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Editorial

Está chegando às suas mãos uma versão diferente de uma carta pastoral. Ao
trazer um documento da Igreja no formato revista, damos ao texto mais flexibilida-
de, interagindo com a imagem, a diagramação e conteúdos extras para que esse as-
sunto tão importante - Graça e Discipulado - encontre melhor recepção e eco na
vida de nossa Igreja e no cotidiano de nossos queridos irmãos e irmãs.

Este trabalho é uma mostra do constante esforço pela excelência que
tem caracterizado a ação docente em nossa Igreja desde seus primórdios. Aliás,
o exemplo da excelência, vindo desde Wesley, que nós, Igreja no Brasil, tra-
balhamos arduamente por reproduzir em cada documento, livro, revista, enfim,
em qualquer publicação e plataforma (impresso, eletrônico ou áudio-visual) que
venhamos a produzir.

Esta é uma revista para folhear, ler, meditar, usar, reler, deixar em algum
lugar estratégico para que outra pessoa venha a ler, meditar, usar, reler e novamente
deixar, num ciclo sem fim de transmissão de conhecimentos, experiências e
discipulado. Cremos que Deus nos inspira a aprender e a partilhar mais e mais,
como Igreja, nos seus graciosos caminhos do seguimento de Cristo...

Com alegria nós a fizemos, queremos que você a receba com a mesma
alegria! Que o Deus missionário nos ajude a sempre seguir em seus caminhos,
perguntando a cada dia, como no hino antigo que reflete a real natureza do
discipulado: “Em meus passos, o que faria Jesus?”

Revda. Joana D’Arc Meirelles
Secretaria de Vida e Missão da Igreja Metodista
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“Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.” (Ef  1.2) Com alegria,

entregamos à Igreja a Carta Pastoral ‘Testemunhar a Graça e Fazer Discípulos’. Em Concílio Geral,

nossa Igreja aprovou que os nossos compromissos na missão são:

1. Manter fidelidade aos fundamentos da fé cristã e obediência ao mandato de Cristo.

2. Celebrar os sacramentos e cultuar a Deus em adoração comunitária, participativa.

3.  Anunciar e viver a experiência da Graça de Deus acolhida pela fé em Cristo.

4.  Fortalecer e promover a ação da igreja local como comunidade cristã de Dons e Ministérios, inserida no mundo.

5.  Produzir os frutos da nova vida em Cristo, na perspectiva do Reino de Deus.

6.  Produzir um zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local.

7.  Capacitar e desenvolver o ministério pastoral de modo a cuidar da Palavra, da formação, da unidade e

conexidade na Igreja Metodista.

8. Valorizar a presença e papel dos ministérios de leigos e leigas nos vários aspectos da missão da Igreja.

9. Desenvolver e promover educação cristã de modo constante na vida da Igreja.

10. Ser uma comunidade de fé que se reconhece como Igreja que é parte da totalidade do Corpo de Cristo.

11.  Desenvolver uma política de comunicação, interna e externa, que norteie as nossas intenções, sistemas e uso de

diversos meios de comunicação.

12.  Agir de modo unido, conciliar e conexional em nosso propósito missionário.

Assim sendo, em ambiente de comunhão, oração, estudo, reflexão, a bispa e os bispos

estabeleceram como eixo para os dois biênios que se seguem os temas:

TESTEMUNHAR A GRAÇA  E FAZER DISCÍPULOS E DISCÍPULAS

TESTEMUNHAR SINAIS DA GRAÇA NA UNIDADE DO CORPO DE CRISTO.

Estes temas facilitam, articulam e mobilizam nossa vida e missão,  como “comunidade missionária

a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica por toda terra”.

Além de escrever esta carta, entendemos, em nosso zelo pastoral, que seria importante escolher

duas canções espirituais para fazer parte dela: uma de nosso Hinário Evangélico e outra, contemporânea.

Desejamos que sejam cantadas frequentemente e que toda a nossa comunidade deve tê-los em seu

coração e mente, pois afirmam nossa identidade e compromisso.

Que no biênio 2008-2009 a presença da graça na vida pessoal e comunitária possa ser nossa

motivação e marco para fazer discípulos.

Com amor fraternal,

Bispo João Carlos Lopes

Presidente do Colégio Episcopal

Apresentação



A Igreja MilitanteA Igreja MilitanteA Igreja MilitanteA Igreja MilitanteA Igreja Militante
José Joaquim Pereira Rodrigues

Eis a escrava resgatada!
Grande preço Cristo deu
Não foi ouro nem foi prata;
Mas o sangue que verteu.

Grande foi a tua graça
Que por mim assim mostraste
Para meus grilhões partires
Tua vida não poupaste.

Pois agora que sou tua,
Não te quero mais perder.
Antes, meu Senhor, servir-te
Grata e só por ti viver.

Quero receber teu jugo
E em teus passos caminhar
Se por ti eu sofro tudo
Vou contigo em paz reinar.

Todo o amor por ti sentias
Padecendo a dor da cruz.
Veste-me da tua glória!
Vem! Oh, vem, Senhor Jesus.

Você sabia?
Você sabia?
Você sabia?
Você sabia?
Você sabia?S e você quisesse ser um pregador

metodista no começo do movimento, no sé-

culo XVIII, na Inglaterra, além de ser um bom

cavaleiro (eles cavalgavam por horas, debaixo de

chuva ou sol, neve ou calor!), também teria que

saber cantar! Isso mesmo! João Wesley deu a

seus pregadores diversos conselhos para fazer

uma boa cantoria (não cantar acima dos outros,

respeitar os tempos, não repetir os versos por

conta própria...) e seu irmão, segundo estudio-

sos, teria composto mais de 6 mil canções... As

músicas deram solidez ao movimento, fazendo

com que a teologia wesleyana entrasse na men-

te e no coração do povo. João Wesley dizia: "Te-

nha um olho em Deus em cada palavra que você

canta. Procure satisfazê-lo mais do que a você

mesmo". Dizem que a cada sermão pregado por

João, Carlos fazia um hino. Assim, ficava muito

mais fácil guardar as verdades anunciadas!

Asaph Borba

Semelhantes a JesusEu quero ser
semelhante a Jesus
Ser discípulo, tomar a cruz
Seguir seus passos ser sal e luz
Eu quero ser semelhante a Jesus

Deus me salvou e me chamou
Para um plano perfeito
Para ser a imagem do seu filho
Sem mancha, sem ruga ou defeito
Para seu louvor e prazer
Para guerrear e vencer
Por isso é que eu quero ser
Semelhante a Jesus
Não me conformar
com este século
Mas ser por Jesus transformado

Para conhecer sua vontade
Com meu rosto desvendado
Em todo o meu agir e falar
No meu sentir e no meu pensar
Eu quero em todo meu andar
Ser semelhante a Jesus
Andar no Espírito
Ser cheio de amor
De mim mesmo me esvaziar
Servir ao meu Deus
Com grato louvor
Viver para adorar



A
bordar este tema é extremamente
gratificante. Falar da graça e do
discipulado é, para nós, metodistas,

caminhar no núcleo da nossa herança bíblico-dou-
trinária, o que é bom, por nos ajudar a fortalecer
nossa identidade.

Por outro lado, falar de graça é confrontar o
espírito do nosso tempo, no qual tudo tem preço.
É mesmo subverter a ordem vigente, visto que a
doutrina da retribuição, do “toma lá dá cá”, deve-
ria estar restrita à teologia católico-romana da sal-
vação pelas obras ou de doações meritórias, mas
penetrou definitivamente no meio evangélico.

Hoje, encontramos pastores, pastoras e líderes
intimando o povo a dar para receber. Há mesmo
quem declare abertamente: “É dando que se rece-
be”, sem saber que repetem uma frase de Francis-
co de Assis, coerente com sua doutrina católico-
romana. Mas, para nós que cremos na salvação pela
graça mediante a fé, esta afirmação é falsa ou, o
que é pior, é um oportunismo acintosamente de-
sonesto: “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e
isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que
ninguém se glorie.” (Ef  2.8-9).

Junto a isto, queremos refletir sobre o
discipulado e praticá-lo. Este tema já mereceu do
Colégio Episcopal toda uma coleção de textos,
além de vários escritos de bispos e outras lideran-
ças metodistas. No entanto, queremos indicar o
caminho simples e prático do “fazer discípulos”.
Para tanto, enfatizamos a prática de Jesus, da Igreja

GLOSSÁRIO:
Meritória: que merece prêmio ou louvor.
Acintosamente: De modo malévolo, contumaz, teimoso.

temas urgentesGraça eGraça eGraça eGraça eGraça e
    Discipulado:    Discipulado:    Discipulado:    Discipulado:    Discipulado:

primitiva, de Paulo e de João Wesley, de modo a
deixar clarear a trajetória que o povo metodista
deve seguir, neste tempo em que um tema tão
básico biblicamente assume contornos tão diver-
sificados no mundo evangélico.

Assim é que, num momento muito oportuno,
a Igreja une ao tema nacional duas temáticas bí-
blico-doutrinárias extremamente urgentes e atu-
ais. O anúncio da graça em Cristo supõe e espera
dela convertidos e discípulos como, sabiamente,
o apóstolo Paulo colocou: “Porquanto a graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos
para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,

vivamos no presente século sensata, justa e pi-
edosamente, aguardando a bendita esperança

e a manifestação da glória do nosso gran-
de Deus e Salvador Cristo Jesus” (Tt

2.11-13). A graça chama dis-
cípulos e discípulas para

o caminho de Cristo.

PARE E PENSE:
1. A partir da pastoral e dos textos bíblicos, aprofunde a
reflexão, definindo claramente para você o que significam
os termos graça e discipulado.

2. Sua igreja pratica o discipulado? De que formas isso é
visível na comunidade de fé?

3. Como você percebe a graça de Deus operando em sua
vida, à luz da citação de Paulo em Tt 2.11-13? Você tem
sido educado/a pela graça? De que formas isso acontece?



A) A IMPORTÂNCIA DO TESTEMUNHO

O que é ou por que testemunhar? Quando fala-
mos de testemunho, a primeira coisa que vem à
mente de muitos de nós é um tribunal. Ali estão o
juiz, o advogado e as testemunhas. Mas, testemu-
nho, na verdade, é um termo que designa a pessoa
que participou de um acontecimento e sente ne-
cessidade de contar o que viu; ou, por força de lei,
é obrigado a testemunhar o que viu e sabe.

E nós, cristãos,
o que temos para contar?

O que temos a testemunhar? Temos
participado de algo ou visto algo

importante?

A resposta é que fomos alcançados pela mara-
vilhosa graça de Jesus e temos muito a contar.
Quando Jesus curou o cego de nascença (Jo 9.24-
33), todos tiveram medo de declarar tal cura, cer-
tamente por terem medo dos fariseus e, princi-
palmente, porque a cura ocorrera num sábado.
Mas o homem curado enfrentou os fariseus, pois
tinha algo a dizer. Declarou abertamente seu tes-
temunho: “Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora vejo.”
(v.25).

Nós precisamos testemunhar sempre que ti-
vermos oportunidade, porque há muitas pessoas
carentes de Jesus. Pessoas para quem a graça e o
amor de Deus são desconhecidos. Em função
disso, nosso testemunho é vital, pois é o meio
que Deus usa para alcançar outras pessoas com o
Evangelho. No testemunho, está incluído não
apenas o que podemos dizer acerca de Jesus, mas
também o nosso modo de viver e agir. Quem se
encontra com Jesus sente-se amado e passa a amar
seu próximo e a ele dar seu testemunho da graça
salvadora e justificadora.

A partir do momento em que recebemos a Cris-
to como Salvador, está sobre nós uma grande res-
ponsabilidade: viver em Cristo (cf. Fp 1.21). Paulo

TESTEMUNHAR A

GRAÇA??
mostra que nós passamos a ser embaixadores de
Cristo. Nossa maneira de viver deve recomendar o
Evangelho, nunca envergonhá-lo. Testemunhar é
viver por modo digno do Evangelho de Cristo, em
todo tempo, apontando sempre para o amor salva-
dor e para o senhorio de Jesus sobre a nossa vida.

B) NO  CAMPO DA PALAVRA

Graça é uma das palavras-chave da Bíblia. Na
versão Almeida Atualizada, ela ocorre 339 vezes,
sendo 125 no Antigo Testamento e 214 no Novo.
Nem sempre traduz o mesmo termo do original,
especialmente no Antigo Testamento.

Por que é importante sublinhar tal fato? A res-
posta aponta para a necessidade de observarmos
mais a amplitude do termo, pois foi devido à fre-
qüência do uso que ele ganhou conteúdo teológi-
co. Ao ser usado, por exemplo,  para expressar uma
ação humana como hanan, que significa compai-
xão pelo próximo ou suplicar por compaixão: as-
sim fez o capitão sírio suplicando a Elias que pou-
passe a ele e aos seus soldados. O capitão buscava
graça, suplicava por compaixão (cf. 2Rs 1.13). Há
uma crescente vinculação com Deus como sujeito
no uso do termo: no início da saga de Noé, é dito
que ele havia achado graça diante do Senhor.

Do ponto de vista do Antigo Testamento, ain-
da que na história da criação não se use o termo
graça, Deus entrega a criação ao homem para usu-
fruir dela e administrá-la, como uma dádiva gracio-
sa: “E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado
todas as ervas que dão semente e se acham na su-
perfície de toda a terra e todas as árvores em que
há fruto que dê semente; isso vos será para
mantimento.” (Gn 1.29). O termo: “Eis que vos
tenho dado” indica com clareza o propósito amo-
roso e gracioso de Deus. Podemos com firmeza
dizer que, nesta visão bíblica, testemunhar a graça
desde o Antigo Testamento na história da criação
é a defesa da ecologia, da integridade da criação.



Examinando a partir da perspectiva de Noé,
graça tem uma dimensão de vocação, pois Noé
encontra graça diante de Deus. Ele recebe uma
visão e a missão de promover a salvação da hu-
manidade e da criação. Ele não é salvo sozinho e
sim, com sua família, e também com todos os
outros seres do reino animal. Desde aí, graça é
favor imerecido que alcança a muitos.

No Novo Testamento, há um amplo uso do
termo. Jesus o usa especificamente por três vezes.
A primeira em Mateus, quando recomenda: “De
graça recebestes, de graça dai” (Mt 10.8), indican-
do o modo de proceder de seus discípulos, envia-
dos em missão. A segunda, quando em confron-
to com a dureza de coração dos judeus, especial-
mente os religiosos, ele diz em oração: “Graças te
dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes
estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos
pequeninos.” (Mt 11.25). Aqui fica claro que a sabe-
doria e o conhecimento de Deus são obra, antes
de tudo da graça. O terceiro momento se dá frente
ao túmulo de Lázaro: “Tiraram, então, a pedra. E
Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te
dou porque me ouviste” (Jo 11.41). Em seguida, orde-

na que Lázaro venha para fora e este o atende. Há
ainda outras ocorrências, como no momento da
instalação da Ceia do Senhor: Todos os textos
testemunham que Jesus, “tendo dado graças, to-
mou o pão e o partiu”. Este texto refere-se á Pás-
coa, na tradição judaica, quando o favor de Deus
em livrar os judeus do jugo do Faraó, era recorda-
do. Puro ato gracioso de Deus para com Israel.
Assim como o pão e o cálice do vinho celebram a
morte expiatória na cruz por nossos pecados,
Paulo vai dizer: “Onde abundou o pecado,
superabundou a graça”.

Há ainda, na dimensão da ação graciosa de
Deus ao seu povo, uma passagem que é
emblemática, ainda que sem o uso do termo es-
pecífico graça.

É o convite de Deus a Israel, cativo em
Babilônia, no livro da consolação de Isaías 40-55.
No capítulo 55.1-2, diz:

“Ah! Todos vós os que tendes sede,
vinde às águas; e vós os que não

tendes dinheiro, vinde, comprai, e
comei; sim, vinde e comprai, sem

dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Por que gastais o dinheiro naquilo
que não é pão, e o vosso suor, na-
quilo que não satisfaz? Ouvi-me

atentamente, comei o que é bom e
vos deleitareis com finos manjares”.

Como na criação, aqui já não há suor, nem ne-
cessidade de dinheiro para adquirir o necessá-
rio: vinho, leite e pão, pois tudo é oferecido gra-
tuitamente. E o anúncio do tempo da graça por
inteiro é o eterno intento divino. Certamente,
Jesus ao anunciar a vida abundante (Jo 10.10)
ou Paulo em seus vários anúncios da graça su-
blinham isto: “Entretanto, reinou a morte desde Adão
até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à
semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava
aquele que havia de vir” (Rm 5.14).

Ainda neste rico campo da graça anunciada,
oferecida por Deus, há o retorno, que são as
ações de graça, uma forma literária que vem do
Antigo ao Novo Testamento, que é a resposta
do povo a Deus, por sua graça sustentadora,



libertadora e salvadora. Desde o Levítico, quan-
do a vida cúltica e primitiva de Israel é
normatizada, menciona-se que no culto a Deus
o sacrifício é uma oferta de ações de graça. “Esta
é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao
Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação
de graças trará bolos asmos amassados com azeite, obreias
asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem
amassados com azeite.” (Lv 7.11-12). Mas, sem dú-
vida, graça é mencionada acima de tudo nos sal-

A graça de Deus

e nossas crianças
Comece conversando a respeito dos significados possí-

veis da palavra graça em nosso vocabulário. Vocês podem

fazer um cartaz ilustrado com as definições, tais como:

* Algo que faz rir

* Nome próprio de mulher

* Em algumas regiões do Brasil, para saber como a pes-

soa se chama, pergunta-se: Qual a sua graça?

A Bíblia também nos diz que a graça é o amor de Deus

por nós... é um presente de Deus.

Com as letras da palavra graça, incentive as crianças a

escrever acrósticos, usando as letras para falar dos presentes

que Deus nos dá e que demonstram seu amor por nós.

Um cartão para oferecer... Colorir bem bonito!

mos, na maioria em ações de graça. São 62 men-
ções, como por exemplo: “Graças te rendemos, ó
Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e
declaramos as tuas maravilhas” (Sl 75.1).

No Novo Testamento, tornou-se uma fórmu-
la de fé e saudação muito usada: “Graça a vós outros
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo” (Ef  1.2-3).

Na alegria da amizade
e na beleza da canção

Deus manifesta sua graça
que traz a paz e a salvação!

A graça de Deus é Jesus, o salvador
Que com a gente veio estar
E com seu amor incomparável
para sempre nos amar!



A
s  primeiras   palavras  importantes  sobre   a   graça estão no
início dos Evangelhos: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do

unigênito do Pai... Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre
graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram
por meio de Jesus Cristo.” (Jo 1.14 e 16-17). Essas palavras, ainda hoje,
nos dizem mais sobre a graça do que qualquer compêndio teológico.
Aqui está o centro da compreensão trazida pelo Espírito à Igreja
Primitiva. São afirmações de fé construídas durante a caminhada da
Igreja no primeiro século. São fruto de celebração, ensino, pregação,
e, acima de tudo, intimidade com o Deus da graça.

Sobre a introdução do Evangelho (Jo 1.1-14), especialmente o
v.14, A. Feuillet diz: “E o Logos (verbo) se fez carne representa um
ponto culminante na evolução do pensamento”1 . A repetição da
palavra Logos (verbo), que não reaparece desde Jo 1.1, visa criar
contraste entre o início e o fim da unidade, retornando no v.14 e
complementando o conteúdo da obra do Filho de Deus. Ou seja,
realça-se o caráter gracioso e prodigioso do acontecimento históri-
co: a encarnação de Jesus, o Filho de Deus. E isto se dá pela graça
divina, com o fim de recebermos da plenitude de Deus, que é Jesus:
“Temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça”. A maravilhosa
graça de Jesus, a ser testemunhada pela Igreja, está sempre plena-
mente disponível e pela qual não se precisa pagar mais nada, requer
tão somente nossa fé e entrega total a ela! Depois de João, Atos
dos Apóstolos registra a graça de Deus como a própria dispensação
e derramamento do Espírito Santo na vida das comunidades nas-
centes. A partir do Pentecostes, vemos testemunhos referentes aos
grupos de discípulos: “Com grande poder, os apóstolos davam testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.” (At
4.33) ou aos ministérios de pessoas, como Estevão: “Estevão, cheio
de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.” (At 6.8). A

1 FEUILLET, A. O prólogo do quarto evangelho. São Paulo : Paulinas, 1971
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A graça de Deus, se acolhida
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(LAZIER, J. A. Reaviva o
Dom. São Paulo, Cedro, 2005)

Graça, 
 e Salvação

Santificação
na Igreja Primitiva



grande mudança teológica proposta pelo cristia-
nismo (da “salvação pelas obras da lei”  para a
“salvação pela graça”) é enfatizada por Pedro du-
rante o Concílio de Jerusalém: “Agora, pois, por
que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos
um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem
nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor
Jesus, como também aqueles o foram.” (At 15.10-11).

Já o apóstolo Paulo, expõe a salvação pela gra-
ça em dois textos-chave do conjunto de sua obra:
“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo

justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a re-
denção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no
seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifes-
tar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado
impunes os pecados anteriormente cometidos; tendo em vis-
ta a manifestação da sua justiça no tempo presente, para
ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em
Jesus.” (Rm 3.23-26) ou nas conhecidas expressões
de Efésios 2.8-9: “Porque pela graça sois salvos, medi-
ante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie.”

Por que Deus não impediu que Adão, e
com ele todos os homens, caíssem
em pecado? Por que lhes deu a liberda-

de de decidir até mesmo contra Deus e os man-
damentos de Deus?” Essas perguntas são coloca-
das por Wesley em diferentes passagens de sua
obra. Ele mesmo responde: a liberdade
corresponde, justamente, à natureza essencial do
homem, tal como Deus o quis criar como seu
parceiro na criação. Wesley logo passa à impressi-
onante afirmação, tirada de Romanos 5.15-21:

‘SE ADÃO NÃO TIVESSE PECADO,
JESUS CRISTO NÃO TERIA MORRIDO E
NÓS NÃO TERÍAMOS PODIDO COMPRE-
ENDER A PLENITUDE E A PROFUNDI-

DADE DO AMOR DE DEUS’.

Portanto, o verdadeiro amor a Deus e ao pró-
ximo foi possibilitado somente pela obra
salvífica de Deus e indiretamente por causa da
queda de Adão!

‘Nisto não só apareceu a justiça, mas sobretu-
do a indizível bondade de Deus. De fato, quanto
bem tira Deus continuamente desse mal! Quanta
santidade e felicidade desse sofrimento!’

Wesley, em absoluto, não deduz daí qualquer
‘desculpa’ para os seres humanos pecadores; mas,

em última análise, o pecado humano não está em
total contradição com a vontade salvadora de Deus.
Deve estar a seu serviço, sob uma forma suma-
mente dialética e inesperada! Na mesma medida
em que Wesley retoma aqui toda a profundidade
do pensamento paulino em Romanos 5.15-21, ele
também se apropria da apóstrofe de Paulo em Ro-
manos 6.1, na qual é afastado qualquer mal-en-
tendido deste modo de ver.

Não se trata de apenas de falar da superiorida-
de da graça sobre o poder e os efeitos do pecado,
mas também a necessidade de anunciar a derrota
do pecado pela graça libertadora de Deus. Este
ponto deveria tornar-se o centro da doutrina
wesleyana sobre a graça e a salvação
(soterologia)!”1

A graça SALVADORA e
JUSTIFICADORA em
JOÃO WESLEY



1 Klaiber, W; Marquardt M.
Viver a Graça de Deus. São
Paulo: Editeo, 1999, p.141
2 Klaiber, W; Marquardt M.

– Viver a Graça de Deus.” São Pau-
lo: Editeo. 1999. Pg 279.

3 Sermões: “O novo nascimento”, IV, 3,
(S, II, 239-240).

João Wesley desenvolveu seu pensamento so-
bre a graça de forma original. Seu conceito de graça
preveniente é uma contribuição à doutrina da sal-
vação. Disse ele: “A graça preveniente no pecador
desperta a fé na verdade da mensagem da salva-
ção (...) juntamente com uma primeira motivação
para a esperança e o amor de Deus.” Já a graça
justificadora é a que age imediatamente naquele
que foi alcançado pela graça preveniente, e é a
graça salvadora oferecida com a vinda do Filho
de Deus ao mundo, como diz João: “temos recebido
sua plenitude e graça sobre graça”. Assim, a graça
justificadora vai consistir2  na purificação do pas-
sado do homem e da mulher, perdão da culpa e
absolvição da acusação que a lei levanta. Este as-
pecto está à frente em Wesley. A justificação se dá
baseada na morte vicária de Jesus, pela qual foi
feita satisfação à justiça de Deus. O castigo foi
cumprido por Cristo e, ao mesmo tempo, foi cria-
do espaço para a misericórdia de Deus, que justifi-
ca todo aquele que crê em Jesus.”

Além de opera de modo preveniente, salvador
e justificador, a graça de Deus, na compreensão
de João Wesley, continua agindo para a santificação
da vida humana, sim, para perfeição cristã, de
modo a produzir uma vida de conformidade com
a vontade de Deus. W. Klaiber diz que o funda-
mento da santidade é a ação “graciosa” e salvadora
de Deus na morte de Jesus. Seu precioso sangue
afasta da pessoa humana tudo que separa, que é
impuro, não santo e injusto. Em Cristo, a pessoa
escravizada ao pecado foi comprada para Deus
(cf. 1Co 9.19). Assim, a graça
santificadora não somente é
uma continuação do
processo de justifi-
cação, mas se faz
presente em
toda ação
redentora
de Deus
em Cristo.

Wesley entende que o novo nascimento não é o
mesmo que santificação. Quando somos nascidos
de novo, começa a nossa santificação, a nossa san-
tidade interna e externa. Daí em diante, temos de
“crescer gradualmente naquele que é nossa cabe-
ça”. Essa expressão do apóstolo ilustra admiravel-
mente a analogia entre as coisas naturais e as espi-
rituais. Uma criança nasce de uma mulher num mo-
mento ou, pelo menos, num curtíssimo espaço de
tempo. Depois, cresce gradual e vagarosamente até
que atinge a estatura adulta. Do mesmo modo, uma
pessoa nasce de Deus num curtíssimo espaço de
tempo, senão num momento. Mas é lentamente
que ela alcança a medida da plena estatura de Cris-
to (Ef  4.13ss). A mesma relação que existe, por-
tanto, entre o nosso nascimento natural e o nosso
crescimento, existe também entre o novo nascimen-
to e a nossa santificação.3

Derivado do conceito da graça está o registro
de Paulo em 1 Coríntios 12, ao afirmar que os
dons do Espírito são carismáticos ou dons da graça
(1Co 12.4): ‘Diaireseis de carismatôn eisin, tó de auto
pneuma’ = Diversos são os dons, mas o Espírito é
o mesmo.

 A graça de Deus, operando em Jesus para a
salvação, continua a atuar no cristão para seu cres-
cimento e capacitação para os ministérios cristãos

(ver também Ef  4.7-16). Neste
sentido é que incor-
poramos, entre nós,

metodistas, o concei-
to do ‘sacerdócio uni-

versal de todos os
crentes’ proposto pela
Reforma Protestante,
pois, afinal, todos rece-
bemos do mesmo Espí-
rito dons para o serviço
missionário cristão.



“A graça ou amor de Deus,
de onde vem nossa salvação,
é ‘livre em todos e livre para todos’...

É livre em todos, para os quais ela é dada. Isto não depende de algum poder ou mérito no homem;
não, nem em algum grau, nem no todo, nem em parte. De modo algum depende, quer das boas obras,
ou da retidão do recebedor; nem de alguma coisa que ele tem feito, ou alguma coisa que ele seja. Ela
não depende de seus esforços. Ela não depende de seus bons temperamentos, ou bons desejos, ou bons
propósitos e intenções; porque todos esses fluem da livre graça de Deus; eles são as correntezas apenas,
e não a fonte. Eles são os frutos da graça, e não a raiz. Eles não são a causa, mas os efeitos dela”.

(JOÃO WESLEY)

Mil línguas eu quisera ter

Mil línguas eu quisera ter
Para entoar louvor
À tua graça e ao teu poder,
Meu Rei e meu Senhor.

Teu santo nome, ó Redentor,
O meu amor desfaz
E traz a mim, um pecador,
Consolo, vida e paz.

Com teus remidos louvarei
O teu eterno amor
E o nome teu exaltarei,
Bondoso Salvador.

Ó Mestre amado, meu Jesus,
Ajuda-me a levar,
Por todo mundo, a tua Luz,
O teu amor sem par. (CARLOS WESLEY)


