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Como eu poderia me atrever a comentar algo assim sobre Deus? Eu realmente 
não comentaria se não fosse essa a exata razão de eu ser cristão. Mas, antes 
de tudo, eu quero deixar claro que Deus conhece a justiça e a pratica, embora, 
como vemos por aí, ele muitas vezes a deixa de lado. Parando para analisar o 
mundo, vemos as injustiças, as atrocidades, os corações gananciosos, e, nos 
nossos olhos humanos, o que mais parece é que Deus não está nem aí em dar 
um tratamento bem diferenciado para quem merece e para quem não merece. 
Mas essa é a verdade. Aliás, essa forma incondicional de nos tratar que Deus 
tem, é exatamente o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Essa 
característica de Deus pode ser chamada de Graça. Essa palavra significa dar 
sem merecer, dar amor, dar perdão, e até dar tempo para que o mundo o 
reconheça como o verdadeiro Deus. 

Em nenhuma outra religião do mundo você atinge sua salvação sem fazer por 
onde merecê-la. Em todas elas você precisa cumprir suas regras, praticar boas 
obras, estando muito enganados os que pensam que foram essas coisas que 
Cristo exigiu de nós. Deus nos ama sem merecermos, e ama o justo tanto 
quanto o injusto. Aliás, Jesus inquietou a muitos devido a essa característica. 
Muitos dos que se consideravam os bons e fiéis se invejavam com o 
tratamento que Cristo dava aos ladrões, prostitutas e infiéis a Deus. O Senhor 
quer o mesmo de nós, ou seja, não só amar as pessoas quando elas merecem 
ou quando são pessoas que nos estão dando algo de valor (favores, ajudas, ou 
mesmo amor), algo que qualquer pessoa é capaz de dar, mas sim, amar as 
pessoas sem elas mesmo merecerem. Deus nos pede para amá-lo, amar o 
próximo e também os nossos inimigos, isso mesmo, até as pessoas de quem 
não gostamos, alguém que fez algo ruim a nós, como assassinos e ladrões, ou 
mesmo pessoas que sabemos estar desagradando a Deus, como 
homossexuais ou racistas, pois o Senhor com certeza as ama.  

Deus não nos cobra regras, mas só a mesma graça com que ele nos trata, 
embora se falharmos também nesse sentido, isso não seja razão para Ele nos 
amar menos. Deus pede constantemente para perdoarmos os outros, ou seja, 
deixarmos para lá a justiça e abraçarmos o amor e a misericórdia. Deus 
conhece a justiça, mas a adia, pois o seu coração tem esperança de que cada 
pessoa, no uso de seu livre arbítrio, conheça o caminho de amor de Deus. 
Ezequiel 33:10 mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na 
mudança do seu coração. 



Logicamente, Deus não quer que adiemos a nossa justiça. Mais do que isso, 
Ele quer que deixemos qualquer vingança em Suas mãos, que são as mais 
justas, e tratemos os outros com amor incondicional, sem julgamentos frios. 
Apesar deste pedido ser contra o instinto humano e aparentar ser até 
incoerente com a política humana, Deus sabe muito bem o que está falando 
(Malaquias 3:14-18). Com certeza, o surpreendente valor da graça e o impacto 
que ela causa contra os valores do mundo gera muito mais mudanças de vidas 
do que o julgamento justo, de olhos vendados. Tratar as pessoas que fizeram o 
mal ou estão agindo de uma forma errada com rejeição e acusações vai 
provavelmente apenas causar mais revolta, mas tratá-las com graça e amor vai 
surpreendê-las, tocá-las e fazer com que elas vejam em você o reflexo da 
compaixão de Jesus, sem precisar ser conivente com o erro. Devemos também 
orientar com amor o pecador sobre os prejuízos de seu pecado e ajudá-lo a se 
arrepender e mudar. Entretanto, sejamos cautelosos com o abuso da graçade 
Deus, quando usamos a desculpa do perdão posterior para praticar o pecado. 

A maior prova da Graça de Deus foi vista na vida e principalmente na morte de 
Jesus. Ele morreu para perdoar os pecados não só das pessoas boas, mas os 
de todos que reconhecessem o amor empregado neste sacrifício, que rompeu 
a barreira da vida e da morte. Cristo sofreu e morreu, pois Deus, tendo a justiça 
como parte de seu caráter, resolveu que alguém deveria pagar pelas injustiças 
dos homens e então, por seu amor e sua graça, escolheu a si mesmo.  

Deus me tocou com sua Graça. Sinta este amor, procure conhecê-lo, mas não 
tente explicá-lo, pois não tem explicação, aliás, a própria Bíblia diz que é 
loucura aos olhos do homem.  

 

Tiago Roffé de Vasconcelos 
Membro da Igreja Batista Koinonia 
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