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É o caráter de Deus dar. Ele “abundantemente nos dá todas as coisas para delas 
gozarmos” (1Tm. 6:17, RC). Aqui estão nove coisas que Deus dá a todo pecador que 
confia no Senhor Jesus Cristo somente como seu Senhor e Salvador todo-suficiente. 
 
1. DEUS NOS DEU SEU FILHO QUERIDO! “Um Filho se nos deu” (Is. 9:6). “Graças a 
Deus pelo seu dom inefável” (2Co. 9:15). O dom supremo do amor de Deus é o dom do seu 
Filho querido para ser nosso Salvador (1Jo. 4:9-10). Deus nos Deus a Cristo no pacto de graça 
(Is. 49:9-10), sobre a cruz (Rm. 8:32) e na regeneração (Cl. 1:27). 
 
2. DEUS NOS DEU SEU ESPÍRITO. Todo crente tem o Espírito de Deus habitando nele. Ele 
é o Consolador que Cristo envia aos seus redimidos (Gl. 3:13-14). Ele é o Selo do pacto (Ef. 
1:13-14). 
 
3. DEUS NOS DEU VIDA ETERNA (Rm. 6:23). A vida eterna é soberanamente concedida 
aos pecadores espiritualmente mortos através dos méritos do sangue expiatório de Cristo e o 
poder de sua graça (Jo. 10:28; 17:2). 
 
4. DEUS NOS DEU FÉ. Embora a fé seja um ato do coração renovado, ela não é obra do livre-
arbítrio do homem. Fé é o dom de Deus (At. 3:16; Ef. 1:19; 2:8; Cl. 2:12; 1Pe. 1:21). 
 
5. DEUS NOS DEU ARREPENDIMENTO. Se você está agora no estado de arrependimento, 
é porque Deus derramou sobre você o Espírito de sua graça (Zc. 12:10; Jr. 31:19; At. 5:31; 
11:18). 
 
6. DEUS NOS DEU ENTENDIMENTO ESPIRITUAL. Conhecimento espiritual, 
discernimento, sabedoria e entendimento não é o resultado do intelecto e do aprendizado 
humano, mas do dom de Deus (1Jo. 5:20; 2:20). 
 
7. DEUS NOS DEU GRAÇA (1Co. 1:4). A graça inclui todos os benefícios dos méritos e 
mediação de Cristo: providenciais, espirituais, temporais e eternos. 
 
8. DEUS NOS DEU TODAS AS COISAS. Se você está em Cristo, todas as coisas na 
providência, graça e criação são suas para serem desfrutadas (1Co. 3:21; 1Tm. 6:17; 4:4-5). 
 
9. DEUS NOS DEU GLÓRIA ETERNA E CELESTIAL. Nossas obras não têm nada a ver 
com nossa bem-aventurança eterna no céu. Tudo o que o céu é, todas as suas promessas e 
recompensas, toda sua plenitude, glória e felicidade é dom de Deus, livremente concedido a 
todo pecador salvo através dos méritos de Cristo (Rm. 8:17, Ef. 1:11). 
 

 
Fonte: http://www.donfortner.com/ 
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