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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para 

você e, de igual modo, para todos os seus entes queridos. Para tudo há uma 
ocasião certa, é o que nos revela a Santa Palavra de Deus. Como encontramos 
nos escritos de sabedoria, “para tudo há uma ocasião, e um tempo para 
cada propósito debaixo do céu...” (Eclesiastes 3:1), então porque não 
dedicar os primeiros momentos deste novo dia para o exercício do SENTIR? 
Não quero de você a manhã toda, pois certamente você tem um rol de 
atribuições para hoje, mas reserve alguns minutos para um momento de 
reflexão. Acredito que um dos grandes erros daqueles que buscam seguir a 
Cristo, talvez por se dedicar muito pouco a meditar na Palavra de Deus, é a 
procura de uma “justificação” própria encapsulada na ideia que alcançaremos a 
graça de Deus na medida em que sejamos “bonzinhos”, quando “não 
pecarmos”. Nessa equivocadíssima relação, Deus nos amará na exata 
proporção do que fazemos ou deixamos de fazer. 

 
Tal atitude me faz recordar da Primeira Carta de João, que ainda 

no capítulo primeiro, no oitavo versículo, sentenciou: “Se dissermos que não 
temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós”. 
Sério, não? Nessa linha de raciocínio, encontrei um texto, intitulado “Temos um 
Problema”, de Max Lucado, que gostaria de compartilhar: 

 

TEMOS UM PROBLEMA 
Max Lucado 
 
Você consegue viver um dia sem cometer um pecado? Não? E 

uma hora? Você consegue? Não? Nem eu. E se não conseguimos viver sem 
pecar, então temos um problema. 
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Provérbios 10:16 diz que somos maus e ‘pessoas más são 
pagas com castigo’. O que podemos fazer? Observe o que Jesus faz com 
nossa sujeira. Ele a carrega para a cruz. 

 
Deus fala através de Isaías 50:6 quando diz, ‘não escondi a face 

da zombaria e dos cuspes’. Misturada com Seu sangue e suor estava a 
essência do nosso pecado. Os anjos estavam só a uma oração de distância. 
Será que eles não poderiam ter desviado o cuspe? Eles podiam, mas Jesus 
nunca deu a ordem para que eles o fizessem. Aquele que escolheu os cravos 
também escolheu a saliva. Por quê? O sem pecado assumiu a forma de 
pecador, para que os pecadores pudessem assumir a forma de um santo! (Ele 
Escolheu os Cravos). 

 
O escrito da dívida que existia contra nós foi completamente 

apagado através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, logo, não tente substituir 
esse comando divino pelos seus atos de “bondade”. 
 


