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Introdução



Mesmo antes de criar o 
mundo, Deus nos amou 

e nos escolheu em 
Cristo para sermos 
santos e sem culpa 

diante dele.
Ef 1.4



Deus assim o fez para 
o louvor de sua graça 

gloriosa, que ele 
derramou sobre nós 
em seu Filho amado.

Ef 1.6



O anjo, aproximando-
se dela, disse: 

Alegre-se, agraciada! 
O Senhor está com 

você!
Lc 1.28



A Graça de Deus se 
manifesta salvadora 

provendo-nos o 
inimaginável.



Vamos olhar as 
provisões da graça 

que nos privilegiam, 
alegram e produzem 
verdadeira adoração.



1ª Provisão: 
Redenção em Cristo 



Ele é tão rico em graça 
que comprou nossa 

liberdade com o sangue 
de seu Filho e perdoou 

nossos pecados
Ef 1.7



no qual temos a 
redenção, pelo seu 

sangue, a remissão dos 
pecados, segundo a 
riqueza da sua graça,

Ef 1.7



Redenção



que não foi mediante 
coisas corruptíveis, como 
prata ou ouro, que fostes 
resgatados do vosso fútil 

procedimento que 
vossos pais vos legaram,

1Pe 1.18



Remissão



Pois a vida da carne está 
no sangue, e eu o dei a 

vocês para fazerem 
propiciação por si 

mesmos no altar; é o 
sangue que faz 

propiciação pela vida.
Lv 17.11



mas pelo precioso 
sangue, como de 

cordeiro sem defeito e 
sem mácula, o sangue 

de Cristo,
1Pe 1.19



no qual temos a 
redenção, pelo seu 
sangue, a remissão 

dos pecados, segundo 
a riqueza da sua 

graça,
Ef 1.7



2ª Provisão: Sabedoria e entendimento 
do mistério de Sua vontade



Generosamente, 
derramou sua graça 

sobre nós e, com 
ela, toda sabedoria e 
todo entendimento. 

Ef 1.8



Sabedoria e entendimento



Sua vontade



Agora Deus nos 
revelou sua vontade 
secreta a respeito de 

Cristo, isto é, o 
cumprimento de seu 

bom propósito. 
Ef 1.9



E o plano é este: no 
devido tempo, ele 

reunirá sob a 
autoridade de Cristo 
tudo que existe nos 

céus e na terra.
Ef 1.10



3ª Provisão: 
A condição de herança dos crentes



Além disso, em Cristo nós 
nos tornamos herdeiros de 

Deus pois ele nos 
predestinou conforme seu 
plano e faz que tudo ocorra 

de acordo com sua 
vontade.

Ef 1.11



nele, digo, no qual fomos 
também feitos herança, 

predestinados segundo o 
propósito daquele que faz 

todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade,

Ef 1.11



Conclusão: Que exagero!



O propósito de Deus era 
que nós, os primeiros a 

confiar em Cristo, 
louvássemos a Deus e 
lhe déssemos glória. 

Ef 1.12


