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INTRODUÇÃO
Em consequência do afastamento da igreja das Escrituras Sagradas, perdeu-se o conceito da
salvação somente por meio da graça. Neste encontro, vamos entender por que a Bíblia diz que
somente a graça de Deus pode fazer com que o homem se volte a Ele. Espiritualmente, o
homem está morto e não há nada que ele possa fazer para alcançar a salvação, a não ser que a
graça de Deus o alcance, Ef. 2:6-8.
OS CONFLITOS DE LUTERO
Lutero, o reformador, considerava o conceito bíblico de justiça inalcançável e, por isso, sua
alma era, constantemente, torturada por seus pensamentos. Tentava ser justo para com Deus
(Jó 25:4) e merecer a salvação, assim, constantemente, afligia sua alma dentro de um mosteiro,
fazendo tudo para tentar alcançar o refrigério, mas nada conseguia. Um dia, tendo achado na
Bíblia que o justo viveria pela fé (Rm 1:17), entendeu, enfim, que o padrão de Deus para ser
justo era a perfeição (Mt 6:48) e que ele jamais a alcançaria. Então, ele percebeu que Deus
oferecia essa condição de justo perante ELE, apenas, e tão somente, por meio de Cristo. Tendo
tido a revelação de sua graça, (Tt 2:11), pôde, enfim, achar descanso para a alma dele,
(Mt 11:29).
POR QUE SÓ A GRAÇA?
As Escrituras nos ensinam que não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Ela é
um ato voluntário do amor de Deus por nós, expresso em seu filho amado Jesus Cristo. Por
isso, por mais que todas as religiões tentem merecer ou alcançar essa tão grande salvação,
(Hb 2:8) por meio de santos, intermediários humanos, de boas obras, de oferendas, de
penitências, de votos, de ofertas de sacrifícios ou por meio de quaisquer outros meios, isso lhes
seria impossível, pois o único meio de escape de Deus para o homem é a aceitação dessa graça
oferecida, Cristo Jesus, para que ninguém tenha do que se gloriar diante dEle, Ef 2:5,7,8. Não
somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. A graça é graça, mas não é de
graça. Ela custou um alto preço para o filho de Deus. Por isso, Deus não aceita nenhum outro
sacrifício senão o do seu próprio filho, pois só Ele alcançou o padrão de perfeição exigido pela
lei de Deus. Mt 5.48. O segredo está em aceitar a graça de Deus que nos faz ser novas criaturas
diante dEle.
COMPARTILHAMENTO
A revelação do conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus trouxe alívio e descanso para
Lutero. O que ela trouxe para você?
CONCLUSÃO
A graça se aceita pela fé ou se rejeita pela incredulidade. Por isso, o maior pecado que o homem
ou a mulher pode cometer não é a mentira, o homicídio, os vícios ou o adultério (prostituição),
mas, sim, a incredulidade. Pois quem não crê no filho de Deus já está condenado a uma vida de
perdição e afastamento de Deus, eternamente (que é a morte eterna), Jo 3:18.
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