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Meus amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você e todos 

os seus familiares. Um querido amigo do trabalho, afirmou ter lido um texto 
da Madre Tereza de Calcutá que, apesar de todas as suas obras (reconhecidas 
mundialmente) em favor dos desfavorecidos, aduziu não ter certeza da 
salvação.  

   
Como poderia esclarecer esse tema tão controvertido? Bom, 

certamente muitos “crentes” esbravejariam um mundo de teses “religiosas”, 
vociferando que a Madre, em questão, desconhece as Santas Escrituras e a 
obra redentora e salvífica de Jesus Cristo. Mas esse não é a minha forma de 
proceder, e a verdade do evangelho não pode ser inculcada através de uma, 
digamos assim, “briga santa”. 

   
Quem assim age, esquece que o convencimento não é atribuição 

nossa, mas pertence ao Santo Espírito Santo que habita no coração dos fiéis, 
tocando, quando Lhe convém, pois há ouvidos que não ouvem, e olhos que 
não enxergam, e as verdades bíblicas somente se discernem espiritualmente: 
"Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque 
lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente." (I Coríntios 2:14).   

 
Estamos diante de duas doutrinas absolutamente controversas, 

ou seja, o sinergismo e o monergismo, que por centenas de anos é palco de 
discussões acirradas entre os teólogos. Simplificando, no sinergismo o homem 
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contribui em algo para sua salvação, sendo que essa contribuição é 
suplementada por ação de Deus.   

 
Já no monergismo, a salvação é um trabalho ímpar, exclusivo de 

Deus. Não há como o homem contribuir. Deus é a parte ativa e o homem 
responde à iniciativa de Deus. Salvo, pela graça, o homem começa a agir e 
viver em decorrência dela. 

   
Me filio ao monergismo, pois acredito que o homem, por mais 

esforçado que seja, por seu “livre arbítrio”, não tem condições de contribuir 
para sua salvação. Não vou “brigar” com qualquer outro que se filie ao 
sinergismo, pois na amplidão do cristianismo certamente teremos muitos e 
muitos pontos em que convergiremos a um mesmo entendimento. 

   
Mas falando sobre GRAÇA, que é de graça, gostaria de 

compartilhar, como fizemos no dia de ontem, mais um escrito de Max 
Lucado, intitulado “Adotado pelo coração”. Posso? Então, segue adiante:  

  

ADOTADO PELO CORAÇÃO   
 
O terapeuta familiar Paulo Faulkner conta a história de um 

homem que resolveu adotar uma adolescente perturbada. Qualquer um 
duvidaria da sua lógica. Ela era destrutiva, desobediente e desonesta.   

Certo dia a menina voltou da escola e saqueou a casa em busca 
de dinheiro. Quando ele chegou, ela já tinha ido embora e a casa parecia um 
campo de batalha.   

 
Depois de ouvir sobre o comportamento dela, um amigo insistiu 

em que ele não finalizasse a adoção. “Você ainda não completou a 
documentação. Não assinou quaisquer papéis. Deixe que ela se vá.”   

 
A resposta dele foi simples: “Mas já prometi a ela que seria 

minha filha.”   
 
Deus fez também uma aliança para adotar o seu povo. Sua 

aliança não é invalidada pela nossa rebeldia. Uma coisa é nos amar quando 
somos fortes, obedientes e dispostos. Mas e quando saqueamos sua casa e 
roubamos o que é dEle? Esta é a prova de amor.   

 
E Deus passa no exame. “Mas Deus demonstra seu amor por 

nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores.” (Romanos 5:8). 

   
O pai não olhou para a casa em desordem e disse: “Volte quando 

tiver aprendido a respeitar.”   
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Deus não olhou para as nossas vidas destroçadas e disse: “Vou 
morrer por você quando merecer.”   

 
Não, apesar do nosso pecado, em face da nossa rebelião, ele 

escolheu adotar-nos. Para Deus não há volta. A sua graça é uma promessa 
“venha-como-está” de um Rei especial.   

 
Você foi achado, chamado e adotado; portanto, confie em seu 

Pai e reivindique este versículo: “Mas Deus prova o seu próprio amor para 
conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores.” (Romanos 5:8). Você não terá mais de indagar quem é seu pai – 
foi adotado por Deus e é portanto “herdeiro por Cristo” (Gálatas 4:7).   

 
Que a graça de nosso Deus esteja com você em mais este dia. 

 


