
SOMENTE A GRAÇA 
Romanos 3.24 

Introdução 

A salvação não é obra humana. O homem é completamente incapaz de produzir qualquer 
coisa para adquirir a salvação. Portanto a salvação se processa somente pela graça infinita de 
Deus dirigida aos seus eleitos.  

De onde procede a salvação do homem? Do seu esforço ou graça de Deus? De seus méritos 
ou do favor de Deus? Se a salvação fosse alcançada por mérito humano, então, o homem a 
receberia como troféu e não como presente. Se a salvação provém das obras, então, a vida 
eterna é uma conquista humana e não uma dádiva divina. Se a salvação é pelas obras, o homem 
merece aplausos por sua conquista e a Deus cabe o dever de dar ao homem o que ele 
conquistou. 

Porém, a salvação não vem pelas obras que o homem realizada para Deus, mas pela obra 
que Deus realizou em Cristo pelo homem. A salvação não vem como conquista do homem, mas 
como oferta da graça. Não procede da justiça humana, mas da justiça de Cristo. A graça de 
Deus é um favor imerecido. Por causa de nossos pecados, merecemos o castigo, mas Deus 
lançou nossos pecados sobre seu Filho e ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos 
pecados (1 Pe 2.24). 

 

1. Definição de graça 

A palavra graça é a tradução do termo hebraico chanan e do grego charis. A graça é 
conceituada corretamente como um favor imerecido.  

A mensagem central do cristianismo desde os seus primórdios é a graça (At 20.24). A palavra 
graça, no Novo Testamento, carrega a ideia fundamental de uma concessão de ajuda mediante 
um ato de livre generosidade de alguém. Graça, portanto, é Deus dando-se a si mesmo em 
Cristo, seu Filho, que encontra moradia na vida do crente, é o evangelho da graça de Deus. A 
palavra graça, no seu sentido mais característico, é o favor imerecido de Deus por aqueles que 
merecem condenação. Nesse sentido, ela revela a provisão de Deus para a salvação do homem, 
especialmente na missão de Jesus.  

Aquele que achar que poderia cooperar na sua salvação mediante os próprios esforços 
estará abrindo mão da graça, a qual é a oferta exclusiva de salvação em Cristo (Gl 2.21). 

 

2. A Reforma Protestante do século 16 e a salvação pela graça (Efésios 

2.8-9) 

A Reforma Protestante do século 16 voltou à doutrina apostólica de salvação pela graça 
independente dos méritos humanos. Agostinho de Hipona foi um dos mais importantes teólogos 
e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no 
desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, uma cidade na 
província romana da África. Nasceu dia 13/10/354 d.C e morreu dia 28/08/430 d.C. No século 5º 
Agostinho já havia condenado o pelagianismo, o qual ensinava que o homem não está em 
estado de depravação total, que ele é tão livre quanto Adão antes da Queda para escolher o 
bem e o mal e que tem poder em si mesmo para escolher e fazer o bem.  A doutrina da salvação 
conforme a intepretação romana, desviou-se da verdade bíblica, pregando o sinergismo, ou seja, 
a salvação como resultado da cooperação divina com a humana. Essa ideia popularizou-se até 
mesmo entre o evangelicalismo brasileiro, quanto muitos creem que Deus não negará sua graça 
àqueles que fazem o que lhe és possível fazer, ou seja, “Deus ajuda quem cedo madruga”. 

A doutrina bíblica de somente a graça precisa ser resgatada novamente. A Igreja evangélica 
brasileira precisa passar por uma nova Reforma. Precisamos voltar novamente às Escrituras e 
enfatizar alguns pontos fundamentais.  

 



3. O homem, morto em seus delitos e pecados, não pode jamais escolher a 

Deus por si mesmo (Ef 2.1-3) 

A salvação do homem é uma iniciativa divina. Tudo provém de Deus (2 Co 5.18-19). A Queda 
não trouxe apenas alguns transtornos e feridas para o homem; trouxe-lhe morte. O homem não 
está apenas ferido, mas morto em seus delitos e pecados. O homem em seu estado natural é 
inimigo de Deus. Ele é escravo do pecado. Ele é prisioneiro de Satanás, do mundo e da carne. 
Se Deus tomasse a iniciativa da nossa salvação, estaríamos rendidos ao pecado e condenados 
à perdição eterna, inexoravelmente.  

 

4. A escolha da graça é soberana e não depende de méritos humanos (Rm 

9.11) 

Deus escolheu Jacó antes de ele nascer. Não tinha ele praticado o bem nem o mal, por isso 
a base da sua escolha não foi o mérito pessoal. Foi Deus quem nos escolheu, e não nós a ele 
(1 Jo 4.19). Foi ele quem nos amou primeiro, e não nós a ele (Ef 1.3-5). Até nossa resposta ao 
amor de Deus é obra de Deus em nós. É ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar 
(Fp 2.13). Nossa salvação foi planejada e determinada por Deus na eternidade, consumada por 
Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo em nós, sem qualquer mérito nosso. O apóstolo 
Paulo diz: “Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua 
misericórdia” (Rm 9.16). Não depende do desejo nem do esforço do homem, mas da misericórdia 
de Deus. A Reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina contra o livre-
arbítrio e o descer divino contra o ascender humano em todas as suas formas. 

 

5. A graça de Deus é suficiente para a nossa salvação (Rm 3.24-26) 

Somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 
Não há necessidade de acrescentar mais nada à obra perfeita, completa e cabal de Cristo (Jo 
19.30). A nossa salvação é resultado da obra única e monergista do Espírito Santo em nós, que 
aplica em nosso coração os efeitos do sacrifício de Cristo. Não podemos nem precisamos 
cooperar com obras, sacrifícios ou penitências para sermos salvos ou aceitos por Deus. Somos 
aceitos no Amado, o eterno Filho de Deus. Qualquer esforço humano para ajudar Deus em seu 
propósito redentor é uma pretensão tola e um atentado inconsequente à soberania divina. A 
salvação é pela graça, mediante a fé; e isto não vem de nós; é dom de Deus; não de obras, para 
quem ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo (Ef 2.8,9). A salvação é de Deus, é realizada por 
Deus, é aplicada por Deus, é garantida por Deus, para que a glória seja só de Deus.  

 

Conclusão 

A Bíblia ensina claramente a depravação total do homem, ou seja, todas as suas faculdades 
foram afetadas pela Queda. Deste modo, o homem separado do Criador está morto em seus 
delitos e pecados (Ef 2.1). Assim, a salvação somente é possível pela graça salvadora do 
sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor, realizado na cruz. Portanto, a nossa salvação 
somente é possível pela graça, um favor imerecido que é concedido ao pecador digno da 
punição eterna. Não há em nós qualquer mérito, qualquer coisa que obrigue o Deus soberano 
nos salvar, mas unicamente a sua graça e misericórdia nos foram dadas por meio do sacrifício 
sangrento de Cristo, nosso Salvador. 
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