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 No livro “Maravilhosa Graça”, o autor Philip Yancey diz que graça é uma das raras 

palavras não contaminadas que ainda temos hoje. No nosso linguajar evangélico, muitas 

palavras e expressões foram exaustivamente repetidas como chavões, que se desgastaram e 

até viraram bordões para piadas. 

 

 A palavra graça conserva um significado forte e maravilhoso. Graça sempre foi e 

continua sendo favor imerecido. Num jogo de palavras podemos dizer que misericórdia é 

quando eu não recebo o que mereço e graça é quando eu recebo o que não mereço. Se 

misericórdia é ser poupado de um castigo, graça é receber um presente. Graça e misericórdia 

são palavras irmãs, que sempre andam juntas. 

 

 Paulo, conheceu na pele da alma o que é graça. Ele, antes de ser apóstolo, era um 

perseguidor de cristãos, inescrupuloso, defensor ferrenho da Lei farisaica, que muda todos os 

seus paradigmas, quando Cristo o encontra no caminho de Damasco (At 9). Ele passa, então, 

a ver o amor de  Deus não mais pela lente da Lei religiosa, mas pela graça. Antes fariseu de 

fariseus, agora se torna servo de Cristo, pregador do evangelho aos gentios nos confins da 

Terra, enfrentando tudo com coragem, pela graça de Deus que agora morava em sua vida. 

 

 E o que dizer de Pedro, um homem de cultura rude e pouco refinamento, pescador da 

Galiléia, região desprezada pelos judeus letrados de Jerusalém, homem capaz de declarar “Tu 

és o Cristo, o filho do Deus vivo” (Mt 16.16) diante das dúvidas sobre Jesus ser um profeta, 

um general, um político religioso, que libertaria o povo do jugo romano. Pedro, o discípulo 

chamado por Jesus, Nele confiou a ponto de ir ao encontro do Mestre, andando sobre o mar 

(Mt 14.28-32), mas desviou o olhar para as águas, naufragou na dúvida, olhou para as 

circunstâncias e afundou. Pedro, o homem que declara que mesmo que todos deixassem 

Jesus, ele jamais deixaria (Mt 26.33), para logo depois o negar três vezes. Ainda assim, tudo 

muda quando Jesus ressuscitado o encontra na praia de Tiberíades (Jo 21.15-17), depois da 

pesca maravilhosa, e pergunta três vezes “Pedro, você me ama de verdade?” Pedro foi 

tocado pela graça ao entender que estava recebendo o perdão. O encontro com a graça de 

Deus o transformou profundamente na sua maneira de pensar. Isso o levou a ser uma das 

maiores influências do Novo Testamento e até hoje. 

 

 Nós somos assim também: duvidamos, negamos, desistimos, abandonamos, não 

sustentamos nossa palavra. Nós erramos, nós pecamos. Mas aí vem a graça de Deus e nos 

encontra e nós entendemos que não é por nossos méritos, mas é dom de Deus (Efésios 2.8). 

Graça é dom de Deus, é o poder Dele se aperfeiçoa na fraqueza, é favor que não merecemos 

e isso nos basta. Que a nossa oração seja para que a graça de Deus nos encontre e nela 

possamos viver a cada dia. 

 

 


