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Queridos 
amigos, bom dia! Uma 
maravilhosa quinta-feira 
para você e todos os seus 
entes queridos. Aproxima-se 
a “Páscoa” e, diante dessa 
data, estava meditando que 
trazemos, ainda nos dias de 
hoje, um conceito 
equivocado sobre a graça. 
Carregamos, na bagagem, a 
ideia de “pecadinhos” e 
“pecadões”, que segundo o 
“Santo Ofício” Romano, poderiam ser perdoados mediante o pagamento de 
indulgências proporcionais ao gravame. 

 
Assim o nosso raciocínio é mais ou menos assim: se eu me 

comportar, não pecar, ajudar os pobres, fizer sacrifícios, passar duas horas 
ajoelhado, passar dois meses inteiros sem comer chocolate, só comer 
determinados alimentos na “Semana Santa”, vou merecer uma atenção 
especial do Senhor e, quem sabe, até um bombom de chocolate no final do 
dia. 

 
Tal entendimento não é novo, essa era a exata compreensão que 

tinham os “amigos” de Jó. Elifaz o perguntou: “Você se lembra de alguma 
pessoa inocente que tenha sido destruída? ” (Jó 4:7). A ótica era, e 
continua sendo, se algo lhe ruim está nos acontecendo, é porque nós não 
temos feito a nossa parte, estamos em pecado. Para que Deus me ame, para 
que Ele me abençoe eu (nós precisamos) preciso fazer algo e, em fazendo, 
teremos todos os nossos desejos atendidos. 

 
Se a sua relação com Deus tem seguido nesta perspectiva, do 

toma lá, dá cá, é hora de mudar. Que tal, então, nos socorrermos da Bíblia 
para afastar essa ideia: 

 
“Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o 
bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o 
que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece 
com o pecador; o que acontece com quem faz juramentos, 
acontece com quem teme fazê-los”. (Eclesiastes 9:2) 
 
“E o justo perece sem que ninguém se aperceba; as pessoas 
de bem são arrebatadas e ninguém se importa”; (Isaías 57:1). 
 
E o Novo Testamento, o que nos diz? Socorramo-nos a Gálatas: 
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“Ó gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante 
dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? 
Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei 
que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que 
ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo 
começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo 
esforço próprio?” (Gálatas 3:1-3) 
 
A GRAÇA é de graça, Deus não nos concede graça pelo que 

fazemos ou deixamos de fazer. Ele não nos amará mais pelo cumprimento de 
regras e preceitos, ou por sacrifícios. A graça foi suficiente e concretizada, 
em definitivo, através de Jesus. 

 
Embora já extensa a nossa meditação de hoje, não poderia 

finalizá-la sem transcrever um texto de Max Lucado, retirado do livro “A 
grande casa de Deus”. 

 

ESTÁ CONSUMADO 
Max Lucado 
 
Imagine, se puder, um cheque em branco. A quantia do cheque é 

‘graça suficiente’. Quem o assinou foi Jesus. A única linha em branco 
é a de para quem é o cheque. Esta parte é para você! Posso lhe 
exortar a passar alguns momentos com seu Salvador recebendo este 
cheque? Reflita na obra da graça de Deus. Os pregos que uma vez 
seguraram o Salvador à cruz. Seu sacrifício foi por você. Expresse sua 
gratidão pela graça dEle. Quer seja pela primeira ou pela milésima 
vez, deixe que Ele lhe escute sussurrar, “Perdoe as nossas dívidas.” E 
imagine que Ele está respondendo à sua oração escrevendo seu nome 
no cheque. 

Nenhum outro depósito é necessário. O pagamento foi tão 
completo, que Jesus usou um termo bancário para proclamar sua 
salvação. ‘Está consumado’ (João 19:30)! Talvez é melhor eu sair 
agora e deixar vocês dois conversando”. 

 
Ao Deus da GRAÇA que é de graça, o nosso agradecimento por 

mais este dia. 
 


