
 

 
 

32 – MARCAS DA GRAÇA 

Quebra Gelo –  Quem marcou sua vida? O que de bom desta pessoa você guarda até hoje? 

 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

- Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor!  
 

 Aliança  

 Renova-me  
 

 

Tempo da Palavra (20 min) –  Tito 2.11-14 - 1 Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a 

todos. 12 Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de 

forma sensata, justa e piedosa, 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso 

grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14 Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade 

e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. 

 Esta semana nos continuamos a avançar no texto de Tito 2.11-14. Como Igreja do Senhor Jesus temos 

crescido na Graça e conhecendo mais e mais sobre ela. Charles Swindoll nos recorda que a “Graça é Deus se 

dando em plena aceitação de alguém que não a merece, jamais poderá adquiri-la e jamais poderá pagá-

la” – Essa é uma grande verdade. E crescemos quando temos esta consciência. Sabemos o quão pequeno nós 

somos, mas ao mesmo tempo quão amado nos tornamos do nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Ao recebermos esta maravilhosa graça, ela nos transforma e nos torna mais parecidos como o Mestre. 

E por isso que o texto de Tito é claro é nos mostrar algumas das marcas que Graça produz em nós. E no ultimo 

domingo aprendemos mais sobre estas marcas, e elas são: 

 Ela nos Educa – v.12 – “Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, 

vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa,” 

 

 Ela nos da Esperança – v. 13 – “aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do 

nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.”  

 

 Ela nos Redime e Purifica – v. 14 a – “Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda 

iniquidade e purificar, para si mesmo,” 

 

 Ela nos leva a Pratica de boas obras – v.14 – “Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de 

toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas 

obras.” 

 
Estas são algumas das marcas que a Graça de Deus produz em nós. A vida com Jesus nos leva a sermos 

homens e mulheres diferentes, transformados pelo poder de Deus e pela sua graça, que nos educa, nos da 

esperança, nos redime, purifica e nos leva a uma de exemplo e boas obras. Vamos compartilhar um pouco 

mais sobre o tema hoje. 

 

Perguntas para Reflexão: 

 

1- Se graça educa/ensina o caminho que devemos andar com Deus. Uma escola, ao final do bimestre, 

aplica uma prova aos alunos para medir o conhecimento das mais diversas disciplinas. Se 

submetêssemos aqueles que se dizem discípulos de Jesus à uma prova. O conteúdo será: viver de forma 

sensata, justa e piedosa. Seríamos aprovados ou reprovados. Que nota acha que tiraríamos? 



 

 
2  - Viver aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de Deus,  quer dizer  que estamos 

prontos para nos encontrarmos com Ele a qualquer momento. Se esse momento fosse agora. Você 

estaria pronto? (Querido líder,  lembre-se que estar pronto significa, que Jesus é o Senhor e Salvador de 

nossas vidas) 

 

3 – Deus é Santo, e a condição para estarmos com Ele é sermos parecidos com Ele. Quando falamos isso, o 

que você pensa? (Querido líder, lembre-se que a santificação é um processo que acontece diariamente, 

a todo momento. Mas, que cada dia devemos ser mais parecidos com Deus e menos com o mundo)  

 

4 – O amor de Deus nos chama para fora, para sermos testemunhas do seu amor. Não somos salvos por causa 

das boas obras. Mas a praticamos por causa do Seu grande amor demostrado a nós. Como nós, PGM de ...., 

Podemos até o mês de outubro demonstrar isso? Querido líder, desafie seu grupo a realizar algum trabalho 

de compaixão e graça. Ex: arrecadar itens de higiene pessoal para a Cristolândia. Ou, levar sopa em um 

hospital para quem estiver esperando. Ou, arrecadar brinquedos para doar para crianças nos dias das 

crianças, etc. Os objetivos e envolver ativamente todo o PGM. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração 

sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi 

a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não 

tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
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