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GRAÇA COMUM, BÊNÇÃOS DIVINAS PARA TODOS 

MATEUS 5.43-48 

INTRODUÇÃO 

Muitos filhos de Deus perguntam por que pecadores não regenerados continuam a receber 

inúmeras bênçãos de Deus. A resposta a essa pergunta é que Deus concede a graça comum. Mas 

o que é a graça comum? É a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inúmeras bênçãos que 

não fazem parte da salvação. A palavra comum significa alguma coisa comum a todas as pessoas, 

não restrita aos crentes ou aos eleitos.  

A graça especial de Deus traz salvação aos que creem e sua graça comum é estendida a toda 

a humanidade, fornecendo provisão de vida, saúde e de todas as coisas necessárias à 

sobrevivência. 

 

I. EXEMPLOS DA GRAÇA COMUM 

Como explicar a vida relativamente ordenada que há no mundo, quando sabemos que “o 

mundo inteiro jaz no Maligno” (1 João 5.19)? Por que a terra dá frutos bons e não somente 

espinhos e ervas daninhas (Gênesis 3.18)? Como podemos explicar o fato do homem pecador ter 

algum conhecimento de Deus e algum discernimento do bem e do mal? Quer dizer dos talentos 

especiais e do desenvolvimento da ciência por parte de tantas pessoas? Como explicar a busca do 

homem por Deus através das religiões? A doutrina da graça comum responde a tudo isso. 

 

1. Vida física (Atos 17.25,28) 

Veja a afirmação de Jesus em Mateus 5.45. 

Os ímpios são abençoados por Deus (Gênesis 39.5; Salmo 145.9,15-16; João 3.27). Tudo se 

resume nisto: Deus é o Autor e o mantenedor da vida de todos os seres humanos, salvos e 

não salvos. 

 

2. Vida intelectual (Gênesis 1.26; João 1.9) 

Ao criar o homem à sua imagem (Gênesis 1.26), Deus o fez como ser racional, conferindo-lhe 

capacidade intelectual. Jesus Cristo é apresentado como aquele que “vindo ao mundo, ilumina 

a todo homem” (João 1.9). O Filho de Deus permite que iluminação e entendimento cheguem 

a todas as pessoas do mundo. 

Os homens que estão mortos em seus delitos e pecados (Efésios 2.1) só conseguem realizar 

grandes obras por causa da graça divina mesmo que não creiam.  

 

3. Vida moral (Lucas 6.33; Romanos 2.14-15) 

Os seres humanos não caem totalmente nas profundezas do pecado porque Deus intervém e 

coloca limites, principalmente nos soberbos, como foi o caso de Nabucodonosor, em Daniel 4. E 

o que Deus faz? Ele usa a consciência. O apóstolo Paulo afirma que os que não têm lei, a 

consciência serve de lei, acusando ou defendendo-os (Romanos 2.14-15). 

Essa percepção interna do certo e do errado, que Deus dá a todas as pessoas, significa que eles 

frequentemente aprovarão padrões morais que refletem muitos dos padrões morais das Escrituras. 

Os pecadores também fazem o bem (Lucas 6.33), compare 2 Reis 12.2 com 2 Crônicas 24.17-

25. Isso significa para os cristãos que o fato de um ímpio realizar boas obras mostra, na realidade, 

a graça de Deus em ação. 

 

4. Vida social 
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As organizações sociais são evidências da graça de Deus na sociedade. A principal delas, a 

família, continua sendo usada por Deus para preservar a pureza e a moral da sociedade. Ainda 

que haja degradação nos valores familiares, continua sendo a principal instituição divina (Gênesis 

2.24; Hebreus 13.4). 

As autoridades são outra manifestação da graça de Deus para a preservação da sociedade 

(Romanos 13.1-5). Todos os agentes humanos são meios para refrear as ações do mal na 

sociedade.  É claro que os governos corruptos não representam a plena manifestação da graça 

divina, mas o Deus soberano os usa “apesar de”. 

 

5. Vida religiosa (Atos 17.22-23) 

Paulo afirmou aos Romanos que os homens têm conhecimento de Deus; o que eles não fazem 

é glorificá-lo como Deus, nem rendem-lhe graças (Romanos 1.21). Aos atenienses, o mesmo 

apóstolo falou: “Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses! 

Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos; porque, passando e observando os objetos de vosso 

culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Pois esse que 

adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio” (Atos 17.22-23). 

Muitas pessoas, em todo o mundo, recebem milagres e livramentos de Deus todos os dias, em 

todos os cantos da terra. O problema é que elas não atribuem a glória Àquele que realizou o feito, 

que demonstrou sua bondade. Essas pessoas acreditam quem foi por causa da sua fé em algo ou 

produto de sua religião, quando, na verdade, foi a graça de Deus. É exatamente isso o que Tiago 

afirma: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem 

não pode existir variação ou sombra de mudança” (Tiago 1.17). 

 

II. RAZÕES DA GRAÇA COMUM 

Embora a graça comum proporcione tantas bênçãos, ela não salva as pessoas, pois é diferente 

da graça salvadora. A graça comum não transforma o coração humano nem conduz ao genuíno 

arrependimento e à fé. Ela reprime o pecado, mas não muda em medida alguma a disposição 

fundamental de alguém, nem purifica a natureza humana decaída. 

A Bíblia nos esclarece os motivos de os pecadores indignos receberem a graça comum do 

Senhor. 

 

1. Redimir os que serão salvos (Romanos 8.29-30; Efésios 1.3-4) 

Deus permite que as pessoas pecadoras vivam, gerem filhos, para que tenham oportunidade 

de se arrepender e crer no evangelho de Jesus Cristo. E assim os propósitos de Deus vão se 

cumprindo nas gerações futuras. 

 

2. Demonstra a bondade e a misericórdia de Deus (Lucas 6.35) 

Jesus declarou que Deus “é benigno até para com os ingratos e maus” (Lucas 6.35). Mas isso 

não significa que Deus suspenda a punição sobre o pecado, ele apenas adia a punição para 

mostrar que não tem prazer em executar seus juízos (Ezequiel 33.11). Ele é o Deus que “deseja 

que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade” (1 Timóteo 

2.4). Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. 

 

3. Demonstrar a justiça de Deus (Romanos 2.5) 

Todas as pessoas que não aproveitam a bondade e a misericórdia de Deus tornam-se alvo da 

justiça de Deus. Alguns na igreja de Tiatira passaram por essa experiência (Apocalipse 2.21-23). 
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O convite repetido de Deus aos pecadores para que se arrependam, e a recusa repetida a esse 

convite, faz com que “a justiça de Deus ao condená-las seja percebida muito mais claramente” 

(Romanos 2.5). 

 

4. Demonstrar a glória de Deus (Lucas 17.15-17) 

Assim como é verdade que muitos não dão glória devida ao nome de Deus, também é verdade 

que muitos glorificam a Deus todos os dias em toda parte. Ao dizer “graças a Deus”, sabemos que 

muitos o fazem mecanicamente, mas outros o fazem de coração, ao experimentarem um 

livramento, uma cura ou alguma bênção. No episódio da cura dos dez leprosos, apenas um voltou 

para agradecer “e este era samaritano” (Lucas 17.16). O importante é que ele deu “glória a Deus 

em voz alta” (Lucas 17.15). 

 

III. TRÊS CONCLUSÕES SOBRE A GRAÇA DE DEUS 

1. A graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos 

As pessoas que experimentam uma enorme porção da graça comum de Deus durante sua 

vida, se não creram no evangelho de Cristo, não serão salvas da ira vindoura (Romanos 5.10; 

Efésios 2.3; Filipenses 3.18; Colossenses 1.21; Tiago 4.4). 

 

2. Não devemos rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem 

totalmente más 

Muitas coisas boas, oriundas de vários lugares, de variados profissionais, feitos de diversas 

maneiras, são o fruto da mão de Deus agindo graciosamente, através da vida de pessoas que não 

estão em Cristo (embora elas não saibam). Deus usou Ciro, um rei persa, como instrumento para 

abençoar seu povo, Israel, e dele disse: “Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz” (Isaías 

44.28; 45.18; Esdras 1.1-3). 

 

3. A doutrina da graça comum deve conduzir nosso coração a uma extrema gratidão a 

Deus 

As ruas, as praças, os jardins, os parques, as famílias, os amigos, os parentes, as escolas, as 

lojas, os hospitais, as farmácias, os supermercados, as padarias, os restaurantes, a segurança 

policial, o progresso tecnológico, são coisas boas que Deus, em sua maravilhosa graça comum nos 

proporciona (1 Timóteo 4.4-5). 

 

CONCLUSÃO 

Ao concluir este assunto, precisamos deixar clara a diferença entre ser abençoado e ser salvo. 

• Universalismo: doutrina não bíblica que afirma que, no fim, todos serão salvos. A salvação 

será universal. Afinal, “Deus existe para nos perdoar”. A Palavra de Deus afirma claramente que 

muitos seguirão para perdição (Mateus 7.13). 

Onde está firmada sua confiança? ... numa vida eterna com Deus. 

• Inclusivismo: esta doutrina afirma simplesmente isto: “Qualquer fé serve”. Segundo ela, 

basta você crer em algo que você já está “incluído”. 

A fé salvadora é a fé em Jesus Cristo: “Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 

todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de 

Deus” (João 3.36). 

Todos os caminhos levam a Deus como Juiz, somente Jesus Cristo leva a Deus como Pai (João 

14.6). 
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Em quem você realmente crê? Qual é a voz que fala mais forte aos seus ouvidos? A voz do 

mundo ou a voz do Senhor, através das Escrituras? 

É bom notar que a graça comum é diferente da graça salvadora: 

• Em seus resultados (não oferece salvação); 

• Em seus resultados (é dada a crentes e incrédulos). 

 

Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 05/02/2023, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba 

 

 

 


