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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima segunda-feira para 
você e todos os seus entes queridos. Graça de Deus: normalmente a 
associamos à quantidade de coisas boas ou a leveza de vida que estamos 
levando; erramos quando achamos que ela é um cheque em branco, assinado 
por Deus, para que possamos sacar em prol dos nossos deleites. Graça é 
Deus em ação; é quando Ele decide mostrar a você que não há nada que você 
possa fazer para merecê-la. Diante da graça de Deus, não há diferenças entre 
o deputado e o travesti, o delegado e o viciado, o ladrão e o pastor; Ele nos 
enxerga sob um novo olhar, através do Seu Filho (Jesus Cristo). 

 
E é sobre a graça que o nosso caçula (Davi) vai nos falar hoje. Eis 

o seu escrito: 
 

BANDEIRA DA GRAÇA 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Em ambiente de guerra, principalmente nas trincheiras da 

Primeira Guerra Mundial, pouco restava aos soldados para o uso do tempo 
quando se está fora das linhas frontais. Mesmo submetidos à falta de conforto 
e higiene, vivendo sobre a possibilidade de morte a cada segundo, um dos 
maiores prazeres daqueles homens era o de escrever cartas aos familiares ou 
pessoas amadas. Seja para minimizar a dor dos mesmos ou por sincero desejo 
de ser lembrado sobre a realidade em que estiveram ausentes, a verdade é 
que eles eram incapazes de renunciar da vida que assumiram, deixar de lado a 
luta coletivamente ou abandonar a esperança de um recomeço. Tudo isso em 
nome do seu orgulho patriótico e desejo de proteger o que amavam. Colocando 
Deus à frente de nossos alvos, percebemos que o revestimento pecaminoso 
que cobre cada bala a ser lançada e a nossa constante fuga dizem muito de 
nossa vida de oração, especificamente do nosso ato de confessar e levantar a 
bandeira branca ao nosso Deus, atitude essa realizada por Davi no Salmo 51. 
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Como forasteiros, não existe maior ironia do que lutar na frente de 

batalha errada. Contudo, no seu próprio tempo, nossa nacionalidade é 
devidamente revelada pelo Senhor (Efésios 2:8, 19). Assim, admitir a nossa 
incapacidade de reconhecer ou buscar – instintiva ou voluntariamente – a trilha 
que o Pai nos reservou nos leva a desejar o Seu perdão, algo que Ele 
graciosamente nos dá através do sacrifício de seu Filho, apesar de nos 
conhecer por inteiro, como exemplificado no texto, onde Davi recebe a 
mensagem do profeta sobre a ciência de Deus acerca de todos os seus erros 
consequentes, que tiveram o adultério com Batseba como estopim (Salmo 51: 
1-6; 2 Samuel 12: 9-13; Marcos 7: 20-23; Colossenses 2: 13-14). O pecado não 
fora reduzido, muito menos escondido por aquele rei. Confessar implica 
necessariamente em dizer a Deus o erro cometido enquanto tomado por 
sincero arrependimento.  

 
Assim, Ele não apenas nos perdoa, como também promove em 

nós uma cadeia de restauração espiritual, edificando a intimidade e 
dependência que temos dEle (Salmo 51: 7-12; 2 Coríntios 1: 21-22; Filipenses 
4: 12-13). Indo além da barricada, esse mesmo tempo flui na realidade do 
cristão e evidencia a confissão como tomada inicial para a capacitação 
evangelística, momento em que Davi clama para que o seu testemunho seja 
evidência da misericórdia que lhe fora dada, como um coração purificado cuja 
existência está centrada na Sua honra e glória (Salmo 51: 13-19; 2 Timóteo 2: 
20-21; Efésios 2:10). Todavia, isso não significa que devemos agir como se 
não fossemos pecadores. Pelo contrário: o reconhecimento de nossas 
limitações é a maior brecha para considerarmos a grandiosidade da graça em 
nós derramada (Romanos 11: 22).  

 
Conclusivamente, o trabalho e o cuidado da parte de Deus para 

conosco se mostra imensurável na medida em que delimitamos as suas áreas 
de influência da natureza pecaminosa a que somos orientados. Doutrinações 
que reduzam hereticamente a amplitude da graça são um dos mais 
preocupantes fatores que tem comprometido a relação de muitas pessoas com 
o Seu próprio Pai, seja por falta de investimento na leitura bíblica ou por más 
interpretações. Portanto, contra a corrente, tomemos a atitude de, em 
detrimento de nosso próprio orgulho (2 Coríntios 10:17), levantar a bandeira da 
graça contra a investida legalista, que nos obriga a viver presos a terra 
enquanto o Evangelho nos prega liberdade em Cristo (Gálatas 5:1). Pois é no 
reconhecer as próprias falhas diante do Senhor que minimizamos o nosso ser 
em prol de adorá-Lo em sua imensurável grandiosidade. Porque recebemos 
esta maravilhosa notícia: a vida que agora vivemos no corpo, vivemos pela fé 
no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós (Gálatas 2:20)! 
 


