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Maanaim, 02 de julho de 2016 

PRIVILÉGIOS DO CRENTE 
Os recursos da graça nos afastam dos perigos do caminho. 

! Esses recursos são oferecidos por Jesus através da cruz, 

colocados à nossa disposição depois de glorificado. 

! Trata-se de uma herança já adquirida pelo Senhor Jesus 

glorificado. 

PERGUNTA-SE: 

1. Onde reside a maior bênção da graça de Deus para o homem? 

Marque com um X: 

a. Na oferta da graça:  !  

b. Na posse da graça: ! 

Com base nos textos abaixo mencionados, responda às questões a 

seguir. 

1. Romanos 8:15-17   4.   Efésios 3:8 

2. II Coríntios 3:9    5.   Colossenses 1:16 

3. Efésios 3:6    6.   Colossenses 2:9-10 

Questões: 

1. Tudo é para nós? 

_________________________________________________________ 

2. Somos proprietários de todas as riquezas espirituais e 

promessas divinas? 
_________________________________________________________ 

3. Proprietários de quais coisas? 

Colossenses 1:16: “Porque nele foram criadas todas as coisas que há 

nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 

dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por 

ele e para ele. Jesus morreu, ressuscitou e presentemente está na 

glória?” 

_________________________________________________________ 
GRAÇA 

A graça salva os maus (Ef 2:1 a 9). 

A lei exige que a bênção seja merecida, vai ligar-se com Moisés e as obras. 

O fim predito da prova do homem debaixo da graça é a apostasia da Igreja 

e os juízos do Apocalipse. 

“Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou 

à graça de Cristo para outro evangelho;” Gl 1:6 

“Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça 

tendes caído.” Gl 5:4 

FÉ 

Fé é Obra da graça de Deus em nós. 

Somos salvos mediante a “fé”, mas a salvação é pela “graça”. 
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Graça é a fonte. A fé é o condutor. 

A graça é também a fonte da fé. 

Olhar para Jesus e não para nossa própria fé. 


