
A PALAVRA GRAÇA 
 

TEOLOGIZANDO COM SIMPLICIDADE – Denis Frota - | CNV 
 

1 

GRAÇA 

A PALAVRA GRAÇA! 

Pastor! Se a palavra "graça" significa "favor imerecido", 

por que oramos a Deus dizendo: Ó Deus, graças te 

dou...!".???  

 

Amada irmã em Cristo, 

É verdade que a palavra "graça" é um nome de origem 

religiosa, que vem do latim gratia, que significa “graça” 

com sentido de “dom divino”, “bênção espiritual”, favor 

imerecido e “benevolência divina". Mas... 

A língua portuguesa é riquíssima e de uma grandeza 

extraordinária em vocabulário, de modo que a palavra 

“graça”, em português,  vai muito além do sentido de 

"dom divino". Em nossa língua o nome "graça" tem, pelo 

menos, 59 sinônimos para uso habitual em 9 sentidos 

diferentes, dependendo do contexto, do assunto e da 

intenção daquele que faz uso da palavra. Vejamos:  

1-Gentileza dispensada ou recebida: 

Favor, gentileza, obséquio, fineza, mercê, cortesia. 
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2-Boa vontade para com outra pessoa: 

Amizade, benevolência, simpatia, apreço, estima, boa 

vontade. 

3-Bênção concedida por Deus: 

Bênção, dádiva, benefício, dom, virtude, inspiração, favor 

imerecido. 

4-Perdão da pena de um preso: 

Perdão, clemência, indulgência, indulto, misericórdia. 

5-Nome próprio de alguém: 

Nomes de lugares, nomes próprios. 

Maria das Graças, Dona Graça,etc. 

6-Graciosidade: 

Graciosidade, elegância, encanto, airosidade, beleza, 

lindeza, formosura, garbo, leveza. 

7-Ação engraçada: 

Divertimento, brincadeira, humor, palhaçada, piada, 

pilhéria, comicidade, jocosidade, chiste, gracejo, espírito, 

bufonaria, facécia, chalaça, laracha, momice, mote. 
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8-No plural – ação de agradecer: 

Agradecimento, reconhecimento, gratidão, 

congratulação. 

9-No plural - interjeição de agradecimento: 

Obrigado, muito obrigado, valeu, sou grato. 

Indica que algo deu certo: graças, consegui o emprego! 

 

Além destes 9 sentidos corriqueiros, há outras 

expressões relacionadas, tais como: 

 “...de graça” - gratuito;  

 “... com graça” - aquilo que agrada, carisma, 

elegância; 

 “... sem graça” - aquilo que não agrada. 

 “... cair na graça” - uso comum - refere-se a alguém 

que conquistou a simpatia e o favor de outra pessoa 

ou grupo. 

 Estado de graça - uso religioso na igreja católica - 

Segundo a doutrina católica, pelo batismo o pecado 

original é apagado e a pessoa batizada recebe a 
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graça santificante, conhecida como “estado de 

graça”,  que é uma condição para se participar 

plenamente dos sacramentos da Igreja. 

 Qual é a sua graça? Antigamente, graça correspondia 

ao nome de batismo de uma pessoa, e era comum se 

perguntar "Qual é a sua graça" em vez de perguntar 

"Qual o seu nome?"  

Diante do exposto, temos que reconhecer que a língua 

portuguesa é riquíssima e que a palavra "graça" tem 

vários sentidos e aplicações no cotidiano. 

Voltemos, então, à pergunta inicial para concluirmos o 

nosso breve parecer.  

Quando a igreja ora ou louva a Deus com um cântico 

que diz "graças te damos, ó Deus", os membros da 

congregação estão dizendo: Senhor, muito obrigado; 

somos gratos a Ti pelas bênçãos recebidas. Ao dar 

"graças", seja em uma prece, seja por meio dos cânticos 

de louvor e de adoração,  aquele que ora ou que louva 

está expressando sua gratidão a Deus, reconhecendo a 

bondade, o poder, a misericórdia divina e agradecendo  

por todo favor imerecido que recebeu do Altíssimo. 
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Bem, chegamos ao final de nossa breve reflexão... 

Esperamos ter ajudado a dirimir a dúvida sobre o 

assunto.  

Ao finalizarmos “damos graças a Deus pela vida e pela 

graciosa e oportuna pergunta da estimada irmã em 

Cristo”. 

 

Shalom Adonai! 


