-----Pr. Abram de Graaf
Palavras – chaves: Gratidão, Amor, Boas obras, Salvação em Cristo.
Domingo 32

P. 86. Visto que fomos libertados de nossa miséria, por Cristo, sem
mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda
devemos fazer boas obras?
R. Primeiro: porque Cristo não somente nos comprou e libertou com
seu sangue, mas também nos renova à sua imagem, por seu Espírito
Santo, para que mostremos, com toda a nossa vida, que somos gratos
a Deus por seus benefícios e para que ele seja louvado por nós.
Segundo: para que, pelos frutos da fé, tenhamos a certeza de que
nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para
Cristo, pela vida cristã que levamos.

P. 87. Não podem ser salvos, então, aqueles que continuam vivendo
sem Deus, se gratidão e não se convertem a ele?
R. De maneira alguma, porque a Escritura diz que nenhum impuro,
idólatra, ladrão, avarento, maldizente, assaltante ou semelhante
herdará o reino de Deus.

Leitura: Domingo 32
T.

Queridos irmãos em Jesus Cristo,
Vocês SENTEM isso também no coração? Esta alegria, esta felicidade, que
temos em Cristo! Esta gratidão por TUDO o que ele fez por nós!
Isso não é um sentimento, que temos num momento especial na nossa vida,
mas isso deve ser um sentimento que domina toda a nossa vida, desde que nos
convertemos.
Um verdadeiro cristão deve saber esta GRATIDÃO profunda, que mudou a sua
vida.
Um cristão que vive sem gratidão no seu coração, não é convertido.
Um cristão que vive sem gratidão no seu coração, não entendeu nada do
evangelho.
Ele não entende nada do sacrifício de Jesus Cristo, e não aprendeu nada da
bíblia.
Um cristão que vive sem gratidão no seu coração, não tem a verdadeira fé.
Um cristão que vive sem gratidão no seu coração, não será salvo!!!
Essas palavras são duras, irmãos, mas assim fala a bíblia. O nosso catecismo
abre os nossos olhos para esta realidade. Logo no início, no primeiro capítulo
(Domingo 1) o catecismo fala sobre isso.
O que você deve saber para ser salvo? Resposta:
1
www.irbmaceio.com.br

-----Pr. Abram de Graaf

No primeiro lugar: como são grandes meus pecados e minha miséria;
No segundo lugar: como sou salvo de meus pecados e de minha miséria;
No terceiro lugar: como devo SER GRATO a Deus por tal salvação.
A bíblia mesmo nos ensina isso. Já logo no início ela nos mostra a nossa
miséria. Ela nos mostra a origem do mal e do pecado na nossa vida. A bíblia
fala sobre isso. Deus nos revelou como os primeiros homens caíram em pecado
e como o pecado foi transmitido aos seus filhos e aos seus netos e toda
descendência. O pecado contaminou todo mundo. Todas as gerações, incluindo
nós. E por causa desse pecado, somos condenados á morte! ISSO É A NOSSA
MISERIA, irmãos. Vamos morrer um dia, pode ser amanhã, pode ser no fim do
ano, pode ser depois vinte ou quarenta anos, mas VAMOS morrer! Pode ser por
causa de uma doença, pode ser por causa de um acidente, pode ser por causa
da maldade de uma outra pessoa ou pode ser por causa da guerra, como agora
no Iraque, aonde várias pessoas morreram esta semana. Idosos e crianças,
soldados e mulheres, rico ou pobre, bonito ou feio. A morte não discrimina.
Todos nós morreremos. Isso é a nossa miséria. E esta morte seria horrível e
eterna, se Deus não nos tivesse ajudado.
Pois Deus nos prometeu um salvador. E ele nos deu um salvador. A bíblia fala
sobre isso também. O Novo Testamento nos revela que este salvador é o judeu
Jesus de Nazaré. Devemos procurá-lo, devemos crer nele, devemos confiar
nele. Pois ele é a única pessoa que pode nos ajudar. Ele mesmo mostrou isso.
Ele ajudou várias pessoas: ele curou pessoas doentes, pessoas paralíticas, ele
até ressuscitou pessoas mortas; e ele não as ajudou só fisicamente, mas
também espiritualmente: ele perdoou os pecados delas; estas pessoas não
somente receberam saúde, mas também se tornaram participantes do eterno
plano de saúde de Deus. Elas receberam a salvação e com isso o direito de
viver eternamente.
Jesus Cristo dava isso às pessoas que criam nele. E esta promessa ainda vale.
Quem crê em Jesus Cristo será salvo da morte eterna. Cristo queria salvar
muitas pessoas e por isso ele enviou os seus apóstolos para o mundo inteiro
para anunciar este evangelho. Eles tinham visto com os próprios olhos que
Jesus Cristo morreu. E depois disso eles tinham visto que ele se tornou vivo; e
eles tinham visto que ele subiu ao céu. E eles tinham visto os anjos que
prometeram que Jesus ia voltar para dar a vida eterna a todos que criam nele.
Então, irmãos, é claro o que Deus quer: Primeiro Ele abriu os nossos olhos para
conhecer a nossa miséria; e Ele nos deu o seu Filho para conhecer como somos
salvos de nossos pecados e de nossa miséria. E agora! O que Deus quer mais?
Deus quer que a nossa vida mude. Deus quer que vamos seguir o exemplo de
Jesus Cristo. Deus quer que vamos mudar a nossa vida conforme o estilo de
Jesus: Deus quer ver AMOR, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gal. 6,22). Em poucas
palavras: Deus quer ver AMOR e BOAS OBRAS.
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Dessa maneira podemos mostrar que agradecemos a Deus. E isso só é possível
se tivermos um bom conhecimento dos nossos pecados, e se tivermos um bom
conhecimento da nossa salvação. Se entendermos que a nossa salvação
aconteceu ‘sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça de Deus’.
Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Nós não merecemos nada! Nada, nada,
nada!!!! Deus não tinha nenhuma obrigação para nos ajudar. O único motivo
para nos ajudar está em Deus mesmo. Ele nos ajudou por causa do seu amor.
Mas ele não tinha um compromisso com nós. Deus estava livre para fazer o que
quiser. O fato que Deus nos escolheu e um ato de graça. E nós devemos avaliar
bem este ato de graça.
Há pessoas que não entendem bem o que Deus fez. Elas ficam sem gratidão.
Elas têm a coragem de dizer: E agora? EU NÃO PEDI PARA SER SALVO. Se
Deus quiser, ele pode me salvar, mas eu continuarei com a minha vida. Há
também pessoas que não falam assim, elas não dizem nada, elas não pensam
nestas coisas, mas na prática elas reagem da mesma maneira; a vida delas não
muda. Elas visitaram a igreja, fizeram profissão de fé, foram batizadas, mas
não dá para ver na sua vida que elas agradecem a Deus. Não tem esta alegria
e felicidade na sua vida. Quase parece que elas pensam que DEUS DEVE SER
FELIZ, porque é uma graça e uma honra que elas visitam a igreja.
Mas eu quero dizer alguma coisa: Estas pessoas não conhecem bem a sua
miséria. Elas não sabem nada da sua condenação eterna, nem conhecem bem
o seu salvador. Ele paga 100% dos nossos débitos. Há pessoas que dizem que
Cristo fez a sua parte e nós devemos fazer a nossa parte; Elas acham que a
salvação é uma cooperação entre Cristo e nós. Cristo pagou a maior parte com
o seu sacrifício e nós devemos completar a salvação com as nossas boas obras.
A igreja Católica está ensinando isso, irmãos. Por causa disso os crentes na
Igreja Católica devem fazer boas obras: fazer orações, jejuar, acender velas,
pagar missas; se uma pessoa fizer alguma coisa errada, deve fazer cinco
rosários ou mais. Esta idéia da cooperação encontramos também na doutrina
da Igreja Católica sobre Maria. Pois Maria cooperou com Deus para dar à luz o
salvador. O consentimento de Maria em Lucas 2,38 é fundamental para esta
doutrina. Em vez de dizer que Maria obedeceu a Palavra de Deus, a Igreja
Católica diz que ela cooperou com Deus. Por isso chamam Maria CO-Redentora.
E Maria é um exemplo para todos os crentes.
E no fundo encontramos essa idéia da cooperação dos crentes com Cristo na
sua salvação também nas igrejas Pentecostais, irmãos. Só que as igrejas
Pentecostais não falam sobre Maria, nem sobre as boas obras. Em vez disso
isso eles colocam a fé. Isso parece bíblico. Pois a bíblia diz que somos salvos
pela fé em Jesus Cristo. MAS, irmãos, de onde vem esta fé? A fé é uma boa
obra de nós mesmos? A bíblia não diz isso! A fé é uma obra do Espírito de Deus
em nós. Deus nos deu o salvador; e Deus nos deu O Espírito, e Deus nos dá a
fé. TUDO vem de Deus. A nossa salvação é a obra dele. 100%! Isso quer dizer
que 0% vem de nós. Somos mortos, completamente mortos, totalmente
mortos em pecado.
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Conforme a igreja Católica as pessoas são doentes. Não mortas. Elas são
doentes. Isso já mostra que a Igreja Católica não acredita na DEPRAVAÇÃO
TOTAL do homem, como a bíblia está nos ensinado (Rom. 3,10-20),
especialmente o fim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na

lei o diz para que se cale toda boca, e todo o mundo seja culpável perante
Deus”. Conforme a igreja Católica há algum bondade no homem, mas Paulo
nega isso e disse: “eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem
nenhum” (Rom. 7,18); o pendor da carne é inimizade contra Deus; portanto os
que estão na carne não podem agradar a Deus (Rom. 8,8). Assim fala a Palavra
de Deus, irmãos. Ele nos ensina a nossa depravação total. E no outro lado a
salvação total em Jesus Cristo.
Quem entende isso, quem crê nisso, ele também entende como é maravilhosa
a nossa salvação em Cristo! Como devemos ser felizes com isso. Como
devemos agradecer a Deus por causa disso. Não podemos NOS glorificar como
o Fariseu em Lucas 18, 11: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os

demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este
publicano; jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Devemos seguir o exemplo do publicano, que se bateu no peito e disse: Ó Deus
sê propício a mim, pecador! Pois Jesus julgou os dois e disse: Digo-vos que
este (o publicano) desceu JUSTIFICADO para a sua casa. Porque ele conhecia a
sua miséria!! E ele procurou a sua salvação fora de si mesmo, em Deus!!!!

Quem faz isso, pode confiar na promessa de Jesus que disse a todos que criam
nele: “Filho, os teus pecados estão perdoados” (Mc. 2,5). Cristo tem o direito
de fazer isso. Ele perdoa todos os pecados das pessoas que crê nele. Nós
cremos nisso irmãos. Isso é a nossa alegria e felicidade que somos salvos. Mas
esta alegria e felicidade deve se refletir na nossa vida. A nossa vida deve
mudar. Estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo; ele nos mostrou como
devemos servir a Deus. Devemos dedicar a nossa vida totalmente a ele. Não
mais com um pé na igreja e com o outro pé no mundo; Não mais uma vida
morna, mas uma vida transparente e dedicada a Deus. O amor de Cristo deve
dominar a nossa vida completamente; o amor de Cristo deve purificar o nosso
coração; o amor de Cristo deve destruir todo ciúme e inveja, toda raiva e ódio;
o amor de Cristo deve curar o nosso coração ferido; temos de seguir o exemplo
de Cristo irmãos, Temos de fazer isso.
Deixa o Espírito de Cristo limpar a nossa vida, tirar os pensamentos sujos, tirar
os desejos errados, tirar as nossas fraquezas: a falta de longanimidade, a falta
de paciência, a falta de benignidade e de bondade. Devemos lutar para
agradecer a Deus, irmãos. Lutar com o Espírito de Cristo na nossa vida;
Devemos nos esforçar para mudar a nossa vida, devemos orar para receber
ajuda. Não é por nada que o Catecismo, nesta parte que trata sobre a gratidão,
fala sobre os mandamentos e sobre a oração. Dessa maneira podemos
agradecer a Deus. Mas o poder para fazer isso, não encontramos em nós
mesmos. O poder vem de Deus. Nunca podemos conseguir agradecer a Deus
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se nós não sabemos orar. A oração é necessária para receber ajuda. Então,
irmãos, devemos orar para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos
familiares, para os nossos amigos e colegas. Para todos que precisam de ajuda.
Ora et labora, com um coração alegre, agradecendo a Deus, que nos deu o que
não merecemos. A salvação em Jesus Cristo.
Cântico: Quero o Salvador comigo.
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