
  
 

SIM E NÃO 

 
  

Difícil imaginar alguém que pelo menos não tenha ouvido 
falar na Paixão de Cristo. O Senhor Jesus sofreu horrores para nos salvar da 
separação eterna de Deus e nos perdoar de nossos pecados. E diz a Palavra: “Na 
verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque” 
(Ec. 7: 20). Todos os homens necessitam, pois, da obra de Deus na cruz do 
Calvário, para serem justificados do pecado. “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus” (Rm. 3: 23). Jesus veio e se sujeitou em 
obediência a todo aquele martírio, justamente para permitir nossa reconciliação 
com Deus. Ele morreu por mim e por você, para nos salvar da morte pelo 
pecado. 

 

O pecado pode ser levado em conta, também, como o fator 
que nos afasta do Senhor. Não são considerados pecados, contudo, somente 
fatos ou coisas horríveis e impronunciáveis, mas, por exemplo, se não 
reconhecermos a Obra de Deus por Jesus (isso é pecado!). Somos, portanto, 
pecadores natos e precisamos de Jesus para nos justificar (vide Rm. 3: 21 a 31). 
“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há 
verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não 
pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós” (I Jo. 1: 8 a 10).  

 
O perdão de nossos pecados vem pela Graça. Graça é um 

favor imerecido, uma benevolência, o esquecimento de algo concedido sem 
qualquer interesse e com desprendimento. É um ato gratuito e altruísta. Assim é 
o perdão de Deus para conosco e assim deve ser aquele que devemos liberar aos 
outros. Quando um perdão é liberado, a afronta e o agravo caem no 
esquecimento. A vida do homem perante Deus se faz nova e entre os homens há 
alegria e novo tempo. 

 

Tudo isso só é possível porque Jesus morreu naquela cruz e 
ressuscitou por amor à humanidade. E como já foi dito, estar com o Senhor 
Jesus significa ter seus erros apagados e esquecidos. Falar do amor de Deus ao 
Mundo, portanto, é a maneira que os crentes têm para espalhar esse perdão entre 
todos os homens e vê-los livres dos efeitos nefastos do pecado. “Saiba que 
aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte 



  
 

uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados” (Tg. 5: 20). Mostrar o perdão e a 
Graça de Deus aos homens foi uma das atividades mais exercidas por Jesus na 
Terra. 

 

Em verdade, nos últimos momentos de Jesus na cruz, depois 
de ter apanhado e sofrido toda sorte de humilhações, lá no alto, pregado, Ele 
ainda teve forças para pessoalmente levar o Reino de Deus até um homem 
(incluindo nisso o perdão pela Graça). Diz a Palavra de Deus: “E crucificaram 
com ele dois salteadores, um à sua direita, e outro à esquerda” (Mc. 15: 27). A 
um desses ladrões, que reconheceu seus erros e maldades, Jesus pôde entregar-
lhe a sua parte de glória e a salvação pela vida eterna (o homem, porém, quis 

que lhe fossem entregues essas coisas, com humildade e espírito contrito). 
 
A história relatada na Bíblia é linda e surpreendente: “E um 

dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o 

Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-
o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, 

na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; 

mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando 

entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás 

comigo no Paraíso” (Lc. 23: 39 a 43).  
 

Aquele homem se arrependeu de seus feitos e reconheceu 
Jesus como Senhor e Salvador. Disse “SIM” a Deus, quase sem nenhum tempo 
de vida e saiu vitorioso pela salvação (porque esta, a salvação, é mais 

importante do que a própria vida). Não há pecado que não possa ser esquecido 
por Deus, nem vida que não possa ser resgatada. Um minuto de vida, um 
meneio de cabeça, um singelo gesto, o último fôlego, são suficientes, pela 
Graça, para transformar e justificar um pecador, obtendo a remissão de seus 
pecados (não importando o que tenha sido feito). E quando há tempo, isto é, 
vida a ser ainda vivida, experimentamos a maravilhosa plenitude do Senhor, 
caminhando de glória em glória. 

 

O outro salteador, no entanto, não reconheceu seus erros e 
mesmo naquele estado lastimável em que se encontrava, continuava soberbo e 
sem humildade. Com seus atos disse “NÃO” a Jesus e pereceu. O 
arrependimento é necessário e imprescindível para que nos aproximemos de 
Deus. Não há como se achegar ao Senhor sem antes ter o íntimo “quebrado” e 



  
 

quebrantado, desejando de todo o coração a doce presença do Senhor Jesus em 
nossas vidas. 

 

“SIM” e “NÃO” são as únicas respostas possíveis de se dar a 
Deus. Uma leva à vida e a outra conduz à morte. Devemos, pois, optar entre 
dizer “SIM” ou “NÃO” para o Senhor. “Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; 
Não, não;” (Mt. 5: 37  – 1.ª parte). Posicione-se com Deus, tome partido, e faça a 
sua escolha, sabendo de antemão que não existe a opção “mais ou menos”. De 
fato, não há meio-termo e urge que nossa posição seja firme, voluntária e 
consciente, de preferência tendente a dizer “SIM” ao Deus e Pai Eterno, para 
que vivamos pela Graça e participemos das bênçãos do Céu.  

 

Em Jesus houve o “SIM”, pela obediência ao Pai e pelo amor 
incondicional às vidas. Toda a passagem de Cristo pela Terra foi reta e perfeita, 
em tudo para a Glória de Deus. Seu terrível martírio para nos salvar deve ser 
lembrado diariamente, para que possamos cultivar entre nós o amor que Jesus 
nos deixou como legado. Que isso possa nos constranger a amar ao Senhor 
(pelo sacrifício Dele na cruz por nós) a cada dia mais e ao próximo (por santo 

Mandamento, aliás) como a nós mesmos, fazendo em tudo e sempre a vontade 
do Pai Celestial.  
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