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Lição 7 - Sábado, 18 de fevereiro de 2017 

Eterna graça 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós, é dom de Deus” 

(Efésios 2:8). 

Graça quer dizer favor concedido a alguém que não o merece; alguém que está perdido. O 

fato de sermos pecadores, em vez de excluir-nos da misericórdia e amor de Deus, torna o 

exercício de Seu amor para conosco uma positiva necessidade, a fim de que possamos ser 

salvos. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 347. 

Estudo adicional: Patriarcas e profetas, pp. 363-373 (cap. 32: “A Lei e os concertos”); Fé e 

obras, pp. 15-28 (cap. 1: “Ellen White esclarece as questões”). 

Domingo, 12 de fevereiro 

1. O NOVO CONCERTO DA PROMESSA 

A. De que forma Deus fez a nova aliança com Abraão? Mais tarde, o que Ele fez para 

confirmar esse pacto, e por quê? Gálatas 3:14-18; Hebreus 6:13-18. 

Gálatas 3:14-18 14Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também 

aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. 15Irmãos, 

humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem 

acrescentar-lhe algo. 16Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu 

descendente. A Escritura não diz: "E aos seus descendentes", como se falando de muitos, 

mas: "Ao seu descendente", dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. 17Quero 

dizer isto: A lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não anula a aliança previamente 

estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. 18Pois, se a herança 

depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a 

Abraão mediante promessa. 

Hebreus 6:13-18 13Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém 

superior por quem jurar, jurou por si mesmo, 14dizendo: "Esteja certo de que o abençoarei e 

farei seus descendentes numerosos". 15E foi assim que, depois de esperar pacientemente, 

Abraão alcançou a promessa. 16Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o 

juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. 17Querendo mostrar de forma 

bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o 

confirmou com juramento, 18para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é 

impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele 

para tomar posse da esperança a nós proposta. 

B. Abraão fez algo para merecer essas bênçãos do concerto? O que isso nos ensina 

sobre a atitude de Deus para com os pecadores? Gênesis 12:1-3; 1 Coríntios 1:26-

31; Romanos 3:10-12. 

Gênesis 12:1-3 1Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus 

parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2"Farei de você um 

grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 

3Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de 

você todos os povos da terra serão abençoados". 

1 Coríntios 1:26-31 26Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. 

Poucos eram sábios segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de 

nobre nascimento. 27Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os 

sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28Ele escolheu as 

coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as 



www.crescermais.org 

que são, 29para que ninguém se vanglorie diante dele. 30É, porém, por iniciativa dele que 

vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, 

santidade e redenção, 31para que, como está escrito: "Quem se gloriar, glorie-se no Senhor". 

Romanos 3:10-12 10Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; 11não há 

ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. 12Todos se desviaram, tornaram-se 

juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer". 

Graça é um atributo de Deus, exercido para com as indignas criaturas humanas. Não a 

buscamos, porém ela foi enviada a procurar-nos. Deus Se regozija de conceder-nos Sua 
graça, não porque somos dignos, mas porque somos tão completamente indignos […]. 

É Sua glória perdoar ao maior dos pecadores. — A ciência do bom viver, p. 161. 

Quanto mais indigno aquele que recebe, mais gloriosa é a misericórdia de Deus[...]. — 

General Conference Daily Bulletin, 28 de janeiro de 1893. 

Segunda-feira, 13 de fevereiro 

2. O VELHO CONCERTO DE OBRAS 

A. Por que Deus fez outra aliança através de Moisés, 430 anos depois — e por que 

aquele pacto não pode invalidar o novo concerto da promessa? Deuteronômio 4:12-

13; Êxodo 19:5-7; Gálatas 3:17; 1 Pedro 1:18-20. 

Deuteronômio 4:12-13 12Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as 

palavras, mas não viram forma alguma; apenas se ouvia a voz. 13Ele lhes anunciou a sua 

aliança, os Dez Mandamentos. E escreveu-os sobre duas tábuas de pedra e ordenou que os 

cumprissem. 

Êxodo 19:5-7 5Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês 

serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, 6vocês 

serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa’. Essas são as palavras que você 

dirá aos israelitas". 7Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que 

o Senhor havia-lhe mandado falar. 

Gálatas 3:17 Quero dizer isto: A lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não anula a 

aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. 

1 Pedro 1:18-20 18Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata 

ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por 

seus antepassados, 19mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha 

e sem defeito, 20conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em 

favor de vocês. 

Em seu cativeiro, o povo [de Israel] em grande parte perdera o conhecimento de Deus e os 

princípios do concerto abraâmico. [...] Deus procurou revelar-lhes Seu poder e misericórdia, 

a fim de que fossem levados a amá-lO e a confiar nEle. [...] A fim de que se compenetrassem 

de seu completo desamparo, e da necessidade de auxílio divino; e então lhes operou o 

livramento. [...] 

Vivendo em meio de idolatria e corrupção, não tinham uma concepção verdadeira da 

santidade de Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa 

incapacidade para, por si mesmos, prestar obediência à Lei de Deus, e de sua necessidade de 

um Salvador. Tudo isto deveria ser-lhes ensinado. — Patriarcas e profetas, pp. 371 e 372. 

O “velho” concerto foi formado entre Deus e Israel no Sinai, e foi então confirmado pelo 

sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi aprovado pelo sangue de Cristo, e é 
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chamado o “segundo”, ou o “novo” concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido 

depois do sangue do primeiro concerto. — Ibidem, p. 371. 

B. Como o povo reagiu às exigências de Deus sob o velho concerto? Êxodo 19:8. 

Como podemos cair sob o mesmo perigo? 

Êxodo 19:8 O povo todo respondeu unânime: "Faremos tudo o que o Senhor ordenou". E 

Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. 

O povo não percebia a pecaminosidade de seu próprio coração e que, sem Cristo lhes seria 

impossível obedecer à Lei de Deus. — Idem. 

Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina 

podem pelas suas próprias obras conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo 

erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. — Ibidem, 

p.73.  

Justiça própria é o perigo desta época. Ela separa a alma de Cristo. Os que confiam em sua 

própria justiça não podem compreender como a salvação ocorre por meio de Cristo. Chamam 

o pecado de justiça e a justiça de pecado. Não têm noção do mal da transgressão, nem 

compreensão do terror da Lei; pois não respeitam o padrão moral de Deus. A razão de haver 

tantas conversões não genuínas nestes dias é que há tão pouco apreço pela Lei de Deus. Em 

lugar do padrão de justiça de Deus, os homens criaram um padrão de sua própria escolha 

para avaliar o caráter. — Fé e obras, p. 96. 

Terça-feira, 14 de fevereiro 

3. DO ANTIGO PARA O NOVO CONCERTO 

A. Qual era o objetivo da Lei moral sob o antigo concerto, e que propósito ainda está 

em vigor atualmente? Romanos 7:7, 9-13, 20; 3:19-20. 

Romanos 7:7; 9-13; 20 7Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma! De 

fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não 

saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: "Não cobiçarás". 9Antes, eu vivia sem a lei, mas 

quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. 10Descobri que o próprio 

mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. 11Pois o pecado, 

aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do 

mandamento me matou. 12De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. 13E 

então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma! Mas, para que o 

pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de 

modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ora, se 

faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 

Romanos 3:19-20    19Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo 

dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. 20Portanto, 

ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a 

lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. 

A Lei foi dada para convencê-los do pecado, e revelar sua necessidade de um Salvador. — O 

Desejado de Todas as Nações, p. 308. 

B. Sob o novo concerto, como Deus muda nossa atitude em relação à Sua Lei, e que 

transformação será vista em nossa vida? Hebreus 8:10; Salmos 40:8; Ezequiel 

36:26-27; Colossenses 3:9-10. 

Hebreus 8:10 "Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias", 

declara o Senhor. "Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei 

o Deus deles, e eles serão o meu povo. 
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Salmos 40:8  Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está no 

fundo do meu coração. 

Ezequiel 36:26-27 26Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; 

tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27Porei o meu Espírito 

em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às 

minhas leis. 

Colossenses 3:9-10 9Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho 

homem com suas práticas 10e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em 

conhecimento, à imagem do seu Criador. 

A mesma Lei que fora gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas 

do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça 

de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. 

Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os “frutos do Espírito”. Mediante a 

graça de Cristo viveremos em obediência à Lei de Deus, escrita em nosso coração. — 

Patriarcas e profetas, p. 372. 

A mudança nos corações humanos, a transformação de caracteres humanos é um milagre 

que revela um Salvador sempre vivo, trabalhando para resgatar almas. — O Desejado de 

Todas as Nações, p. 407. 

C. Como a prática da nova aliança cumpre perfeitamente o espírito e a intenção da 

Lei — e o que foi dito de Abraão a esse respeito? Mateus 5:20-22, 27-28, 31-48; 

Romanos 13:8-10; Gênesis 26:5.  

Mateus 5:20-22; 27-28; 31-48 20Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito 

superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus". 

21"Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não matarás’, e ‘quem matar estará 

sujeito a julgamento’. 22Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará 

sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão: ‘Racá’, será levado ao 

tribunal. E qualquer que disser: ‘Louco! ’, corre o risco de ir para o fogo do inferno. 27"Vocês 

ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’. 28Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma 

mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.   31"Foi dito: ‘Aquele 

que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio’. 32Mas eu lhes digo que 

todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se 

torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério". 

33"Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não jure falsamente, mas 

cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor’. 34Mas eu lhes digo: Não jurem de 

forma alguma: nem pelo céu, porque é o trono de Deus; 35nem pela terra, porque é o 

estrado de seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. 36E não jure pela 

sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. 37Seja o seu 

‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso vem do Maligno". 38"Vocês ouviram o que 

foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. 39Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se 

alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. 40E se alguém quiser processá-lo 

e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 41Se alguém o forçar a caminhar com ele 

uma milha, vá com ele duas. 42Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja 

pedir-lhe algo emprestado". 43"Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o 

seu inimigo’. 44Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os 

perseguem, 45para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele 

faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 46Se vocês 

amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso! 
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47E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? Até os 

pagãos fazem isso! 48Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês". 

Romanos 13:8-10 8Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois 

aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. 9Pois estes mandamentos: "Não 

adulterarás", "não matarás", "não furtarás", "não cobiçarás", e qualquer outro mandamento, 

todos se resumem neste preceito: "Ame o seu próximo como a si mesmo". 10O amor não 

pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. 

Gênesis 26:5 porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, 

meus decretos e minhas leis". 

A obediência não é mera aquiescência1 externa, mas sim um serviço de amor. A Lei de Deus 

é uma expressão de Sua própria natureza; é uma corporificação do grande princípio do amor, 

sendo, daí o fundamento de Seu governo no Céu e na Terra. Se nosso coração é renovado à 

semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticada na 

vida a Lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo 

a imagem dAquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto: “Porei as Minhas 

leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos” (Hebreus 10:16). E se a Lei está 

escrita no coração, não moldará ela a vida? — Caminho a Cristo, p. 60. 

Quarta-feira, 15 de fevereiro 

4. PELA GRAÇA, POR MEIO DA FÉ 

A. Que dom gratuito Deus concedeu a Abraão por ele ter escolhido crer? Romanos 

4:22; Gálatas 3:6. 

Romanos 4:22 Em conseqüência, "isso lhe foi também creditado como justiça". 

Gálatas 3:6 Considerem o exemplo de Abraão: "Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado 

como justiça". 

O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa 

parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e 
do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada; pois sabe que, se o povo 
a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. — Obreiros evangélicos, p. 161. 

A graça de Cristo é concedida gratuitamente para justificar o pecador, sem qualquer mérito 

ou exigência de sua parte. Justificação é pleno e completo perdão do pecado. No momento 

em que um pecador aceita Cristo pela fé, naquele momento, ele é perdoado. A justiça de 

Cristo é imputada a ele, e ele não deve mais duvidar da graça perdoadora de Deus. — A fé 

pela qual eu vivo, p. 107. 

B. O que Abraão fez para ser declarado justo e, semelhantemente, qual é a única 

maneira pela qual os crentes podem ser salvos? Romanos 4:1-5; Efésios 2:8-9. 

Romanos 4:1-5 1Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? 2Se de fato Abraão 

foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. 3Que diz a 

Escritura? "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". 4Ora, o salário do 

homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. 5Todavia, àquele que 

não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. 

Efésios 2:8-9 8Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é 

dom de Deus; 9não por obras, para que ninguém se glorie. 

Nossa aceitação por Deus é assegurada apenas por meio de Seu Filho amado, e as boas 

obras são apenas o resultado da operação do Seu amor que perdoa o pecado. Elas não 

                                           
1
Aquiescência: Ato ou efeito de consentir, de concordar. 
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representam crédito para nós, e nada possuímos que nos tenha sido concedido pelas boas 

obras, por que possamos reivindicar parte da salvação das nossas almas. A salvação é dom 

gratuito de Deus para o crente, dada a ele por amor de Cristo. — The SDA BibleCommentary 

[E. G. White Comments], vol. 5, p. 1122. 

C. Mesmo sendo a fé em si mesma um dom (veja Romanos 12:3 [última parte]), o 

que devemos fazer com ela? João 3:16; Lucas 7:1-9; Romanos 10:17. 

Romanos 12:3 Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si 

mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um conceito 

equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. 

João 3:16 "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 

que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Lucas 7:1-9 1Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. 2Ali 

estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. 

3Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que 

fosse curar o seu servo. 4Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: "Este homem 

merece que lhe faças isso, 5porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga". 6Jesus 

foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: 

"Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. 7Por isso, nem 

me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. 

8Pois eu também sou homem sujeito a autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo 

a um: ‘Vá’, e ele vai; e a outro: ‘Venha’, e ele vem. Digo a meu servo: ‘Faça isto’, e ele faz". 

9Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: "Eu 

lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé". 

Romanos 10:17 Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é 

ouvida mediante a palavra de Cristo. 

A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesma um dom, do qual certa 

medida é comunicada a todo ser humano. Ela cresce quando exercitada pelo apropriar-se da 

Palavra de Deus. A fim de fortalecer a fé devemos colocá-la, sempre que possível, em contato 

com a Palavra. — Educação, pp. 253 e 254.  

Homens e mulheres não serão salvos a menos que eles próprios exerçam fé e construam 

sobre o verdadeiro fundamento, a menos que permitam que Deus os recrie pelo Seu Espírito 

Santo. — The Signsofthe Times, 14 de fevereiro de 1900. 

Quinta-feira, 16 de fevereiro 

5. FAVOR IMERECIDO 

A. Que favor imerecido, prometido sob o novo concerto, Deus tem mostrado a fim 

de salvar a humanidade? Gênesis 12:3; 1 João 4:14; Efésios 2:4-8; Romanos 5:15-

18. 

Gênesis 12:3 Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e 

por meio de você todos os povos da terra serão abençoados". 

1 João 4:14 E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do 

mundo. 

Efésios 2:4-8 4Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos 

amou, 5deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em 

transgressões — pela graça vocês são salvos. 6Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele 

nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, 7para mostrar, nas eras que hão de 

vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em 
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Cristo Jesus. 8Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é 

dom de Deus; 

Romanos 5:15-18 15Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois 

se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, 

a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos! 16Não se pode 

comparar a dádiva de Deus com a conseqüência do pecado de um só homem: por um pecado 

veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e 

trouxe justificação. 17Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito 

mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão 

em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18Conseqüentemente, assim como uma 

só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de 

justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 

Embora por nossa desobediência tivéssemos merecido o desprazer e a condenação, Ele não 

nos abandonou. — A maravilhosa graça de Deus, p. 10.  

Os que entrarem no Céu não lhe escalarão os muros pela própria justiça, nem suas portas se 

lhes abrirão por meio de custosas ofertas de ouro ou prata; mas obterão entrada nas muitas 

mansões da casa do Pai pelos méritos da cruz de Cristo. — Ibidem, p. 179.  

B. Como um pecador pode ter acesso ao extraordinário dom gratuito da salvação 

através de Jesus Cristo?João 1:12; Romanos 5:17; Hebreus 11:8. 

João 1:12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito 

de se tornarem filhos de Deus, 

Romanos 5:17 Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais 

aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em 

vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 

Hebreus 11:8 Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais 

tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 

Todos os que creem que Cristo é o sacrifício expiador podem chegar a Ele e receber o perdão 

dos pecados; pois pelos méritos de Cristo, franqueou-se2 a comunicação entre Deus e o 

homem. Deus pode aceitar-me como filho Seu, e eu posso reclamá-lO como meu Pai amoroso 

e nEle me regozijar. Temos de polarizar nossas esperanças quanto ao Céu tão-somente em 

Cristo, porque Ele é nosso Substituto e Penhor. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 363.  

C. Quais foram as duas coisas que Deus aniquilou por meio de Sua maravilhosa 

graça? Romanos 8:2; 1 João 3:5, 8; 2 Timóteo 1:10. 

Romanos 8:2 porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do 

pecado e da morte. 

1 João 3:5; 8 5Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não 

há pecado. 8Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o 

princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. 

2 Timóteo 1:10 sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. 

Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. 

Sexta-feira, 17 de fevereiro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

                                           
2
Franqueou-se: De “franquear”: Tornar franco, livre, liberar, permitir de modo gratuito. 
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1. Explique o significado da palavra “promessa” à luz da impossibilidade de Deus 

mentir. 

2. Por que o antigo concerto foi dado e por qual motivo era desprovido de fé? 

3. Como Deus escreve Sua lei de amor em nossas mentes e corações? 

4. Por que não podemos considerar nossas boas obras como crédito para a 

salvação?  

5. Por que jamais podemos nos vangloriar de nossa fé? 

 


