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1. INTRODUÇÃO – os meios ou recursos para obter graça. 

 
Existem nas sagradas escrituras, vários meios de obtermos as graças, 

bênçãos, ou galardões, de Deus.  
 
Há coisas físicas que os servos devem fazer, por orientação de Deus, 

as quais nos fazem agradáveis diante de DEUS.  
 
Mais à frente estudaremos que coisas ou meios são esses, e porque, 

desperta diante de Deus sua graça em nosso favor. A graça aqui estudada é a 
graça que nos ajuda a continuar na caminhada em Jesus para o céu.  

 
Temos outros trabalhos que abordam a salvação pela GRAÇA de Deus através 

de Jesus. Nesse trabalho estudaremos e DESVENDAREMOS porque os meios de graça 
apontam para Jesus.  
 

OS MEIOS DE GRAÇA NÃO são FORMAS DE comprarmos DEUS, MAS recursos para 
adorá-lo, nos fazendo aceitáveis e agradáveis diante Dele. 

 
Os caminhos para obter uma graça APONTAM para JESUS, aquele que é a 

verdadeira graça. 
 

Jesus é a VERDADEIRA GRAÇA, AQUELE QUE É A GRAÇA SALVADORA. Muito embora 
em todos os tipos de graça, seja a verdadeira, ou as “tipológicas”, tenham 
sempre “um que de:” favor imerecido, gratuito...  

Aqui nos ateremos um pouco mais à “graça-recurso” e seus ELOS PROFÉTICOS 
COM JESUS, “o Deus de toda graça”.  

 
Esses recursos foram deixados por Deus para podermos invocá-lo, e 

estarmos na sua presença, desfrutando de suas bênçãos.  
 
Os meios de graça são “caminhos ou recursos tipológicos” os quais nos 

leva à presença do Pai. Por serem caminhos os quais no leva a presença de 
Deus eles não poderia DEIXAR DE apontar para JESUS. Como disse o Senhor: 
“Ninguém vem ao Pai Senão por mim”. Vejamos isso em versículos: 

 
A seguir citamos alguns tipos os quais contêm ELOS proféticos com Jesus, 

ou seu ministério:  

 Louvor – “porque tu és o meu louvor.” JEREMIAS 17:14;  

 Oração – “Todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receber, e tê-las-eis.” MARCOS 

11:24;  

 Jejum – “Lhes será tirado o esposo, e então jejuarão.” MATEUS 9:15  

 Fé – “sem fé é impossível agradar-lhe...” HEBREUS. 11:6 

 Comunhão – “onde estiverem dois ou três ALI ESTAREI...” JOÃO 18:20 (Pai, 

Filho, Espírito Santo são uma só PESSOA.) 
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 Leitura/consulta da Palavra – “o verbo que se fez carne...” JOÃO 1:14. (Jesus é 

a Palavra de Deus). 

 Obediência – “foi obediente até a morte e morte de cruz...”FILIPENSES.2:8 

(Jesus é obediente). 

 Humildade – “... Deus dá graça aos humildes...” I PEDRO 5:5, Mat.11:29. (Jesus 

é humilde). 

 Arrependimento – “com o contrito e abatido de espírito...” ISAIAS 57:15. 

(Embora Jesus não tevesse do que se arrepender Ele se colocou no lugar 

dos pecadores para Deus poder nos perdorar - esse tipo está ligado com 

o Ministério de Jesus). 

 Mansidão – “mas dará graça aos mansos.” PROVERBIO. 3:34; “... o teu Rei aí te 

vem, Manso, e assentado sobre uma jumenta... MATEUS 21:5. (Jesus é um leão 

manso). 

 Honrar a pai e a mãe - “Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento 

com promessa.” EFÉSIOS 6:2 (Jesus fois quem verdadeiramente 

HONROU/GLORIFICOU  O PAI... – “’’Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a 

obra que me deste a fazer. JOÃO 17:4 ). (Quanto à mãe ela é a genitora, a esposa, a viuva. 

Jesus amou sua igreja e a honrou ao ponto de dar sua vida por nós). 

 
VOLTEMOS AOS MEIOS DE GRAÇA... 
 

2. PRIMEIRO: O QUE É UM “MEIO”? 
  

Resposta: Meio é forma, é processo, é caminho, é recurso, ou instrumento, 
para alcançarmos alguma coisa.  

 

3. SEGUNDO: O QUE É “GRAÇA” ? 

 
HÁ NA BÍBLIA VÁRIOS TIPOS DE GRAÇA. 1 Exemplos do uso diverso para a 

palavra “graça”: 
 
 Graça-agradar (agradar); 

 Graça-grátis (sem preço/custo para o recebedor); 

                                                 
1 HÁ dois trabalhos nesta página que abondam essas graças.  
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 Graça-agradecimento (gratidão, agradecer); 

 Graça-SALVAÇÃO (Jesus o resgatador); 

 GRAÇA-saudação (O osculo santo – cumprimento agradável), etc. 

 
UM favor, uma graça é algo dispensado ao outrem sem o mérito. Isso 

porque se envolver mérito, merecimento, dívida e consequente pagamento, deixa 
de ser GRAÇA para ser retribuição de algo que é devido.  

 
Todavia para com Deus, o homem é sempre, e em qualquer circunstância, 

um DEVEDOR e nunca um credor. Como diz as sagradas escrituras: ROMANOS 11:35 
”Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?”  

 
JESUS é A VERDADEIRA GRAÇA, é O MEIO DE GRAÇA GENUÍNO. JESUS É O ÚNICO 

CAMINHO QUE “VEM” AO PAI. ELE É O ÚNICO MEDIADOR 2, (MEIO) ENTRE DEUS E OS 
HOMENS. 
 
 
  A VERDADEIRA IMPORTÂNCIA DOS MEIOS DE GRAÇA, ou dos meios para sermos 
agradáveis diante Dele, ESTÁ NO FATO desses meios ou recursos DE VÁRIAS 
FORMAS APONTAREM PARA JESUS.  
 

São formas de obtermos o favor de Deus, TIPOLOGICAMENTE, através de 
Jesus. 

 
 Mudam os tipos, todavia permanece o mesmo projeto eterno de Deus 

através de Jesus. 
 

A SEGUIR FALAREMOS DE ALGUNS DESTES RECURSOS, OU MEIOS DE GRAÇA QUE 
APONTAM PARA JESUS, e por isso nos faz agradáveis, aceitáveis diante de Deus.  

 
Ele nos aceita não é porque fizemos algo em si mesmo, mas porque DEUS 

olha é vê diante Dele, algo que aponta, que tipifica, O SEU FILHO.  

4. FÉ COMO TIPO DE JESUS. 

 

Na bíblia, como na vida cotidiana, uma mesma palavra pode ter 
variados sentidos. Assim, temos alguns tipos de fé. Algumas fés 
se opõem e outras se justificam se explicam e se completam.  

 
Desta forma nem toda fé é tipo de Jesus. Algumas espécies de 

fé são idolatrias.  
 
Veremos que uma mesma palavra bíblica, por exemplo: “FÉ”, 

pode representar o bem maior, “JESUS”, E também o mal, “A 
IDOLATRIA”.  

                                                 
2 I Timóteo 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem 
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Portanto, é correto dizer que fé é o firme fundamento e esse 

fundamento é Jesus. Entretanto, também é correto dizer que fé é 
um meio, caminho, ou recurso para se obter “graças”, pois SEM 
FÉ É IMPOSSÍVEL OBTER “bênçãos” DE DEUS. Conforme HEBREUS 11:6 Ora, 

sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 

ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. O que está posto nesse versículo é que SEM FÉ 

NÃO HÁ COMO OBTER GRAÇAS, EM OUTRA PALAVRA: “COM FÉ É POSSÍVEL OBTER 

GRAÇAS”...  

 

Dizermos que FÉ pode ser o “SÔTER – O SALVADOR” como também um meio para acionar 

o salvador e obter uma ‘SOTERIA’ uma graça, uma bênção imerecida.3 

 

 Vejamos mais sobre tipos de fé: 
 

o Fé comum, corriqueiras e humanas deste mundo; 

 

o Fé que vence batalhas diversas... (vitórias sobre: fluxo de sangue, cegueira, lepra, 

paralisia, tempestades, livramentos, perigos, inimigos, etc.)  

 

 MARCOS 5:34 E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz, e sê curada deste 

teu mal. 

 

 MARCOS 10:51 E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: 

Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu 

a Jesus pelo caminho. 

 

 LUCAS 7:49 E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até 

perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz. 

 

 LUCAS 8:48 E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; vai em paz. 

 

 LUCAS 17:19 E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou. 

 

 LUCAS 18:42 E Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, 

glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. 

 

 Nas passagens acima, quando Jesus disse: “a tua fé te salvou”. Ele está fazendo 

referência a uma fé interna da pessoa beneficiada com a cura. Jesus não está 

dizendo que: eu Jesus sou a fé verdadeira e por isso “eu te salvei”. Muito embora 

quem de fato fez a obra de curar foi o Salvador Jesus. Entretanto, Ele falava de 

                                                 
3 As palavras  Sôter e Soteria são de orígem gregas. Aquela significa “salvador”,  e está significa “salvação”.  Soteria é 

usada na bíblia para falar de vitorias diversas como: saúde, livramento, vida eterna etc. 
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uma fé, de algo mais do que uma “crença” interna, ALGO que aquelas pessoas 

tinham dentro de si.  

 

Ele estava ensinando que devemos acreditar nele para obter os milagres que 

necessitamos.  

 

 MARCOS 4:40 E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?  

 
Se toda fé fosse Jesus teríamos que dizer que Jesus estava 

perguntando aos próprios discípulos se eles não tinham Jesus. Isso 
não faria nenhum sentido, pois Jesus estava ali.  

 
Jesus chamou a atenção deles sobre a necessidade que eles 

tinham de ter “o recurso ou meio de graça” chamado FÉ. EMBORA ELA 
SEJA UM TIPO DO SENHOR, o qual ESTAVA PRESENTE E, POR FIM, foi o 
verdadeiro recurso para acabar com a tempestade. Isso porque 
direta e indiretamente ELE e quem faz a obra de Deus. 

 

 MATEUS 8:10 E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em 

verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.  

 
Aqui, como vemos, trata-se de uma fé que pode não existir, 

pode não está presente no coração do homem. Também, pode estar 
presente em pequena quantidade ou em grande, representada pela: 

“tanta fé”.  
 
Como é sabido ninguém tem um pouquinho ou uma porção gigante 

de Jesus. Ou Jesus está com alguém ou Ele não está com este alguém.  
 
A fé que Jesus encontrou no centurião, (Mat. 8:10), era uma 

grande fé. Jesus disse que nem em Israel encontrara tanta fé. 
Certamente não se referia a si mesmo. Se FÉ fosse somente JESUS, 
teríamos que dizer que Jesus estava perdido de si mesmo e que se 
encontrou dentro do coração daquele centurião.  

 MATEUS 17:20 E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; porque em verdade 

vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa 

daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível.  

Por sua vez a fé no coração dos discípulos era menor que um grão 
de mostarda. Era uma pequenina fé. Assim, percebemos que a fé a qual 
o homem pode ter, no coração, varia de tamanha e é DIFERENTE DE 
JESUS, embora seja tipo de Jesus. 

 

o Fé comum idólatra, cresças em ídolos que traz morte - Atos 17:16 ... “o seu espírito se 

comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria.” 
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o Fé ação, agir sob orientação de Jesus –TIAGO 2:26 “... assim também a fé sem obras é 

morta.” 

 

o Fé dom espiritual - I CORÍNTIOS 12:9 ... E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; 
 

o Fé que traz vida - HEBREUS 10:28 o meu justo viverá pela fé – Jesus em nós. 
 

A fé a qual é caminho para obter graças é a fé tipo de Jesus ou 
o próprio Jesus, pessoalmente ou TIPIFICADO. A fé tipo é uma fé 
vinda da eternidade fundada em JESUS. Muito embora, todos os meios 
de graças são meios os quais de alguma forma apontam para Jesus, em 
maior ou menor grau.  

 
A fé e a madrugada apresentam essa interligação tipológica mais 

acentuada e explicita como veremos nos versículos A SEGUIR: 
 

 HEBREUS 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 
das coisas que se não veem. 

 
Quem é o firme fundamento? Jesus é a rocha firme. Ele é o firme 

fundamento. 
 

 HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o 
buscam. 

    
 Sabemos que sem Jesus, sem apontarmos para Jesus, é impossível 
ter aceitação de Deus, vejamos o exemplo bíblico de Caim e Abel: 
 
 Caim e Abel sabiam da existência de Deus, porém, ao ofertarem 
somente Abel foi aceito. Abel além de ser pastor de ovelha, que é um 
tipo de Jesus, também sacrificou, (fez holocausto – outro tipo do 
ministério de Jesus), e ofertou a Deus. 
 
 Caim não agradou a Deus por que faltou, na sua oferta, apontar 
para o cordeiro, para a vítima inocente. Quem é a vítima inocente? 
Jesus o cordeiro de Deus é a vítima. 
  
 A lei criou a oferta das primícias dos frutos a qual apontava para 
Jesus homem, o primeiro de todos os “homens”, O CABEÇA DOS HOMENS...  
 
 Caim teria apontado para Jesus se tivesse pegado das primícias dos 
frutos.  
   
 Jesus enquanto ‘filho do homem’ não era qualquer fruto, mas o 
“primeiro dos frutos”, o primogênito de Deus.4 

                                                 
4 JESUS É O PRIMEIRO EM TUDO. ELE é O ALFA, O INÍCIO, a FONTE DE TUDO. 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


RECURSOS PARA ALCANÇAR GRAÇAS DE DEUS. 
 

 
Arquivo: MEIOS DE GRAÇA.DOC.  

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 13:12:34. 

E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com  PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR 

7 

  
 Jesus não estando presente em nossas ofertas é impossível agradar 
a Deus. 

 

 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 

 
A fé é gerada em nós pela palavra, por Jesus a palavra de Deus. A 

fé está interligada à palavra. Ela vem pelo ouvir, “atender”, a palavra. 
 
Quem é a palavra de Deus? Jesus o verbo de Deus5. Aquele que foi 

obediente até a morte de cruz. Parafraseando: Fé é atender a Jesus.  
 

AQUELE QUE É A PALAVRA DE DEUS... DISSE JESUS: AS MINHAS OVELHAS me 
ouvem. Fé é o atender/viver a voz de Jesus.  

 
 HABACUQUE 2:4 ... O justo pela sua fé viverá. 

 
Quem tem Jesus tem a vida, viverá eternamente. Fé é um dom do 

espírito. Quem tem o Espirito Santo esta pessoa é de Jesus, pertence ao 
senhor da Vida Eterna, portanto, viverá eternamente.  

 

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de 

si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus 

repartiu a cada um. 

    
A fé foi repartida, tal qual o pão foi partido. O Pão que 

representava o corpo de Cristo. 
 
 Jesus é aquele que se deixou partir para nos alimentar com a sua 

vida. “Cristo em nós esperança da gloria” 
 

 I CORÍNTIOS 2:5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no 

poder de Deus. 

 
Jesus é o braço forte de Deus, a destra de Deus, o Deus forte. 
Jesus é aquele que recebeu todo poder no céu e na terra. Jesus é 

nosso apoio. 

                                                 
 LEVÍTICO 2:14 E, se fizeres ao SENHOR oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas 

primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo; isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. 

 

 ROMANOS 8:23  E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, 

esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 

 

 I CORÍNTIOS 15:23 Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 

 

 
5 JESUS É A PALAVRA DE DEUS QUE SE FEZ CARNE. 

  

 JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus 
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Jesus e nosso firme fundamento. 
Jesus é nossa rocha em quem nós apoiamos. 

   

 GÁLATAS 3:7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. 
  

São filhos do pai quem crê em Jesus. Deus deu-lhes o poder serem 
filhos do Pai Eterno.  

 
Conforme descrito em: 
 

 JOAO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, aos que crêem no seu nome. 
 

 Quem é de Jesus é filho de Deus Pai. 
 

 GÁLATAS 3:23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados 

para aquela fé que se havia de manifestar. 

 
Jesus é aquele que veio e manifestou a sua graça e formosura entre 

nós. 
 

Jesus veio trazer uma nova lei, a lei da graça. Sendo ele mesmo a 
graça de Deus para com os homens.  
 

Ele e a dadiva, a oferta perfeita, de Deus para resgatar o homem. 
 
Jesus é o meio de graça diante de Deus: o Deus de toda graça conforme 

escrito em: 
 

   I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou 

à sua eterna glória... 
  

JESUS É o CAMINHO E POR ELE QUE É A GRAÇA DE DEUS SOMOS 
SALVOS.(EFÉSIOS 2:8) 

 

5.  MADRUGADA COMO TIPO DE JESUS.6 

 

Madrugada é um tipo profético a indicar que as trevas passarão e a luz 
se instalará em breve, no tempo do homem. 
 

 
Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo. (sal.112:4) 
 

                                                 
6 Por volta do ano de 2004-2006, o Senhor concedeu um sonho onde Ele disse 
que a madrugada apontava para Jesus em três coisas. 
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DESCRIÇÃO PERFEITA DA MADRUGADA ESPIRITUAL (JESUS O NOSSO RAIAR DO DIA) 
ESTA EM : 
 

 ISAIAS 60:1,2 Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR 

vai nascendo sobre ti; 2 Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os 

povos; mas sobre ti o SENHOR virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. 
 

A madrugada simboliza o processo: individual - membros e coletivo – 
igreja corpo de cristo, pelo qual o Senhor vai surgindo, iluminando 
nossas trevas. O mortal VAI sendo transformado/iluminado até ser “DIA 
PERFEITO”, ser revestido da imortalidade de Jesus. 
 

Jesus enquanto caminho a nos iluminar é um processo onde Ele é o 
sol da justiça que vai iluminando até ser o dia eternal onde não haverá 
mais trevas. 
  

A madrugada é um período, um processo no tempo, é um caminho.  
 

A madrugada aponta para Jesus, o caminho do servo até o dia eternal.  
 
CONFORME: 
 

 PROVERBIOS 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando 

mais e mais até ser dia perfeito. 

 

 ”ISAIAS 60: 19 Nunca mais te servirá o sol para luz do dia nem com o seu resplendor a lua te 

iluminará; mas o SENHOR será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória 20 Nunca mais 

se porá o teu sol, nem a tua lua minguará; porque o SENHOR será a tua luz perpétua, e os 

dias do teu luto findarão.” 
 
1) MADRUGADA É MOMENTO NO QUAL DEUS SE DEIXA ENCONTRAR. 

 

 GÊNESIS 19:27 E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, 

e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do SENHOR. 
 

Quem está diante de Jesus está diante da face de Deus - Emanuel. 
Quem busca o senhor de “madrugada” o acharão.  
 

 PROVÉRBIOS 8:17 Eu amo aos que me amam, e os que cedo,(madrugada), me 

buscarem, me acharão. 
 
Quem busca a Deus, em Jesus, a verdadeira madrugada, o verdadeiro raiar 
do dia, Ele se deixa encontrar pelo homem. 
 

 
2) A MADRUGADA É À HORA OU O TEMPO BREVE NO QUAL DEUS SE FAZ PROPÍCIO 
AO HOMEM PARA ELE VENCER OS EMBATES DESTE MUNDO TENEBROSO. 
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 Jesus é o “tempo eterno”, é o pai da eternidade. Aquele que abriu 
uma porta, (uma oportunidade), na eternidade, que Ele criou para o homem 
retornar a presença de Deus.  
 

O sol de manhã é mais belo e acessível. Pode-se olhar para ele e 
não queimar os olhos.  

 
Jesus, embora tenha todo poder, (fogo consumidor), atenuou seu poder 

por um breve momento.  
 
Ele deixou o esplendor da sua gloria para que nós pudéssemos olha-

lo face a face. Isso para que víssemos a gloria de Deus sem sermos 
destruídos.  
 

O homem em Jesus, e através de Jesus, se levanta, fica de pé pronto 
para a caminhada, (o processo de salvação). 

 
Pomos nossa confiança e sustentáculo em Jesus, a rocha eterna. E 

cheios do Espirito Santo, o adoramos em espirito e verdade. (Isso  é o 
derramar do óleo na rocha/coluna/travesseiro). O nosso descanso, onde 
nossa cabeça está apoiada para descansarmos hoje e eternamente.  

 
CONFORME: 
 

 GÊNESIS 28:18 Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha 

posto por seu travesseiro, e a pós por coluna, e derramou azeite em cima dela. 

 

 ÊXODO 29:41 E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da 

manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave; oferta queimada é ao SENHOR. 

 
Jesus é a oferta da manhã. É o pão da manhã. Jesus é o cheiro que agrada 

a Deus. Aquele que se deixou queimar, (holocausto), se ofertando a Deus.  
 
3) A MADRUGADA E O MOMENTO EM QUE AS TREVAS VÃO FINDANDO E A LUZ DO 
SOL EM BREVE APARECERÁ COM TODO O ESPLENDOR. 
 

Madrugada é um breve momento antes do raiar pleno do sol. Jesus neste 
momento breve (período da graça) é a luz da aurora.  
 
Leiamos:  

 

 PROVÉRBIOS 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando 

mais e mais até ser dia perfeito. 
 

JESUS É O CAMINHO ÚNICO NO QUAL A IGREJA ANDA ATÉ CHEGAR À 
ETERNIDADE, NO DIA ETERNAL.  
 
4) MADRUGADA AINDA NÃO É DIA PERFEITO, MAS BRILHA A ESTRELA DA ALVA E 
EM BREVE O SOL APARECERÁ EM SUA PLENITUDE. 
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Também de forma profética fala do momento atual em que Jesus na terra 

ainda brilha, mas de forma mais tênue, (estrela da alva, da manhã). Quando 
o dia eterno para o homem iniciar Jesus brilhará intensamente (glorificado). 

 
Jesus é a fonte de luz na madrugada. Aquele que veio morar em nossos 

corações. 
 
Jesus é a luz que ilumina nossas trevas. A luz durante a madrugada, 

que brilha e não queima.  
 
Todos os momentos das nossas noites espirituais o Senhor está acessível, 

Ele é fiel, constante, imutável. Todos os dias a estrela da alva está no 
mesmo lugar para nos iluminar.  

 
Conforme:  

 

 II PEDRO 1:19 E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem fazeis em estar 

atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça 

e a estrela da alva surja em vossos corações. 
 
Jesus é personificado como a estrela da alva QUE SURJE EM NOSSO 
CORAÇÕES. 

 

 MALAQUIAS 4: 2 Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, 
trazendo curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. 

 
O dia eterno se aproxima. O Maranata, o retorno do Senhor para 

buscar sua igreja, se aproxima, então veremos Jesus brilhando 
eternamente glorificado. 

 
5) a madrugada é o momento no qual a luz da estrela da manhã ilumina 

as trevas do mundo que dorme mas irá despertar para a luz do dia em seu 
pleno esplendor. 

 

 APOCALIPSE 2:28 Também lhe darei a estrela da manhã.  

 
Jesus nos foi dado para não vivermos em trevas durante este período, 

(da graça), enquanto aguardamos o raiar do dia eternal, onde viveremos 
eternamente iluminados pelo sol da justiça. 

 

 APOCALIPSE 22:16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das 

igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da 

manhã.  
 
 Estamos no mundo. É noite, mas Deus nos deu seu Filho para nos 

iluminar, enquanto estamos no mundo.  
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 O mundo dorme, ele está nas trevas espirituais. A igreja, ao 

contrário, tem Jesus, a luz do mundo. Não estamos sozinhos ele está 
conosco. Ele é o Emanuel. 

 
 Fomos gerados pelo Senhor da luz e da vida.  
 
6) A MADRUGADA É O BREVE MOMENTO EM QUE SOMOS FARTOS COM O MANÁ 
 

 SALMO 90:14 Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que 

nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. 
 

 Jesus é a fonte das bênçãos e bondades de Deus. Ele sacia nossa 
sede de alma com o pão e a água da vida. Isso e demonstrado em muitas 
figuras, e especialmente na do bom pastor que dar sua vida por nós. Este 
fato demonstra a graça e a benignidade de Deus para com o homem. 

 
O povo quando andava no deserto colhiam o “pão do céu – o maná” de 

madrugada.  
 
 Jesus é este pão e também este momento de colhermos o pão do céu. 

Ele é tanto o pão vivo que desceu do céu como o momento breve. Jesus e 
a madrugada de Deus para sua igreja. O momento de saciarmos nossa fome 
com o pão da vida.  

 
Vejamos:  

 

 ÊXODO 16:21 Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer; 

porque, aquecendo o sol, derretia-se. 

 
O dia uma vez estabelecido cessava o cair do maná. Também no 

sábado não era possível colher o maná. Isto aponta que no dia eternal, 

no dia de descanso eterno, não será mais possível nos apropriarmos de 

Jesus, como o conhecemos hoje.  

 

Quem colheu, (quem o aceitou, quem se apoderou dele), desfrutará 

de sua graça eternamente. Quem não colheu no momento próprio. Aquele 

que na madrugada, ou antes, da instalação do dia eterno, não se 

apoderou de Jesus, não mais o encontrará.  

   
Através de Jesus somos agraciados. Pela bondade e misericórdia de 

Deus em Jesus somos ricos, fartos dos bens eternos e terrenos.  
 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


RECURSOS PARA ALCANÇAR GRAÇAS DE DEUS. 
 

 
Arquivo: MEIOS DE GRAÇA.DOC.  

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 13:12:34. 

E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com  PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR 

13 

Através de Jesus somos saciados do pão que veio do céu, no 
alvorecer do novo dia A madrugada é o prenúncio que as trevas serão 
vencidas, em breve, pelo sol da justiça. 

 
7) MADRUGADA É O MOMENTO NO QUAL CAI O ORVALHO DA MANHÃ. 
 

 OSEIAS 6:4 Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a 

nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.  
 

  A BENIGNIDADE DAS TRIBOS E EM ESPECIAL DA TRIBO DE JUDÁ É JESUS, O 
LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ. 

 
8) MADRUGADA É PARA A IGREJA, PARA O MUNDO é o momento da MEIA-NOITE 
espiritual.  
 

Vivemos atualmente o período da graça. Período da busca das ovelhas 
pedidas. Buscas das vidas ociosas para ingressarem no projeto de resgate 
e preparo para a eternidade que se avizinha rapidamente. 

 

 MATEUS 20:1 Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, 

que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. 
 

Enquanto o mundo está em densas trevas e morte, a igreja desfruta 
da luz e vida que é Jesus, produtivamente trabalhando junto com Ele.  

  
Saímos Nele e através Dele, (Jesus), para trabalharmos na vinha. 

Pois, sem ele nada podemos fazer. 
 
9) DE MADRUGADA SOMOS ESCONDIDOS, GUARDADOS – DO REI DESTE MUNDO 
QUE BUSCA QUEM POSSA TRAGAR 
 

 I Samuel 19:2 E Jônatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura 

matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-

te. 
 

Estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, sob a luz da estrela 
da manhã, estamos ocultos, escondidos da ira do adversário. 

 
O homem não pode aparecer senão morre. Quem deve aparecer é a luz, 

é Jesus. 
 
 

 LUCAS 1:78 graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos 

há de visitar a aurora lá do alto. 
 

Aqui temos uma personificação de Jesus como “a aurora”, ou seja, como 
a “madrugada de Deus, que por misericórdia do Senhor haveria de nos visitar”. 
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10)  A MADRUGADA - DO NASCER AO ENTARDECER - ELE É TUDO. Jesus É O ALFA E 

O ÔMEGA. 
 

 ISAIAS 45: 6 Para que se saiba desde a nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim 

não há outro; eu sou o SENHOR, e não há outro. 
 

Jesus é o alfa e o ômega. O início e o fim do dia (Ele é o 
dia eternal, Ele é a eternidade). 

 
11) A MADRUGADA – NASCER DO SOL É JESUS, ELE É O SOL NASCENTE. 
 

O Espirito Santo é quem diz que Jesus é a luz da manhã, o sair do sol da 
manhã, A MADRUGADA DE DEUS. É o que está escrito em:  
 

 II SAMUEL 23:2-4:  O Espírito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra está na 

minha boca 3 Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou: Haverá um 

justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. 4 E será como a luz da 

manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a 

erva brota da terra. 

 
Nestes versículos, outra vez, Jesus é tipificado como a luz da 

manhã, como a luz inicial do dia, como o clarear do dia, como o iniciar 
de um novo dia, COMO A MADRUGADA onde o sol está nascendo.  

 
12) A MADRUGADA É PRENÚNCIO, OU PROFECIA, DA LUZ DO DIA ETERNAL QUE 

VIRÁ AO MUNDO - JESUS A LUZ DO MUNDO.  
 

 JOAO 8:12 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue 

não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 

 

 JOAO 1:9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. 

 
Assim como o sol nasce e ilumina o mundo em trevas todos os dias, 

Jesus, semelhantemente, brilha em nós todos os dias. Ele nos tirar da 
escuridão para a sua maravilhosa luz. Aqueles que têm sede, logo de 
manhã, vai se alimentar da luz da vida.  

 

6. JEJUM COMO TIPO DE JESUS. 

 
5.1) Primeiro: O que é jejum?  
 

Jejuar é não alimentar a carne. 
 
No sentido espiritual é não pecar, não fazer o que é ALIMENTO para a carne (carnal 

idade). Vejamos a definição dada por DEUS sobre o que é JEJUM: 
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 ISAIAS 58: 5 Seria esse o [jejum] que eu escolhi? O dia em que o homem aflija a sua alma? 

Consiste porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco 

e cinza? Chamarias tu a isso [jejum] e dia aceitável ao Senhor? 6 Acaso não é este o 

[jejum] que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que 

desfaças as ataduras do jugo? E que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo jugo?8 

Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente 

brotará. E a tua justiça irá adiante de ti; e a glória do Senhor será a tua 

retaguarda.  
 

Devemos fazer o jejum tipológico. Entretanto, precisamos saber o que esse 

jejum significa para Deus. Diante de Deus o jejum verdadeiro é Jesus. Só Jesus não 

se deixou alimentar pelo pecado e somente Ele nos pode libertar deste corpo de morte.  
 
Disse o apostolo Paulo, na carta aos romanos capítulo 7:17-25, “ o bem que 

queremos não fazemos e o mal que não queremos isto fazemos. Ele conclui dizendo: 
dou graças a deus por jesus cristo nosso senhor.  

 
Todos os meios de graça estão interligados, uns aos outros, pois todos apontam 

para Jesus – o Senhor está falando de jejum, aqui em Isaias 58, e faz um ligação com a 
alva, ou seja, a madrugada onde há cura e justiça.  

 
Todos os recursos da graça apontam para Jesus. Vejamos:  
 
* então = a tua luz = Jesus é nossa luz. A verdadeira luz do mundo. 
* a tua justiça = Jesus é nossa justiça. Este é um dos nomes do Senhor  no VT  
* (justiça). O senhor é quem nos justifica. 
 
Só Jesus pode nos justificar por que Ele é a justiça e a santificação de Deus para 

nós. Conforme Paulo escreveu aos Coríntios:  
  

 I CORÍNTIOS 1: 30 mas vós sois dele, em cristo jesus, o qual para nós foi feito 

por deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. 
 
Jesus foi o único que verdadeiramente jejuou. Ele não pecou. Ele não alimentou a 

carne e suas concupiscências. 
 
5.2) JESUS NOS ORIENTA QUANDO JEJUAR  
 

QUANDO necessitamos usar mais efetivamente os meios de graça? 
 

Resposta: Preventivamente sempre devemos USAR os meios de graça. 
Especialmente quando Jesus ESTIVER AUSENTE de nossas vidas. Através dos 
meios de graça buscamo-lo com a finalidade de mantê-lo presente, (Emanuel), e 
nos garantir “soteria” – salvação. Isto Jesus nos ensina em LUCAS 5, a seguir:  
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 LUCAS 5: 33 Disseram-lhe eles: Os discípulos de João [jejuam] freqüentemente e fazem orações, 

como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. 34 E ele lhes disse: Podeis vós 

fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? 35 Dias virão, porém, 

em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. 
 

O noivo, o esposo foi tirado, ou seja, Jesus não está presente, 
então “jejuarão” para tê-lo de volta. Os meios de graça trás “simbólica 
e espiritualmente”, o noivo.  
 

Objetivo do meio de graça (jejum)- trazer o noivo de volta:  
 

 Jesus estando presente: Temos alegria, vida, vitória, luz, solução, 
alimento, segurança etc. (ele estando presente temos soteria) 
 

  Jesus não estando presente (o noivo ausente): temos trevas, 
tristezas, morte, derrota, fome, insegurança, etc. (sem ele não temos 
o salvador) 
 

A solução é jejuar para reatar a comunhão com Jesus, para nos 
afastarmos de uma vida vazia e nos alimentarmos de Jesus espiritualmente. 
Fazer isso “em memória” Dele. Trazer à memória o que ele fez por nos.  
 

“Fazer em memória Dele não diz respeito apenas à ceia, mas a tudo o 
que fizermos. Todas as ações ou obras têm que apontar para Ele (em nome 
de Jesus). Caso contrário não haverá aceitação de Deus, mas permanece o 
pecado e o pecador sem Jesus. 
 

Atos que não apontarem para Jesus e/ou seu ministério, seu 
sacrifício, é mero ato religioso. Dizemos ação sem Jesus é idolatria, é 
uma falsa adoração, por desprezar a verdadeira adoração, a verdade que 
é Jesus” 

 
 
5.3) JESUS NOS ORIENTA COMO DEVEMOS JEJUAR – TEM QUE APONTAR PARA O 
PROJETO.  

 

 MATEUS 6:16- Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque 

eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos 

digo que já receberam a sua recompensa. 17- Tu, porém, quando jejuares, unge a tua 

cabeça, e lava o teu rosto,18- para não mostrar aos homens que estás 

jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, 

te recompensará. 
 

Unge a tua cabeça e lave teu rosto. JESUS É O CABEÇA DE TODOS OS 
SERVOS. ELE É O CABEÇA, UNGIDO POR DEUS, O CRISTO. O nosso jejum deve 
exaltar o Cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus.  
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Ele é QUEM FAZ NOSSO ROSTO BRILHAR, NOS FAZ ACEITÁVEIS DIANTE DE 
DEUS, ATRAVÉS DO BRILHO DO ESPIRITO SANTO. 

 
 PARALELO COMO O SACRIFÍCIO DE CAIM E ABEL 
 
 O SACRIFÍCIO QUE É ACEITO É AQUELE QUE APONTA PARA JESUS. 
 

DEUS NÃO ACEITA SACRIFÍCIO OU OFERTA QUE APONTA PARA NÓS. OS 
SACRIFÍCIOS QUE CHAMAM A ATENÇÃO PARA NOSSOS FEITOS SÃO 
REJEITADOS, POIS COMO DIZ A PALAVRA “ELE NÃO ACEITA HONRA DO HOMEM” 

 
RESULTADO - 1 SACRIFÍCIO FEITO PELO HOMEM – RESPOSTA É A MORTE 

A REJEIÇÃO. 
 
RESULTADO - 2 SACRIFÍCIO FEITO PELO FILHO – RESPOSTA É A 

ACEITAÇÃO. Ainda que feito pelo homem na condição de corpo de cristo estará sendo 
computado como feito pelo FILHO.  

 
O homem foi apenas instrumento e a gloria e a aceitação permanece do FILHO. 

Os frutos são feitos pelo FILHO através do instrumento HOMEM, agora na condição de 
corpo. (Colossenses 3: 17  “E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em 
nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”) 

 
 

  Jacó foi aceito e abençoado por seu pai por que tinha o pescoço 
e as mãos envoltas com o couro da vítima-inocente. Ovelhas morreram para 
Jacó ser abençoado pelo Pai. Não era um feito Jacó, mas de mãos que 
tinha as marcas do sangue da vítima inocente. Aquele sangue e aquele 
couro é que o fazia justo. Portanto, aceitável e apto para receber a 
benção da herança, dada somente ao filho primogênito. 

 

7. LOUVOR COMO TIPO DE JESUS. 

 

 Louvar é valorizar, é exaltar ao todo poderoso. é tributar honra e gloria a Deus pelo que Ele 
é, e pelo que ele fez e fará por nós. Louvar é  obedecer, reverenciar, glorificar, adorar... 
 
ADORAÇÃO EM ESPIRITO (ESPIRITO SANTO) E EM VERDADE (JESUS É A VERDADE) 
 

 DEUTERONÔMIO 10:21 Ele é o teu louvor e o teu Deus... 
 

Jesus é verdadeiro sacrifício de louvor. 
 
Ele se deixou sacrificar, fazendo a obra que Deus propôs para 

glorificá-lo no céu e na terra. 
 

 
(Louvor revelado) – não é fogo estranho. E um louvor que vêm de 

Jesus.  
 
Conforme:  
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 SALVOS 22:25 De ti vem o meu louvor na grande congregação; pagarei os meus votos 

perante os que o temem. 

 
O louvor verdadeiro vem de Deus, de Jesus. Não é fruto de técnica humana. Quem lhe 

deu primeiro a Ele..., Ele é que cria os frutos dos lábios.  
 

 SALMOS 149:6 Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão 

espada de dois gumes. 
  

O louvor está intimamente ligado à palavra, tem a sua disposição o 
Senhor Jesus. Jesus é o verdadeiro realizador de todas as “boas” e 
louváveis coisas. Ele é aquele que verdadeiramente soube exaltar e louvar 
ao pai. 

 
JESUS É A FONTE (DO LOUVOR)  
 

 SALMOS 87:7 Tanto os cantores como os que tocam [instrumento]s dirão: Todas as 

minhas fontes estão em ti. 
 

Jesus é o verdadeiro sacrifício de louvor. Ele é a fonte do louvor, 
de onde emana o louvor verdadeiro (em espirito e em verdade) 

 
O Senhor é o nosso louvor verdadeiro. Jesus é o perfeito sacrifício 

de louvor e adoração a Deus. (Jesus se deixou sacrificar em adoração ao 
Pai). 

 
Jesus é aquele que verdadeiramente honrou ao  Pai (obedeceu).  
Jesus é Aquele que glorificou ao Pai, realizando a obra que Deus 

pai lhe deu. O Senhor é Aquele que obedeceu ao Pai até a morte (morte 
de cruz). 

 
REFERÊNCIA: 
 

 FILIPENSES 2:5-8 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus, 6  Que, sendo em forma de Deus, não teve por 

usurpação ser igual a Deus, 7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma 

de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 8 E, achado na forma de 

homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e 

morte de cruz. 

8. ORAÇÃO COMO TIPO DE JESUS. 

 
Clamor pelo sangue de Jesus é um tipo de oração. Orar é falar com 

deus. Orar é ter contato direto com deus. Jesus é esse caminho ou meio 
de termos acesso e contato com o pai. 
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 Deus hoje nos fala através do filho (o mediador, o meio da graça) 
E o homem através do véu que se abriu, (carne de Jesus), fala com 

deus (Emanuel). 
 
Oração é transmissão de vida. Jesus é a vida. Oração é transmissão 

de Jesus – “não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou...” 
   
Os apóstolos, nesse episódio, transmitiram Jesus para o paralitico 

e ele ficou curado.  
 
Eles transmitiram o médico dos médicos. Transmitiram àquele que 

levou, na cruz, as nossas enfermidades. Como o paralitico recebeu a 
Jesus ficou habilitado para entrar no templo e adorar a Deus.  

 
Oração é um dos meios de termos comunhão com Deus. É um caminho 

usado para termos comunhão com Deus. Meio de “conversarmos”, reverente, 
humilde com Deus.  

 
Através da oração podemos abordar qualquer necessidade ou interesse, 

tais como: glorificar, clamar, pedir, louvar, agradecer. 
 
O Servo se FAZ CONHECIDO DE DEUS nas orações.  
 
Usamos da fala, da palavra, e nos comunicamos com Deus. É O VERBO DO 

HOMEM EM CONTATO COM O VERBO DE DEUS. Deus ouve nossas orações e suas 
ovelhas OUVEM A SUA VOZ. 

O QUE SAI DA BOCA DO HOMEM TIPIFICANDO O QUE SAI DA BOCA DE 
DEUS. 

 
DEUS RESPEITA O LIVRE ARBÍTRIO DADO AO HOMEM, por isto, embora 

conheça nossas intenções e necessidades, aguarda que voluntariamente manifestemos 
a ELE, por vontade própria, na oração, o que queremos que ELE faça.  

 
ALÉM DISTO orar é: 
 

 Ato de dependência e submissão a Deus. (Mat 7:7,8; Fil 4:6-7) - Jesus foi obediente 
até a morte e morte de cruz. 

 Lutar com (e não contra) DEUS ( como fez Jacó descrito em Oseias –“suplicou 
chorou e orou e venceu) – é um exercício de força, lutar para vencer – Jesus é o 
nosso Deus forte , aquele que vence por nos. 

 E ato de fé – fé é Jesus, é esta com Deus. NÃO SE CONVERSA COM QUE ESTA 
LOJE E JESUS ESTA CONOSCO (é o Emanuel ). 

ONDE A BIBLIA APONTA A ORAÇÃO PARA O SACRIFICIO DE JESUS? 
 
A) VINCULAÇÃO AO SACRIFÍCIO DE JESUS - SALMO 141: 1 SENHOR, a ti clamo, 
escuta-me; inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. 2 Suba a minha 
oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o 
sacrifício da tarde. 
 
B) HORA DA ORAÇÃO = ORA DO SACRIFICIO DA TARDE: 
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 ATOS 3:1 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. 

 
C) TERCEIRO DIA SUBIRAS (curado) O SENHOR LEVOU NOSSAS ENFERMIDADES –  
 

 II REIS 20:5 Volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o SENHOR, o Deus de 

Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que eu te sararei; ao terceiro dia 

subirás à casa do SENHOR. 
 
 
D) PEDIR QUE DEUS FALE – intervir do VERBO, DA PALAVRA DE DEUS: 
 

 SALMOS 39:12 Ouve, SENHOR, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor; não 

te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos 

os meus pais. 
 
E) TEMPO ACEITÁVEL, SEGUNDO A GRANDEZA DA TUA MISERICÓRDIA = DEUS 
AMOU O MUNDO DE TAL MANEIRA QUE .... (MISERICÓRDIA) 
 

 SALMOS 69:13 Eu, porém, faço a minha oração a ti, SENHOR, num tempo aceitável; ó 

Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua 

salvação. 

 
JESUS É A VERDADE e a SALVAÇÃO. 
 

 SALMOS 143:1 O SENHOR, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas; 

escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. 

  
Jesus é a verdade.  
Jesus é a justiça de Deus 
 
F) MINHA CASA É CASA DE ORAÇÃO = O “TEMPLO” É CASA DE ORAÇÃO = JESUS É 
O TEMPLO 

 

 ISAÍAS 56:7 Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração; 

os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha casa será 

chamada casa de oração para todos os povos.  
 
Em APOCALIPSE Jesus é descrito como O TEMPLO (a casa de Deus). Através de Jesus 
muitos ( de todos os povos tribos e línguas) virão te adorar. 

9. JESUS E O MEIO DE GRAÇA CONSULTA/Leitura DA PALAVRA. 

Outras formas de termos comunhão com Deus. 

JESUS É A PALAVRA.  

 

Referência: 

 JOÃO 1:1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era 

Deus. 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com
http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/3/1+


RECURSOS PARA ALCANÇAR GRAÇAS DE DEUS. 
 

 
Arquivo: MEIOS DE GRAÇA.DOC.  

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 13:12:34. 

E-MAIL: revelacaodabiblia@gmail.com  PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR 

21 

 APOCALIPSE 19:13 E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e 

o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.   

Todos os conhecidos meios de graça estão intimamente ligados. Apontam de alguma forma para o 

Deus de toda a graça, O Senhor Jesus Cristo ( I PEDRO 5:10). 

 

Adoração, oração e fé - Mateus 15:25; 9:18; 8:2 ; Lucas 2:28-29;Daniel 2:18-20;  

 

JEJUM E ORAÇÃO e Palavra (e fé). Marcos 9:23,28-29;Daniel 10:1-3  

 

Oração e madrugada Oseias 5:15 ; 

 

 Madrugada e adoração I Samuel 1:19;  

 

Madrugada e clamor e comunhão (tocar no velo: velo é pedaço de couro com lã. O cordeiro morreu 

para termos comunhão com o Espírito Santo = copo com água da vida ); Juízes 6:38 ; 

 

Humildade como meio de graça e tipo de Jesus:7 

 

DANIEL 10:12 Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em 

que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 

ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.  

MATEUS 23:12 E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si 

mesmo se humilhar será exaltado 

TIAGO 4:5,6,10 Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede 

todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes. 6 Humilhai-vos, pois, debaixo da potente 

mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; 
 

Cultos e outras reuniões como forma de obter graça, forma de estar com o 
senhor da graça. 
 
Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estarei . (MATEUS 
18:20) o senhor presente a graça esta estabelecida.  
 

No passado Deus orientou para os servos fazerem holocaustos, 
festas, pascoa, sábado, construção de tabernáculo, templos, 
leis. Através dessas orientações o ofertante, o pecador, era 

                                                 
7 EXEMPLO DE JESUS DA HUMILDADE DE JESUS 

 

  Filipenses 2:5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus 6 Que, sendo em forma de 

Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos 

homens; 8 E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 9 Por isso, também Deus 

o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome;  

  Mateus 11:29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso 

para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 
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aceito por Deus. O realizador das obras determinadas alcançava 
graça. 
 
Alcançava graça porque estes símbolos e sombras de “bens” futuro 
apontavam profeticamente para aquele que viria. 
Jesus veio e, como no passado, é ainda hoje, o único meio de 
aceitação do homem. 
 
 Embora tenha vindo o que era apenas tipificado velho 
testamento, ainda hoje, de muitas maneiras, Ele nos fala através 
dos mesmos simbolismos. Tanto no velho como no novo testamento. 
 

Os meios de graça não são caminhos alternativos para irmos até 

Deus, mas apontam para o verdadeiro caminho. 

 
Os meios de graça são tipos de Jesus os quais já apontavam para Jesus desde 
o velho testamento. 
 

JESUS É o CAMINHO ÚNICO para virmos até Deus. 

 

ENTÃO, O QUE SÃO OS CHAMADOS MEIOS DE GRAÇA?  

 

Resposta: Os meios de graças são atos, ou atitudes, que o servo faz para SE identifique 

com Jesus. Os meios apontam para Jesus, e/ou seu ministério, no passado, no presente, 

e/ou no futuro. 
 
O ofertante obtém de Deus a aceitação, a comunhão, o perdão, a 
vida, as vitórias, os livramentos. 
 
O exercitante dos tipos de Jesus, (meios de graça), obtém a 
participação na herança do primogênito e verdadeiro herdeiro de 
tudo, o filho de deus Jesus. 
 
Jesus aquele que é a verdadeira graça de Deus.  
 
Jesus é Aquele que é o suficiente meio do homem alcançar favor 
de Deus. 
 
 
Os tipos de Jesus, os meios de graça são apenas cinco? 
 
Resposta: 
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 Não são apenas cinco os meios de graça.  
  
A multiforme graça de Deus é tipificada por múltiplas formas, 
tipos, figuras, símbolos, sombras de bens futuros.  
 
EXEMPLIFICANDO: 

 

QUANDO DAVI FOI LUTAR COM GOLIAS NÃO HAVIA APENAS CINCO PEDRAS NO 

RIBEIRO.8 

 

 Ele poderia ter apanhado uma ou qualquer outra quantidade de pedras do ribeiro, todavia, guiado pelo 

Espírito Santo, ele pegou cinco que fala do ministério de Jesus.  

 

Os números podem apontar de alguma forma para Jesus. Esta é mais uma forma do supremo mestre 

nos fala TIPOLOGICAMENTE a respeito do reino eterno. O entendimento dos números no contexto 

bíblico NADA tem a ver com superstição, com idolatria, ou numerologia tão em voga atualmente.  

  

Vejamos alguns exemplos do uso didático de números feito pelo Senhor para nos dar a entender coisas 

e fatos celestiais: 

  

 

Um – Jesus o primeiro, o alfa. O primeiro, um maná único que veio do céu; 

 

Um – traidor – Judas Iscariotes, o adversário que andou com Deus e se rebelou; 

 

Trezentas raposas com fogo, usadas por Sansão9 – Servos cheios do Espírito, mesmo sendo pecadores, 

podem ser usados para destruir toda a plantação do adversário; 

 

Trezentos homens com Gideão – Servos cheio do Espírito (300=P+F+ES+00. O SERVOS É o ZERO. 

Somos vasos de barro quebrado, TODAVIA CHEIO DO ESPÍRITO ELES somos UM COM DEUS. 

A comunhão de um servo com Deus  é tipificada por “30”. A TRINDADE é o “3” em comunhão 

como o homem que é tipificado pelo “0”. Todavia vivemos simbolicamente em “cardume”, em 

“enxame”, no CORPO, que é representada por “00”. Uma comunhão homem com homem. Juntado 

essas duas comunhões resulta em “3”+”0”+”0” que é igual a “300”.  Vivemos uma comunhão vertical 

no sentido de DEUS com o homem – (3+0), e uma comunhão horizontal de servos com servos – 0+0 ; 

 

Três – representa a trindade da qual Jesus é participante – Deus triuno10;  

 

Quatro – Jesus revelado nos evangelhos. (Mateus, Marcos, Lucas e João); 

 

Sete – Jesus a perfeição de Deus – o Deus perfeito;  

 

Nove – ações de Jesus através de seu Espírito Santo...; 

                                                 
8 Este episódio ENCONTRA-SE no livro de I SAMUEL capitulo 17.  
9 Juízes 15:4 E foi Sansão, e pegou trezentas raposas; e, tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pós uma tocha no 

meio de cada duas caudas 5 E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus; e assim abrasou os molhos com a 

sega do trigo, e as vinhas e os olivais. 
 
10 I João 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um. 
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Dez – a lei; a primeira aliança, o primeiro TESTAMENTO, Jesus a lei da graça; 

 

Doze tribos de Israel. Doze apóstolos; 

 

 

VOLTEMOS A DAVI E AS CINCO PEDRA DO RIBEIRO... 

 

Ali o importante mesmo foi “A PEDRA” DO “RIBEIRO”. Ele usou duas importantes figuras bíblicas 

que apontam para Jesus.  

 

A PEDRA que os edificadores rejeitaram e a figura do RIBEIRO, O RIO DAS AGUAS DA VIDA. 

Ambos são tipos de Jesus.  JESUS E o RIO DAS AGUAS VIVAS.  

 

 

O povo de Israel, naquele momento, tinha rejeitado ao Senhor e por isso estavam sedentos - sem a 

água da vida e sem segurança – Jesus a rocha eterna que nos livra e sustento, sem variação alguma, 

firme. 

 

Davi, ao contrário, pôs sua confiança na “PEDRA” do “RIBEIRO”. Ele usou “uma” só pedra –(Jesus é 

único), e depois a espada outro tipo de JESUS.11 

 

Davi usou da “fonte eterna de vitória e vida”, por isso Davi não poderia ser vencido. ELE MESMO 

ANTES DE ATIRA A PEDRA EXPRESSOU ISTO DIZENDO: “...eu venho a ti em nome do 

SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel...”.  
 

Pois bem, Davi cria no “Deus dos exércitos”, cujo nome é 
Jesus.  
 

 

 PORQUE DEUS ATENDE QUANDO USAMOS DOS MEIOS DE GRAÇA? 

 

Resposta: porque eles apontam para Jesus e/ou seu ministério.  
 

Os meios de graça são as diversas formas de tocar em Jesus, de termos 
acesso a fonte da vida. É, acima de tudo, ato de adoração e louvor a Deus, 
através de Jesus, a verdadeira graça. 
 
 Os recursos da graça são formas de agradar a Deus. São meios de nos 
identificamos com a fonte, com o rio da vida, com Jesus.  
 

                                                 
11 Davi colocou a pedra que retirou do ribeiro dentro do alforje de pastor. Remoendo este fato, vemos que Davi pegou a pedra “do ribeiro”, 

segundo ele pegou a pedra do “alforje de pastor”. O ribeiro e o alforje de pastor fala do Senhor Jesus. Davi se apoderou de algo de dentro do 

ribeiro e, depois, de dentro do “pastor”. Trazendo para hoje, Davi se apoderou de algo solido, firme de dentro do Senhor Jesus. Se Davi 

falhasse estaria morto. O alforje e o ribeiro foram abertos para Davi se apoderar da ROCHA que traria a vitória. Hoje o que temos de sólido 

que nos garante a vitória é o sangue de Jesus. Aquele que foi aberto para o homem se apoderar da vida, se apoderar do seu sangue que é seu 

Espírito Santo o qual nos garante a vida e a vitória contra todos os nossos piores inimigos, entre os quais está Golias, o qual representa a 

CARNE (CARNALIDADE). 
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Jesus é quem nos tem dado as vitorias. Não é o que o homem faz, por si 

mesmo, mas os meios que apontam de alguma forma para Jesus. Meios que 

mostram a Deus nossa identidade como o projeto-Jesus e a aceitação Dele. 
 

 O homem só pode ir até as figuras, os tipos, as sombras que 
apontam para aquele que é a verdade, que é o verdadeiro meio de 
acesso a Deus.  
 
Nossos atos, ainda que justos, não são suficientes, por si, para 
agradar a Deus. São ofertas do homem, as quais só agradam a Deus 
se apontar para Jesus. Jesus é a verdadeira oferta, o verdadeiro 
jejum, o verdadeiro louvor, a verdadeira oração, a verdadeira 
fé. 
 
Jesus é a obra verdadeira, não feita por atos e feitos do homem, 
mas feita por Deus, por isto aceitável e suficiente em si mesma. 
 
Por melhor que seja o fruto do homem são meros trapos, como 
disse o senhor através de Isaías.  
 

Leiamos: 
 

ISAIAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da 

imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos 

arrebatam.  

 

A Palavra fala de atos de justiça dos santos, entretanto estes atos são realizados pelo Senhor na 

vida dos servos, conforme lemos em: 

 

I SAMUEL 12:7 Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o SENHOR, 

sobre todos os atos de justiça do SENHOR, que fez a vós e a vossos 

pais. 
 

 No livro de Apocalipse12 fala de vestes de linho fino puro e resplandecente. A própria palavra 

fala que são as justiças dos santos. No entanto, antes pensarmos que é algo realizado por humanos, 

vemos em toda a Palavra, que aquilo que nos veste e nos torna santos e puro diante de Deus é a justiça 

de Jesus. Sabemos que só somos santos na presença do Pai porque estamos justificados por Deus, 

através do santo Jesus. Por isto não dá para ninguém se achar fazedor de atos de justiça em si, mas 

                                                 
12 Apocalipse 19:8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos. 
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herdamos uma formosa herança com a morte de Jesus. Entre os bens, que herdamos, estão os atos de 

justiças, e santidade, praticados pelo cordeiro de Deus em nosso favor.  

 

 Podemos perguntar e atos de justiça (as obras) fisicamente praticados pelos 

servos, como os entender? Os atos se foram de fato, praticados e atribuídos a alguém, 

essa pessoa já recebeu seu galardão, isso não é contado diante de Deus.  

 

Contudo, se uma pessoa praticar algum ato de justiça na condição de CORPO DE 

CRISTO, a gloria não é dada a esta pessoa, mas ao Senhor Jesus. O Senhor, por sua vez, 

o atribui ao Pai.13 É por esse motivo que o Espírito Santo diz através do apóstolo João 

que tudo foi feito por Jesus, o verbo criador, porém o próprio Senhor Jesus apresenta o 

Pai trabalhando até hoje. 

 

 Esclarecendo, quando a Igreja corpo de Cristo trabalha, quem trabalha é Jesus. Ele 

quando trabalha que trabalha é o Pai.  

 

Resumindo: Aquele que usa de um instrumento para realizar um trabalho é a quem 

deve ser atribuído o trabalho, e nunca ao instrumento utilizado.  

 

Assim, o Pai realiza o trabalho através do Filho e o Filho, por sua vez, realiza os atos de 

justiça dos santos, utilizando o Espírito Santo, o qual opera na igreja, gerando frutos 

diversos.  

 

Em suma, entendemos que há, além de uma cadeia de comando, ou de governo, – Pai 

cabeça do Filho e o Filho cabeça da Igreja, também, existem um encadeamento para a 

realização da obra. 
   

 QUANDO ORAMOS, LOUVAMOS, AGIMOS COM FÉ, LEMOS OU CONSULTAMOS À PALAVRA, 
VAMOS AOS CULTOS, CLAMAMOS PELO SANGUE, JEJUAMOS, MADRUGAMOS, ENTRE OUTROS 
ATOS; DEUS SE FAZ PRESENTE, DEUS FALA, DEUS SE AGRADA, SE HÁ UM SÓ MEIO 
(MEDIADOR) ENTRE DEUS E OS HOMENS? 
 

Resposta: ENTRE OUTROS MOTIVOS, OS TIPOS, (MEIOS DE GRAÇA), É UMA FORMA DE 

VIVERMOS em JESUS e Jesus EM NÓS. É uma forma de exercitarmos “CRISTO EM NÓS 

ESPERANÇA DA GLORIA”. 
 

10 . TENTANDO CONCLUIR... 

 

                                                 
13 João 5:17 E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. C/c João 1:3 Todas as coisas foram feitas 

por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
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DEUS NÃO ACEITA GLORIA QUE VENHA DO HOMEM.14 Ele só aceita aquilo que tipifica o seu 

Filho Jesus. Esse é o MOTIVO pelo qual Deus aceita os meios de graça: todos os meios de 

graça conhecidos e os que Deus revelar aponta para JESUS. Ele é a 

verdadeira graça de Deus. O Único caminho para termos comunhão com 

Deus. Jesus é o verdadeiro meio (mediador) de graça. 

 
Na velha aliança Deus determinou que seus servos vivenciassem, praticassem vários tipos de JESUS. 

Eram meios de agradar, de louvar, de reverenciarem a DEUS. ERAM OS MEIOS DE GRAÇA QUE 

DEUS TINHA para seu povo naquele período DETERMINADO.  

 
PODEMOS CITAR ALGUNS tipos proféticos PRESCRITOS NA LEI E QUE APONTAVAM 
PARA JESUS: 
 
O SÁBADO – Jesus nosso descanso; 
A PASCOA – Jesus nossa páscoa – o cordeiro pascoal; 
Os SACRIFÍCIOS – Jesus o verdadeiro sacrifício; 
AS FESTAS – Jesus nossa alegria, nossa salvação; 
AS OFERTAS - Jesus que morreu em oferta ao Pai em nosso lugar; 
O TEMPLO – Jesus o templo eterno. 
 
 
Finalmente Jesus é tudo para seus servos. Tudo que precisamos é estar Nele 
e Ele em nós, (em nossos atos), e teremos graça de Deus durante todo o 
nosso viver. Para isso os meios de graça nos ajuda a alcançar e manter a 
presença de Jesus conosco. 
 
 
UM PEQUENO ÓSCULO SANTO: QUE O AMOR DE DEUS, E SUA GRANDE 
MISERICÓRDIA NOS ALCANCEM E NOS ENSINE A AMA-LO e a honra-lo em todo o 
nosso proceder.   ALELUIA. 

                                                 

14 JOÃO 5:41 Eu não recebo glória dos homens. 
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