENTO PARA A GRAÇA DO GENERO GRAÇA SALVADORA DE
JESUS:
 I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos
chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
 I PEDRO 5:12 Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente,
exortando e testificando que

esta é a verdadeira graça de Deus, na

qual estais firmes.
 I PEDRO 1:10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas
que profetizaram

da graça que vos foi dada.

 I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e

inteiramente na graça que se vos ofereceu na
revelação de Jesus Cristo.
esperai

 I PEDRO 3:7 Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando
honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós

os seus co12
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herdeiros da graça da vida;

para que não sejam impedidas as vossas

orações.



I PEDRO 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu,

como

bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora
feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que,

pela graça de Deus, provasse a morte por todos.
 HEBREUS 4:16 Cheguemos, pois,

graça,

para que possamos alcançar
sermos ajudados em tempo oportuno.

com confiança ao trono da
misericórdia e achar graça, a fim de

 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor
aquele que

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o
sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito
da graça?
 HEBREUS 12:15 Tendo cuidado de que ninguém

se prive da graça de

Deus,

e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem.
 HEBREUS 12:28 Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,

retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus
agradavelmente, com reverência e piedade;
 HEBREUS 13:9 Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com
alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram.

a graça de Deus se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens,

 TITO 2:11 Porque

 TITO 3:7 Para que, sendo justificados pela
feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.

sua graça,

sejamos

13
ARQUIVO: DIFERENTES TIPOS DE GRACA
Pagina :WWW.REVELACAODABIBLIA.COM. br email:revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de:

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:21:48.

O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?


I I TIMÓTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo

graça que nos foi
dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e



a graça de nosso Senhor superabundou
com a fé e amor que há em Jesus Cristo.
I TIMÓTEO 1:14 E

 II TESSALONICENSES 2:16 E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus
e Pai, que nos amou, e

em graça nos deu uma eterna consolação

e boa esperança,


II TESSALONICENSES 1:12 Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja
em vós glorificado, e vós nele,

segundo a graça de nosso Deus e do

Senhor Jesus Cristo.


COLOSSENSES 1:6 Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo; e

desde o dia em que
ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade.
já vai frutificando, como também entre vós,



riquezas
da sua graça pela sua benignidade para conosco em
Cristo Jesus.
EFÉSIOS 2:7

Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes

 EFÉSIOS 2:8 Porque pela
vem de vós, é dom de Deus.
 EFÉSIOS 3:2

graça sois salvos, por meio da fé; e isto não

Se é que tendes ouvido

a dispensação da graça de

Deus, que para convosco me foi dada.
 EFÉSIOS 3:7

Do qual fui feito ministro,

pelo dom da graça de

Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.
 EFÉSIOS 1:6 Para louvor e
agradáveis a si no Amado.

glória da sua graça,

pela qual nos fez

14
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EFÉSIOS 1:7



GÁLATAS 2:21 Não



GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei;

temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Em quem

aniquilo a graça de Deus; porque, se a
justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu
debalde.
da

graça tendes caído.


GÁLATAS 1:6 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos
chamou à

graça de Cristo para outro evangelho;

 GÁLATAS 1:15 Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe
me separou, e me chamou

pela sua graça.

 II CORÍNTIOS 12:9 E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu
poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.



II CORÍNTIOS 9:14 E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades,

por

causa da excelente graça de Deus que em vós há.
 II CORÍNTIOS 9:8

E Deus é poderoso para fazer abundar

em vós toda

a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em
toda a boa obra.
 II CORÍNTIOS 8:9 Porque já sabeis

a graça de nosso Senhor Jesus

Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre; para que pela sua pobreza
enriquecêsseis.
 II CORÍNTIOS 8:1

Também, irmãos,

vos fazemos conhecer a

graça de Deus dada às igrejas da Macedónia.
15
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E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a

II CORÍNTIOS 6:1

que

não recebais a graça de Deus em vão.
E graças a Deus, que sempre nos faz
triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a

 II CORÍNTIOS 2:14

fragrância do seu conhecimento.

 II CORÍNTIOS 1:12 Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa
consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria
carnal, mas na
particular convosco.

graça de Deus,

temos vivido no mundo, e de modo

Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra
maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não
é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra.

 ROMANOS 11:6

 ROMANOS 12:6 De modo que, tendo diferentes dons,

segundo a graça

que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.


ROMANOS 11:5 Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente,

segundo a eleição da graça.
 ROMANOS 6:1 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado,

para que a

graça abunde? 14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais
debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15 Pois que? Pecaremos porque não
estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
 ROMANOS 5:17 Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse,

muito mais os que recebem a abundância da graça, e do
dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus
Cristo.
 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os
homens para condenação, assim

também por um só ato de justiça
16
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veio a graça sobre todos os homens para justificação de
vida.
 ROMANOS 5:20 Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o
pecado abundou, superabundou



a graça.

ROMANOS 5:21 Para que, assim como o pecado reinou na morte,

também a
graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus
Cristo nosso Senhor.

 ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão
segundo a graça, mas segundo a dívida. 16

Portanto, é pela fé, para

que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a
posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão,
o qual é pai de todos nós,
 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta
na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.



graça,

ROMANOS 5:15 Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela

muito mais a graça de Deus, e o
dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo,
abundou sobre muitos.
ofensa de um morreram muitos,



gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus.
ROMANOS 3:24 Sendo justificados

 ATOS 20:32

Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e

à palavra da

sua graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os
santificados.
 ATOS 18:27

Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos, e escreveram

aos discípulos que o recebessem; o qual, tendo chegado, aproveitou

muito aos

que pela graça criam.

Porque com grande veemência, convencia
publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.
17
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 ATOS 20:24 Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra
com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar
testemunho do evangelho da graça de Deus.

encomendado pelos

 ATOS 15:40 E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu,

irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilicia, confirmando as
igrejas.
 ATOS 13:43

E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos

religiosos seguiram Paulo e Barnabé; os quais, falando-lhes,

os exortavam a

que permanecessem na graça de Deus.
 ATOS 14:3 Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do
Senhor, o qual dava testemunho à palavra
por suas mãos se fizessem sinais e prodígios.

da sua graça, permitindo que

 ATOS 14:26 E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados

à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido.
 ATOS 15:11 Mas cremos que seremos

salvos pela graça do Senhor

Jesus Cristo, como eles também.


viu a graça de Deus, se
alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no
Senhor, com propósito de coração.
ATOS 11:23

O qual, quando chegou, e

 JOÃO 1:17 Porque a lei foi dada por Moisés;

a graça e a verdade

vieram por Jesus Cristo.
 JOÃO 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai, cheio

de graça e de verdade.
18

ARQUIVO: DIFERENTES TIPOS DE GRACA
Pagina :WWW.REVELACAODABIBLIA.COM. br email:revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de:

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:21:48.

O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?
E todos nós recebemos também da sua
plenitude, e graça por graça.

 JOÃO 1:16

 ZACARIAS 12:10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém,
derramarei o Espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a
quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho
unigênito; e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo
primogênito.



ZACARIAS11:7 Eu, pois, apascentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do
rebanho. Tomei para mim duas varas: a

uma chamei Graça, e à outra
chamei União; e apascentei as ovelhas.
2.4 - GRAÇA DO GENERO SEM CUSTO ALGUM, GRATIS....
FUNDAMENTO PARA A GRAÇA DE O TIPO SEM CUSTO:
 APOCALIPSE 22:17 E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.
E quem tem sede, venha; e quem quiser,

 APOCALIPSE 21:6

tome de graça da água da vida.

E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Omega,

o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede,

de graça lhe darei da

fonte da água da vida.
 II TESSALONICENSES 3:8

Nem de graça comemos o pão de

homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não
sermos pesados a nenhum de vós.
 II CORÍNTIOS 11:7 Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que
vós fósseis exaltados,

porque de graça vos anunciei o evangelho

de Deus?


I CORÍNTIOS 9:18

Logo,

que

prêmio

tenho?

Que,

evangelizando,

proponha de graça o evangelho de Cristo para não
abusar do meu poder no evangelho.
19
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gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus.
ROMANOS 3:24 Sendo justificados

 MATEUS 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demónios; de

graça recebestes, de graça dai.

2.5 - GRAÇA DO GENERO SAUDAÇÃO – O OSCULO SANTO.

Ao levarmos algum ensino da bíblia pela literalidade da letra é
possível agirmos erroneamente mesmo querendo acertar.
Problemas surgem quanto ao “osculo” porque osculo significa beijo.
A bíblia usa uma mesma palavra com muitos significados.
Quem acha que o osculo da bíblia significa beijo labial está usando
um significado gramatical, literal.
Havia, e ainda há, entre as pessoas mais íntimas, saudação com
beijos.
Existe na bíblia um tipo de “osculo” adjetivado de “santo”. O
osculo santo bíblico é uma saudação cerimoniosa que NÃO DEVER SER
CONFUNDIDO COM O ATO DE BEIJAR.
O ENSINO DO OSCULO SANTO APARECE no novo e no velho
testamento.
Os versículos a seguir são VERDADEIRAS DEFINIÇÕES BIBLICAS
DO QUE É O OSCULO SANTO.
VEJAMOS as definições:

 FORMA DIRETA de definir o que é o osculo santo citado
na bíblia:
20
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o PROVÉRBIOS 24:26 Beija com os lábios o que
responde com palavras retas.
 FORMA INDIRETA de definir o que é o osculo santo
bíblico:
o

Não saia da vossa boca nenhuma
palavra torpe, mas só a que for boa para promover
a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
EFÉSIOS

4:29

ofereçamos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome.

o HEBREUS 13:15 Portanto,

o TITO 2:8 Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se
envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.

o

I CORÍNTIOS 14:3 Mas o que profetiza fala aos homens,

para edificação,

exortação e consolação.
o

Portanto cada um de nós agrade ao seu
próximo no que é bom para edificação.
.ROMANOS 15:2

o I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de
vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.

Faça-

se tudo para edificação.
o SOFONIAS 3:9

Porque então darei uma linguagem pura aos

povos, para que todos invoquem o nome do SENHOR, para que o sirvam com um
mesmo consenso.

Os apóstolos usaram o osculo conhecido para falar de UMA
SAUDAÇÃO ESPIRITUAL. Uma saudação que traga edificação.
Quando eles falam em “osculo”, logo em seguida, os vemos
21
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fazendo referencia à Jesus, à sua paz, a sua santificação, ao seu
perdão, etc. Não os vemos mandando beijos ou “ósculos”
literalmente,
para
ninguém.
Eles
fazem
o
osculo
“cumprimentador” COM PALAVRAS EMBASADAS NA
DOUTRINA DE CRISTO.
Quando os apóstolos diziam osculo “santo” já dava para
entender que não é o osculo “comum”. Isso é: o beijo “santo”
tem que ser um “beijo” diferente do beijo “comum” que eles
usavam quando se cumprimentava. Se fosse o beijo comum não
haveria por que dizer “OSCULO SANTO”.
Assim, dizemos que é um engano sair beijando uns aos
outros achando que é isso o osculo santo dito nas escrituras.
O BEIJO SANTO É UM FALAR SEGUNDO A PALAVRA
DE DEUS.
O OSCULO SANTO É UM CUMPRIMENTO QUE
PRODUZA
EDIFICAÇÃO
A
NOSSOS
OUVINTES,
CONFORME DITO EM PROVÉRBIOS 24:26 Beija com os

lábios o que responde com palavras retas.
O CONTRÁRIO DE UMA SAUDAÇÃO SANTA SERIA UM
OSCULO, OU um FALAR MUNDANO, PROFANO.
Referência:


A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as
suas línguas tratam enganosamente; Peçonha de áspides
está debaixo de seus lábios.
ROMANOS 3:13

22
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A seguir muitos FUNDAMENTOS
SAUDAÇÃO ENTRE OS SERVOS:

do

OSCULO

SANTO

 APOCALIPSE 1:4 João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça

COMO

e paz seja

convosco

da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete
espíritos que estão diante do seu trono;
 II JOÃO 1:3 Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do
Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor.
 I I PEDRO 1:2 Graça e paz vos sejam
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor.

multiplicadas,

pelo

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do
Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo:

Graça e paz

vos sejam multiplicadas.
 HEBREUS 13:25 A



graça seja com todos vós. Amém.

TITO 3:15 Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que
nos amam na fé. A

graça seja com vós todos.

 FILEMON 1:3 Graça
e do Senhor Jesus Cristo.

a vós e paz da parte de Deus nosso Pai,

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com o vosso espírito. Amém.

 FILEMON 1:25

Graça,
misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da do Senhor
Jesus Cristo, nosso Salvador.

 TITO 1:4 A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum:

 I I TIMÓTEO 2:1 Tu, pois, meu filho, fortifica-te

na graça que há em

Cristo Jesus.

23
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 I I TIMÓTEO 4:22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito.

A graça

seja convosco. Amém.
 I TIMÓTEO 6:21 A qual, professando-a alguns, se desviaram da fé.

A graça

seja contigo. Amém.


Graça, misericórdia, e
paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor
nosso.
I I TIMÓTEO 1:2 A Timóteo, meu amado filho:

 II TESSALONICENSES 3:8

A graça de nosso Senhor Jesus

Cristo seja com todos vós. Amém.


Graça,
misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de
Cristo Jesus, nosso Senhor.
I TIMÓTEO 1:2 A Timóteo meu verdadeiro filho na fé:

 I TESSALONICENSES 5:28

A graça de nosso Senhor Jesus

Cristo seja convosco. Amém.


II TESSALONICENSES 1:2



COLOSSENSES 4:18



I TESSALONICENSES 1:1 Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos

Graça e paz a vós da parte de Deus
nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
Saudação de minha mão, de Paulo.
Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco.
Amém.
Graça e paz
tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo:

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com vós todos. Amém.

 FILIPENSES 4:23

24
ARQUIVO: DIFERENTES TIPOS DE GRACA
Pagina :WWW.REVELACAODABIBLIA.COM. br email:revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de:

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:21:48.

O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?


COLOSSENSES 1:2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos:

Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo.


A graça seja com todos os que amam a nosso
Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.
EFÉSIOS 6:24

Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso
Pai e da do Senhor Jesus Cristo.

 FILIPENSES 1:2

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja,
irmãos, com o vosso espírito! Amém.

 GÁLATAS 6:18

A vós graça, e paz da parte de Deus nosso
Pai e do Senhor Jesus Cristo!

 EFÉSIOS 1:2

 II CORÍNTIOS 13:14 A

graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor
de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos
vós. Amém.
Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso
Senhor Jesus Cristo.

 GÁLATAS 1:3



I CORÍNTIOS 16:23

A graça do Senhor Jesus Cristo seja

convosco.


Graça a vós e paz da parte de Deus
nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
II CORÍNTIOS 1:2

 ROMANOS 16:20 E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos

graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Amém.
pés. A
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O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com todos vós. Amém.

 ROMANOS 16:24

Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e
do Senhor Jesus Cristo.

 I CORÍNTIOS 1:3



ROMANOS 1:7 A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados

Graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo.
santos:

 ATOS 20:32

Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e

à

palavra da sua graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança
entre todos os santificados.

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com todos vós. Amém.

 APOCALIPSE 22:21

2.6 – GRAÇA- SERVIÇO. GRATIDÃO POR PODER SERVIR A DEUS.
 EFÉSIOS 3:8

A mim, o mínimo de todos os santos,

graça de anunciar

me foi dada esta

entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas

incompreensíveis de Cristo,

 GÁLATAS 2:9 E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as
colunas,

a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em

comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e

eles à circuncisão.



II CORÍNTIOS 8:19 E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para

nesta graça que por nós é
ministrada para glória do mesmo Senhor, e prontidão do
vosso ânimo.
companheiro da nossa viagem,
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O QUE É GRAÇA? HÁ DIFERENTES TIPOS DE GRAÇA?
 II CORÍNTIOS 8:7 Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e
em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco,

assim também abundeis nesta graça.
 II CORÍNTIOS 8:6

De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes

tinha começado, assim também acabasse esta

graça entre vós.



II CORÍNTIOS 8:4



II CORÍNTIOS 1:15 E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que

aceitássemos a
graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para
com os santos.
tivésseis uma



Pedindo-nos com muitos rogos que

segunda graça.

recebemos a graça e o apostolado,
para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu
nome.
ROMANOS 1:5 Pelo qual

3 - CONCLUSÃO.
Há tipos de graças diferentes na bíblia. Não podemos
mistura-las, pois cada uma delas fala de coisas diferentes. Entre
essas coisas está: a salvação, o cumprimento, o serviço, a
gratidão, o agradecimento, o ser sem preço...

Osculo santo de despedida:
Que a MULTIFORME graça maravilhosa do Senhor abunde em
nossas vidas.

27
ARQUIVO: DIFERENTES TIPOS DE GRACA
Pagina :WWW.REVELACAODABIBLIA.COM. br email:revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de:

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 - 08:21:48.

