
ABUNDANTE GRAÇA 

Texto: 1Co 1.3-7 

3 Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com 

vocês. 

4 Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi 

dada a vocês em Cristo Jesus.  

Discorremos sobre este importante tema na última edição do CEADEMA EM FOCO. 

Lá, dissemos que, Graça é a bênção imerecida de Deus que Ele concede livremente ao 

homem, e ainda, a graça é a acolhida incondicional de Deus à humanidade perdida. Por sua 

graça Deus nos acolheu em sua família como filhos. Porém, Deus só nos acolhe em Cristo 

Jesus, [...] pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo (1 Co 1.3.4). 

Dissemos ainda que essa maravilhosa graça divina, este perdão divino, este abraço 

divino é o grande favor que Deus nos fez, do qual não somos merecedores, que a graça é a 

santidade e a pureza de Deus estendidas ao homem. 

Desta feita, trazemos a segunda parte do tema ABUNDANTE GRAÇA, e aqui queremos falar 

sobre: 

A graça enriquece  

Em 1Co 1.4, Paulo dá graças porque a graça concedida em Cristo enriqueceu os 

crentes em Corinto: “Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e 

em todo o conhecimento,” (1Co 1.5). Isto quer dizer que os coríntios não eram apenas ricos 

no conhecimento das verdades do evangelho, isto é, na apreensão da verdade., mas eram 

também dotados do poder de transmitir a verdade, de forma eficaz. 

Paulo escolhe exatamente os dons dos quais os coríntios eram especialmente 

orgulhosos - a palavra (a capacidade de se expressar bem) e o conhecimento (um dom 

espiritual - o conhecimento conferido pelo Espírito Santo, na forma de compreensão 

espiritual). 

Todos os dons da graça e da salvação são as riquezas eternas que recebemos em 

lugar dos trapos da nossa iniquidade. Porém, essas riquezas espirituais dos coríntios 

levaram a um orgulho indevido e à desunião. Paulo agradece pelos dons de Deus que eles 



receberam e não pelas formas errôneas e inadequadas como os coríntios usavam esses 

dons. 

O fato de Deus ter me chamado, separado e enriquecido deve servir de estímulo 

para vivermos em santidade, humildade e união, não o contrário. 

Graça comum.  

A graça comum é a graça geral, universal, é a provisão graciosa de Deus em favor 

de todas as suas criaturas. Até porque, a graça não faz acepção de pessoas. 

Mt 5.45 para que sejais filhos do Pai que está nos céus; porque faz que o seu 

sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. 

A capacidade que o homem tem de distinguir entre o certo e o errado, entre a 

verdade e a mentira, entre o que é justo e o que não é, é mais uma manifestação da graça 

comum. As pessoas pecam por escolha e não por falta de discernimento. 

Graça Especial.   

É a graça salvífica, regeneradora. Esta graça é dada somente àqueles que Deus elege 

para a vida eterna. Esta eleição só é possível mediante a fé em seu Filho, nosso Salvador 

Jesus Cristo. 

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. (1Co.15.10) 

A vida presente é dada ao homem para que encontre ou perca para sempre a graça 

de Deus. Assim como o corpo do homem, se formado no útero materno sem um 

órgão, ficará necessariamente sem ele durante toda a vida, também enquanto 

vivermos no corpo a alma poderá formar-se no conhecimento e na participação de 

Deus (desenvolvei a vossa salvação), mas se não o conseguimos nesta vida, uma 

vez libertos do corpo, não resta à nossa alma tempo nem lugar para esse fim. 

(Comenius)   

A graça é suficiente:  

A graça descerá sobre e envolverá o crente fiel que suportar suas fraquezas e 

dificuldades, por amor ao evangelho. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao 

servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. 



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 (2 Coríntios 12:9) 

O Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça 

suficiente para vencer todas as tentações e, assim, resistir ao pecado. Um cristão 

depravado e infiel, que resiste a graça divina, está pecando não apenas contra o Senhor, 

mas também contra seus irmãos e irmãs em Cristo. 

Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará 

tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que 

a possais suportar (1Co 10.13) 

Considerações finais: 

Desde o AT que Deus se revela como o Deus da graça, demonstrando amor para 

com o seu povo, não porque este mereça, mas porque Ele é fiel às suas promessas. Na 

Bíblia, a graça é “a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos crentes 

pelo Espírito Santo, e que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a 

vontade de Deus (Jo 3.16; 1Co 15.10; Fp 2.13; 1Tm 1.15,16). Toda atividade da vida cristã, 

desde o seu início até o fim, depende desta graça divina.” (BEP). Portanto, aproveite a sua 

vida desfrutando desta ABUNDADE GRAÇA de nosso Deus.  
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