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

os seus entes queridos. Você já ouviu falar sobre o escambo? Consistia numa 
prática antiga da troca de mercadorias ou serviços, objetivando interesses 
mútuos. Temos que ter um cuidado redobrado para que a nossa relação com 
Deus não se torne semelhante ao escambo, ou seja, eu apresento um “bom 
serviço” (compareço pontualmente a igreja; sou dizimista; faço jejuns 
semanais; ajudo os necessitados; etc.) e em retribuição me torno merecedor 
da Sua graça. 

 
No meio político é o que conhecemos como fisiologismo, quando 

nas relações de poder as benesses advêm da troca de favores, o 
conhecidíssimo “toma lá dá cá”. Que esse não seja o vínculo que 
estabelecemos com o Senhor. Quando nos referimos a graça, Deus é quem faz; 
quando temos que fazer alguma coisa para alcançá-la (obter o favor de Deus), 
deixou de ser graça e passou a ser escambo.  

 
J. J. Packer, no seu devocionário “O Conhecimento de Deus”, 

publicado pela editora Ultimato, refletiu sobre essa questão. Gostaria de 
compartilhar, posso? Então segue:  

 

DEUS FEZ  

 
No paganismo, as pessoas fazem propiciação aos seus deuses e 

então a religião se torna uma forma de comércio e até suborno. No 
cristianismo, porém, Deus propicia a sua ira por sua própria ação. 
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“Deus propôs [Jesus Cristo]”, diz Paulo, “como propiciação” 
(Romanos 3:25). “Ele nos amou e enviou o seu Filho”, diz João, “como 
propiciação pelos nossos pecados” (1ª João 4:10). A Bíblia insiste no fato de 
que foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de extinguir sua ira contra 
aqueles que, apesar de não merecerem, ele amou e escolheu salvar.  

 
Como isto acontece? “Peça graça” (Efésios 2:8). E, é claro, a 

graça é misericórdia não merecida. É amar os não amados e não amáveis. 
  
Por qual meio a graça opera? “Mediante a redenção que há em 

Cristo Jesus” (Romanos 3:24). Redenção é salvar mediante pagamento de 
resgate.  

 
Em que sentido Jesus Cristo é, para aqueles que confiam nEle, a 

fonte, o meio e a essência da redenção? Porque, diz Paulo, Deus o apresentou 
como propiciação. Desta iniciativa divina é que fluem a realidade e a eficácia 
da redenção.  

 
Observe Efésios 2:8: “Pois vocês são salvos pela graça, por 

meio da fé, e isto não vem de vocês.” 
 


