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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Você gosta de música? Sabe, eu amo música, 
sou até bastante eclético quanto aos ritmos e estilos musicais. Quem já não 
associou momentos de sua vida a uma música? É algo fantástico, ao som de 
determinadas melodias são descortinadas memórias, algumas das vezes 
encapsuladas há décadas.  

  
Alguns filmes foram eternizados por sua trilha musical. O que 

retratou o naufrágio do Titanic, afora o tema central (“My Heart Will Go On”) 
magnificamente conduzido pela canadense Celine Dion, teve a película 
sublimada ao som de “Amazing Grace” (Maravilhosa Graça), tocada por uma 
orquestra nos momentos finais, antes da embarcação vir a pique.  

  
A graça, o favor imerecido, foi musicada por John Newton, ex-

integrante da Marinha Real Britânica que resolveu dedicar a sua vida ao 
tráfico de escravos. Numa dessas viagens, a embarcação de Newton foi 
seriamente afetada por uma tempestade. Naquela oportunidade, o marinheiro 
que conduzia a embarcação, em razão de um movimento brusco do barco 
causado pelos fortes ventos, foi jogado ao mar. Coube a ele tomar o leme do 
navio e prosseguir no curso, mesmo tomado de medo.  

  
Ao chegar ao destino, John Newton comentou que durante a 

tempestade viu o quanto era frágil e desamparado, concluindo que somente a 
graça de Deus foi capaz de salvá-lo daquela tormenta. Após esse evento, 
abandonou o tráfico de escravos, tornou-se cristão e compôs a canção 
“Amazing Grace”.  
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A composição é linda e já na primeira estrofe Newton, como 
poucos, soube expressar o que passara a ocupar aquele coração, senão 
vejamos:  

 
“Maravilhosa graça, como é doce o som Que salvou um 
miserável como eu Certa vez estava perdido, mas agora fui 
encontrado Era cego, mas agora eu vejo”  
  
Um traficante de escravos, um miserável como John Newton foi 

alcançado pela graça de Deus. De fato, ele, como eu e você, também 
miseráveis, tivemos as nossas dívidas quitadas através do sacrifício vicário do 
Senhor Jesus Cristo. Mas como isso aconteceu, você pode indagar? Quem vai 
nos responder é Max Lucado, com o texto “Cristo pagou nossas dívidas”. 
Vamos ao escrito? Segue adiante:  

  

CRISTO PAGOU NOSSAS DÍVIDAS  
 Max Lucado 
 
Jesus fez por nós o que eu fiz por uma de minhas filhas na loja 

do Aeroporto La Guardia em Nova York. Na placa acima das peças de 
cerâmica, lia-se: Favor não tocar. Mas a vontade era maior do que o aviso, e 
ela tocou. E a peça caiu.  

  
No momento em que olhei para ela, Sara, com dez anos idade, 

segurava os dois pedaços de uma arranha-céus nova-iorquino. Ao lado dela se 
postava um gerente de loja nada satisfeito. Acima dos dois estava a placa com 
o aviso. Entre os dois pairava um silêncio nervoso.  

  
Minha filha não tinha dinheiro. O gerente não tinha piedade. 

Então eu me intrometi e fiz o que os pais fazem: “Quanto nós devemos a 
você?”, perguntei. Como assim eu devia algo? Simples. Ela era minha filha. E, 
a partir do momento em que não podia pagar, eu paguei.  

  
A partir do momento em que você e eu não podemos pagar, 

Cristo o faz. Nós já quebramos muito mais do que simples peças de vitrine. 
Quebramos mandamentos, promessas e, pior ainda, quebramos o coração de 
Deus.  

  
Cristo vê que estamos em apuros. Com a lei na parede e os 

mandamentos quebrados no chão, ele chega perto (como um vizinho) e nos 
oferece um presente (como um Salvador).  

  
O que devemos? Devemos a Deus uma vida perfeita? Perfeita 

obediência a qualquer mandamento?... Não podemos corresponder. Seria 
como nos cobrar a cada um de nós pelos prédios da cidade inteira. Mas Cristo 
pode, e assim fez.  
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“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito.” (João 3:16).  
 

 


