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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e todos 

os seus. T. A. McMahon, que em coautoria com Timothy Keller e outros 
escreveu o livro “Reformado quer dizer missional”, afirmou que, no mundo, 
se o foco for o que ensinam a respeito da salvação, temos apenas duas 
religiões. Uma é a do cristianismo bíblico, que consiste no que Deus revelou à 
humanidade e, do outro lado, todas as outras onde a religião é um sistema de 
crenças elaboradas pelo homem.   

  
É muito clara essa distinção quando procuramos responder à 

pergunta: Como uma pessoa pode chegar ao Céu? Então surgem claramente as 
duas: (1) o que o ser humano tem de realizar ou (2) o que Deus consumou 
através de Jesus Cristo. Em palavras mais simples: a religião do “Fazer” ou a 
do “Feito”. Duas: (1) ou há coisas que devemos fazer (realizações humanas) 
ou (2) não há nada que possamos fazer porque tudo já foi feito (consumação 
divina) para estarmos junto a Deus.  

  
No texto, a seguir, de autoria de nosso caçula (Davi), veremos 

um pouco disso, em dois momentos distintos: no encontro do religioso com 
Jesus (Lucas 18:18-42); e com Zaqueu, recepcionando o Senhor Jesus para 
uma ceia na sua casa (Lucas 19:1-10). Sigamos ao escrito:    
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Diariamente, na nossa vida, somos convidados a muitas 

oportunidades – sendo isso de nosso desejo ou não. Dividir um brigadeiro, 
tilintar as taças ou assistir ao sopro da vela são situações comuns em nosso 
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cotidiano que exigem convites para que sejam bem aproveitados. Buscamos 
experiências transformadoras e salvadoras capazes de preencher os nossos 
anseios e corações esvaziados. Todavia, o mundo tem pouco a oferecer para 
isso – mesmo tendo milhares de convidados e “salões bem estruturados”. Uma 
“colher adocicada”, o vinho tinto ou o prato de torta, em qualquer tipo de 
circunstância, jamais suprirá a carência interior de que precisamos de alguém 
que possa nos livrar da escravidão do pecado que insiste em nos consumir até 
mesmo no findar de nossas noites. O homem, eu e você, podemos investir 
toda a nossa vida tentando terminar o quebra-cabeça sem a peça “angular”. 
E, de um jeito maravilhoso, esse “tal de Jesus” tem um encontro conosco e 
nos molda conforme as suas mãos de experiente oleiro. Ele nos faz um 
chamado inegável descrito em Lucas, do capítulo 18, a partir do verso 18, até 
o versículo 10 do capítulo 19.  

  
Portanto, baseando-se na análise das Escrituras, como 

apresentado no texto de Lucas mencionado, esse mesmo Deus que nos 
promete a salvação redentora, em uma conversa com um homem rico, nos 
convoca a aptidão de renunciar ao que temos e ao que somos para segui-Lo, 
entendendo que é impossível alcançar por mérito próprio essa benção que Ele 
nos dá graciosamente (Lucas 18:27). Assim, quando nos é revelada, através do 
próprio Pai, a natureza do sacrifício do Filho, nos é, também, apresentado o 
maior presente que Ele haveria de nos conceder: o perdão de nossos pecados, 
bastando apenas que creiamos no seu poder para salvar a nós, humanos 
condenados eternamente sem a sua misericórdia, fé essa que também 
derramada em nós por sua graça (Lucas 18: 43; Efésios 2:8; Romanos 8: 3234). 
Assim, quando somos chamados pelo Senhor, Ele entra em nosso ser e nos 
purifica de toda a injustiça, de forma tamanha que somos desafiados a 
questionarmos a nós mesmos e aos desejos de nossa carne, pois nos 
encontramos arrependidos dos deslizes cometidos (Lucas 19:5; 1 João 1:9). 
Porque em Seu corpo os nossos pecados foram consumados, pelas Suas mãos 
fomos resgatados e, por Seu próprio agir, fomos salvos (Lucas 19:10).  

  
Conclusivamente, como que cegos levados a luz, somos 

incapazes de mensurar o motivo ou o tamanho do amor de Deus por nós para 
que tamanha misericórdia a nós fosse concedida. Mesmo que livres das 
algemas do pecado, não temos como negar que, diversas vezes, nos deixamos 
cair porque acreditamos que podemos fazer algo com nossas próprias forças. 
Entretanto, como esta série de mensagens de Lucas vem nos lembrar, o 
Evangelho não está a nossa porta esperando para entrar. Ele invadiu e tomou 
posse de sua vida, de forma que o Espírito Santo tem trabalhado em seu viver 
dia e noite e há de completar a obra que já fora iniciada (Filipenses 1:6). 
Fomos encontrados pelo Senhor. Agora existe um longo caminho para 
percorrer. O preço já está pago, não busque forças de si mesmo. Existem boas 
obras, como a de Zaqueu (Lucas 19:8), das quais ele já preparou para nós 
testemunharmos de sua graça (Efésios 2:10). Afinal, fomos intimados e 
presenciamos a manifestação da peça que, depois de tantos anos, atribuiu um 
propósito a nossa existência. Ele nos transformou. Agora, caminhemos e 
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vivamos à imagem do Ser cujo sangue foi derramado em nosso favor 
(Colossenses 3:17). 


