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Comentário lição 02

O conhecimento bíblico sobre a graça é imprescindível aos crentes, haja vista que a razão pelo
qual temos acesso à salvação é a própria graça. Este importante ensinamento muitas vezes
enfrenta di�culdades em ser aceito em alguns segmentos que se dizem cristãos devido à falta
de compreensão o que graça. Por outro lado, há aqueles que banalizam a graça divina como
pretexto para justi�carem a conduta pecaminosa e ausente de temor a Deus .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

COMPREENDENDO A GRAÇA

O signi�cado da graça é “favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Através da
graça, o homem é capacitado a compreender, a aceitar e a usufruir, imediatamente, dos
benefícios do Plano da Salvação (Ef 2.8,9). O objetivo da graça é duplo: 1) Salva o homem do
pecado; e 2) Restringe a ação deste, levando o homem a viver nas regiões celestiais em Cristo
Jesus. A graça, segundo ensina o apóstolo Paulo, é operada mediante a fé” .2

Como diz o próprio signi�cado supramencionado, a graça é o favor divino ofertado ao
homem sem que esse merecesse ou pudesse fazer algo para recebe-la. Ela é uma bênção que
outorga ao homem caído e condenado à morte eterna o livramento e a redenção. Sua origem
está em Deus, e foi Ele mesmo quem decidiu agir graciosamente para com o pecador.

Graça é uma atitude benevolente e incondicional em prol de outro e é também a
manifestação da essência de Deus assim como Ele é. Quando Ele libera graça, não está
ofertando algo que é seu, mas, sim, auto-ofertando-se, pois amor incondicional é o que o
constitui em sua essência .3
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É o amor espontâneo de Deus materializado na obra de salvação operada por Cristo na cruz
do calvário. Mesmo sabendo que muitos rejeitariam o seu favor ofertado gratuitamente, Ele
decidiu agir com graça, operando no nosso meio e promovendo a salvação a todo aquele que
nEle crê (Jo 3.16-18).

Graça é a maneira pela qual Deus se dispões a receber, de braços abertos, o pecador, não
obstante sua santidade absoluta e o estado miserável em que se encontra aquele que dele se
desviou. É uma bênção ou um favor verdadeiramente imerecido e indevido, que Deus
concede em sua soberania […]. Deus não tem nenhuma obrigação de perdoar. Ninguém tem
o direito de cobrar tal coisa de Deus. Ele, no entanto, perdoa por causa da graça. A iniciativa é
sempre de Deus .4

Destaque

Compreender o conceito da “graça” é o primeiro passo para aceita-la conforme a sua
�nalidade. De acordo com o Dicionário Bíblico Wycli�e, o termo “graça” no Antigo
Testamento é “hen”, que signi�ca favor imerecido de um superior em relação ao seu
subalterno. Na relação de Deus para com o homem, “hen” é demonstrada por meio das
bênçãos temporais, bem como das espirituais e livramentos. No Novo Testamento, a palavra
grega “charis” descreve a graça na aparência ou na fala. Signi�cava também a consideração
favorável em relação a uma pessoa. Em seu sentido mais especí�co, a graça manifestada no
sacrifício de Jesus produz nova vida no crente que passa a ser conduzido, capacitado e
fortalecido .1

A doutrina da graça é o âmago do cristianismo bíblico. De acordo com o
a graça é “o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido,

para o homem pecaminoso, revelada supremamente na vida, morte e ressurreição de Jesus
Cristo”. Nesse aspecto, observamos que a graça é, em absoluto, um dom de Deus outorgado a
humanidade. Não há nenhum mérito em recebe-la .

Diccionario Teológico Beacon,

5

A GRAÇA NO CONTEXTO BÍBLICO
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Ao lermos os capítulos 1 e 2 da epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo demonstrou que todo
mundo, seja gentio ou judeu, é escravo do pecado. No capítulo 3.9-18 da mesma epístola, ele
explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, que o
instiga ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob condenação
divina. […] Todas as pessoas, no seu estado natural, são pecadoras. A totalidade do seu ser é
afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a se conformar com o mundo.
[…] Todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade para o caminho do egoísmo .6

O advento da queda encerrou toda humanidade debaixo do pecado. “Todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus” (Rm 3.23). Ninguém por si só conseguirá alcançar a
salvação de sua alma, pois, como nascido em pecado, tem sua vida aprisionada pelos desejos e
prazeres que o pecado tem a oferecer, sendo incapaz de por intermédio de suas forças
encontrar o caminho que o conduzirá a redenção e salvação.

A solução de Deus, para essa situação trágica, é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação
a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus . Não há transgressão, por maior que
seja, ou pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado por essa graça, pois, onde
abundou o pecado, que foi exposto pela Lei, superabundou a graça .

6

3

A graça da cruz está representada na motivação de Jesus para enfrentar a cruz: os outros.
Nessa a�rmação, concentra-se toda a essência pela qual Jesus achou necessário morrer, que é
justamente seu gesto gracioso, voluntário e positivamente de�nidor em prol da humanidade,
cujo �m é a salvação de todo o eu crê .3

A graça não está limitada a um só povo ou a uma só etnia. Ela é extensiva a todos os homens,
contudo, só se torna e�caz na vida de todo aquele que crê. Rejeitamos qualquer ideia
universalista, que prega que todos, independentemente de qualquer atitude ou
comportamento, serão salvos. Apenas aqueles que respondem positivamente ao chamado do
Evangelho da cruz receberão o poder da graça de Deus em suas vidas.

Destaque
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Há quem diga que a graça foi manifestada a partir do advento do Messias neste mundo.
Entretanto, se observamos bem a história bíblica, a graça sempre existiu. Ela se fez presente no
anúncio de que a semente da mulher prevaleceria contra a semente pecaminosa da serpente
(Gn 3.15). Ali estava a primeira promessa implícita do plano de Deus para salvação da
humanidade mediante a graça. Semelhantemente, a provisão do cordeiro sem mancha para o
sacrifício, tão comum na aliança mosaica, tinha como �nalidade a remoção da culpa do
pecador, o que é a representação clara da graça divina que se manifestaria corporalmente ao
mundo na pessoa de Cristo (Jo 1.29) .1

O termo “graça” pode ser encontrado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sendo,
contudo, mais comum na teologia neotestamentária, especialmente nas Cartas Paulinas. No
Antigo Testamento, encontramos a palavra hebraica  com o sentido de favor imerecido.
“Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti; e lembra-te que esta nação é teu povo” (Êx
33.13, NAA). Por outro lado, o termo grego para graça é , que ocorre 164 vezes no
Novo Testamento, sendo 101 vezes nas Cartas de Paulo. “Porque pela graça vocês são salvos,
me�ante a fé; e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se
glorie” (Ef 2.8,9, NAA) .

hen

charis

5

A GRAÇA NO CONTEXTO DA REFORMA

Analisando o período pré-reforma protestante, encontraremos uma distorção das verdades
bíblicas a �m de bene�ciar o pensamento da doutrina católica. A venda de indulgências,
oriunda do pensamento de que a salvação se alcançaria pelas obras, invadiu os sermões
católicos, ou seja, uma desconstrução da doutrina da graça, deturpando os seus ensinos.
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O movimento liderado por Lutero em 1517, monge agostiniano que ao ler a poderosa carta
aos Romanos entendeu e, iluminado pelo Espírito Santo, confrontou o pensamento católico
em relação a doutrina da graça, marcou uma grande ruptura de muitos que estavam presos ao
pensamento católico. Em 31 de outubro de 1517, Lutero �xa na porta da Igreja do Castelo de
Wittenberg suas 95 teses opositoras ao poder e e�cácia das indulgências, marcando assim o
início da Reforma Protestante.

As cinco solas: (Somente a Fé) (Somente a Escritura)
(Somente Cristo)  (Somente a Graça) (Glória Somente a Deus)”;
representam a marca do pensamento teológico cristão, estabelecido como princípio para as
bases do protestantismo.

“Sola Fide , Sola Scriptura , Solus Christus
, Sola Gratia , e Soli Deo Glória

Apesar de toda a oposição da igreja católica à época, os reformadores lutaram e batalharam
pelo ideal bíblico, ensinando que a graça de Deus é su�cientemente poderosa para prover a
salvação a toda humanidade. Sua labuta para o retorno do ensino das Sagradas Escrituras
gerou um grande fruto, e hoje entendemos que não precisamos comprar nenhuma
indulgência, mas sim estamos salvos através da graça de Deus.

A�rmamos aquilo que foi registrado pelo autor da lição: “a doutrina da graça não aceita
misturas. É pela graça somente que somos salvos”. Não podemos deixar que ninguém venha
manipular o verdadeiro ensino que conduz o ser humano à salvação e redenção de sua alma:
Somente a Graça!

A GRAÇA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO
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Observamos que a graça de Deus é o principal pilar sobre o qual todos os outros se alicerçam.
Contudo, mesmo sabendo da importância da graça, muitos cristãos não a valorizam como
deveriam. O que se veri�ca no cristianismo moderno é uma banalização da graça. Por
acreditarem que estamos debaixo da graça e não da lei, muitos cristãos extrapolam os limites
da liberdade cristã. Dessa forma, as mais questionáveis práticas e comportamentos são
legitimados em nome da graça. Entendem que a graça valida até mesmo comportamentos
questionáveis. Contudo, à luz da Bíblia, a advertência para aqueles que estão debaixo da graça
é muito mais dura do que para aqueles que se encontram debaixo da lei .5

Um entendimento falido sobre o real sentido da graça é perigoso. A graça não é um salvo
conduto para o pecado sem culpa ou uma autorização para uma vida sem as características de
nova criatura em Cristo (2 Co 5.17). Infelizmente muitos não compreendem isso e acabam
vivendo suas vidas “brincando com a graça de Deus”.

A graça aparece na história como forma de demonstração do grande amor de Deus para
conosco, que é capaz de ofertar, a um povo não merecedor e pecaminoso, a oportunidade de
salvação, realizando o pagamento de uma grande dívida que nos era contrária. Fomos
alcançados pela graça por necessitar dela. Fomos alcançados pela graça porque o nosso Deus
nos amou de uma tal maneira que impossível seria dimensionar.

Portanto, precisamos combater esse falso pensamento que está gerando uma banalização do
poder da graça de Deus, trazendo todos de volta ao real sentido desse grandioso dom divino
para nós. Precisamos abrir os olhos daqueles que pensam que por estarem debaixo da graça
podem fazer e viver como quiserem e desejarem. Precisamos re�etir o que a graça fez conosco
e como ela tem o poder de operar grandiosamente na vida de todo pecador.

Destaque
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Isto posto, torna-se indispensável que a maravilhosa graça não seja banalizada. O
“barateamento” da graça ocorre em razão de muitos já não desfrutarem da graça para permitir
que suas vidas sejam conduzidas pela ação do Espírito Santo. Antes, a ausência de temor e o
desprezo pelo sagrado re�ete em uma vida cristã vazia, nominal e mundanizada. Para estes, já
não há mais arrependimento quando cometem algum pecado, seja qual for sua ordem, moral
ou espiritual. E assim ocorre o embrutecimento da alma e os homens tornam-se insensíveis à
voz do Espírito (2 Pe 1.3-11). Oremos para que Deus renove em nossos corações o temor do
Seu Espírito e o comprometimento com o Evangelho da graça de Deus .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.

ACESSAR AGORAACESSAR AGORA
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