
 

 
 

31 – A GRAÇA É PARA TODOS 

Quebra Gelo – Você recebeu algum presente especial ultimamente? Como foi sua reação? Compartilhe com 

seu PGM. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore agradecendo ao Senhor pela bênção de estarmos juntos neste encontro.  

• Agradeça ao Senhor pela oportunidade de aprender mais da sua Palavra. 
 

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

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

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. 

 

 Uma das mais belas verdades do Novo Testamento se encontra na carta que Paulo escreveu ao jovem 

pastor Tito – “Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos.” (2.11) – A graça foi 

manifestada a todos os homens! Que maravilha esta verdade! Afinal somente a graça de Deus pode de fato 

transformar o coração do ser humano. Vamos lembrar um pouquinho o contexto em que tudo está acontecendo. 

 Quando olhamos para o contexto, compreendemos que Tito era um cristão gentio que foi 

provavelmente convertido por Paulo (1.4). O Novo Testamento provê pouca informação a respeito dele , e ele 

mão é mencionado em Atos. Paulo levou-o a Jerusalém no princípio de seu trabalho com Paulo em sua segunda 

e terceira viagens missionárias e parte da quarta. Ele era um confiável companheiro de Paulo, com quem Paulo 

podia contar em situações delicadas como aquela de Corinto (2 Co 2.13; 7.6, 13,14; 8.6; 16,23; 12.18). Tito 

mais tarde serviu como representante de Paulo na ilha de Creta (1.5) e na província de Dalmácia (2 tm 4.10). 

Paulo escreveu a Tito da Macedônia (3.12). Numa parte anterior de sua viagem, ele e Tito tinham 

estado envolvidos em atividade missionária na ilha de Creta. Quando Paulo partiu, deixou Tito para traz para 

continuar a obra (1.5). Nesta carta, Paulo escreveu a Tito para encorajá-lo a levar ao fim seu ministério na 

ilha. Especificamente, Paulo queria que Tito completasse a organização das igrejas (1.5-9), respeito da conduta 

adequada ( 2.1-3.8). Quando um substituto chegasse, Tito deveria encontrar Paulo em Nicópolis (3.12). 

Quando olhamos Paulo escrevendo a Tito e dando uma grande ênfase sobre a Graça, afina a cidade de 

Creta era um local onde sua população era muito voltada para o pecado. Mas sabemos que onde abunda o 

pecado, superabunda a graça de Deus. Então Paulo menciona que a GRAÇA era para todos: 2.11 “Porque a 

graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos.” – Quantas pessoas poderiam se achar melhor dos 

que os cidadãos de Creta, mas Paulo menciona que a graça era para todos, inclusive os cretenses. E mais, esta 

graça era salvadora. A graça que proporciona salvação, e não meramente um favor divino, mas a 

transformação completa do ser humano. Afinal Paulo menciona em efésios 2.8 e 9 – “Porque pela graça vocês 

são salvos, mediante a fé; e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se 

glorie.”  

É interessante que esta preciosa salvação “nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões 

mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa,” (v.12) e nos mostra que fruto deste 

grande amor de Jesus ele nos remiu “de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente 

seu, dedicado à prática de boas obras.” – A graça que é para todos nos alcançou! 

 
Perguntas para Reflexão: 

 

1- “Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. ” (2.11)? O que você pensa quando 

esse “todos” também se refere ao Assassino, ao traficante, ao Político corrupto, ao perverso? (Querido Líder, 

mostrar que Deus nos ama independente de quem nós somos. O que Ele odeia são nossas ações pecaminosas. 

E se recusa a nos deixar como estamos. Deus não tem lata de lixo!) 



 
2 - Graça que proporciona salvação, e não meramente um favor divino, mas a transformação completa do ser 

humano. A maravilhosa graça de Deus nos alcançou.  Qual a maior transformação que ela operou em sua 

vida? Compartilhe  

 
 

3.. Que responsabilidade temos como embaixadores da graça de Deus? (Querido líder, depois que os irmãos 

compartilharem, enfatize que a graça que nos alcançou deve nos mover em direção ao outro. Onde estivermos 

devemos testemunha da sua Graça. Onde estivermos Ele pode transformar o Caos em Paz, ela retira a tristeza 

e traz alegria. Onde está o pecado, a graça de Deus deve superabundar.) 
 
 

 

 

 

 
 

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: 

 

 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, invista a tempo com um amigo não cristão e seja movido pela 

graça. 

 


