


Introdução 



Porque a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente, enquanto aguardamos a 

bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda 
a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de 
boas obras. - Tt 2.11-14 

 



“A necessidade mais urgente da 
cristandade é a de uma renovada 
conscientização do que a graça de 

Deus realmente é”.  

      J.I.Packer 

 



Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, 
pelo grande amor com que nos amou, deu-

nos vida juntamente com Cristo, quando 
ainda estávamos mortos em transgressões 

- pela graça vocês são salvos. 

      Ef 2.4  



Salvos pela graça!  
 

E agora? 



Porquanto a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente, enquanto aguardamos a 

bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda 
a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de 
boas obras. - Tt 2.11-14 

 



Graça para Renunciar 



Porquanto a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente, enquanto aguardamos a 

bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda 
a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de 
boas obras. - Tt 2.11-14 

 



Porquanto a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente, enquanto aguardamos a 

bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda 
a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de 
boas obras. - Tt 2.11-14 

 



Ensine os homens mais velhos a serem 
sóbrios, dignos de respeito, sensatos, e 
sadios na fé, no amor e na perseverança. 

Semelhantemente, ensine as mulheres 
mais velhas a serem reverentes na sua 
maneira de viver, a não serem 
caluniadoras nem escravizadas a muito 
vinho, mas a serem capazes de ensinar o 
que é bom.          Tt 2.2,3  

 



Assim, poderão orientar as mulheres mais 
jovens a amarem seus maridos e seus 
filhos, 5  a serem prudentes e puras, a 
estarem ocupadas em casa, e a serem 
bondosas e sujeitas a seus próprios 
maridos, a fim de que a palavra de Deus 
não seja difamada.                        Tt 2.4,5 

 



Da mesma maneira, encoraje os jovens a 
serem prudentes. 

Em tudo seja você mesmo um exemplo 
para eles, fazendo boas obras. Em seu 
ensino, mostre integridade e seriedade; 

use linguagem sadia, contra a qual nada 
se possa dizer, para que aqueles que se 
lhe opõem fiquem envergonhados por não 
terem nada de mal para dizer a nosso 
respeito.      Tt 2.6-8 

 



Ensine os escravos a se submeterem em 
tudo a seus senhores, a procurarem 
agradá-los, a não serem respondões e  a 
não roubá-los, mas a mostrarem que são 
inteiramente dignos de confiança, para 
que assim tornem atraente, em tudo, o 
ensino de Deus, nosso Salvador. 

      Tt 2.9,10 



O Espírito de Deus nos transforma por 
levar-nos de volta a Cruz, para que toda 

a moralidade seja, antes e acima de 
tudo, uma função de gratidão pelo que 

Cristo já fez. 

 



Graça para Viver 
Piedosamente 



“...A graça de Deus nos ensina a viver no 
presente século, sensata, justa e 

piedosamente...”. 

 



“Pois somos feitura dele, criados em Cristo 
Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos 
nelas”.                                              Ef. 2.10 

 



Ele se entregou por nós a fim de nos remir 
de toda a maldade e purificar para si 
mesmo um povo particularmente seu, 

dedicado à prática de boas obras.   

     Tt 2.14 



Porquanto a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas 
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa 
nesta era presente, enquanto aguardamos a 

bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda 
a maldade e purificar para si mesmo um povo 

particularmente seu, dedicado à prática de 
boas obras. - Tt 2.11-14 

 



• Mudanças acontecem sobre o 
fundamento inviolável 

• Mudanças acontecem sob o               
poder irresistível 

• Mudanças acontecem quando pecadores 
aceitam e se submetem ao Evangelho 

 

O Evangelho chama pecadores perdidos, 
os reúne e os transforma. 

 



Aplicação: 



• Confie na Cruz de Cristo. 

• Descanse na graça e poder de Deus.  

• Confesse seu pecado a Ele e volte para o 
Evangelho. 

• Apegue-se à Palavra e fale com Deus 
constantemente. 

 


