“O SENHOR dos Exércitos está conosco;
O Deus de Jacó é o nosso refúgio”
(Salmo 46:7)

Graça e Fé em Jericó

E

fésios 2:8 contém o resumo mais completo
do plano de salvação encontrado na Bíblia.
"Porque pela graça sois salvos, mediante a
fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus." Há duas
palavras chaves aqui: graça e fé.

A graça inclui tudo o que Deus tem feito
pela nossa salvação. Inclui o sangue de Jesus
(Efésios 1:7), a revelação do evangelho (Efésios
3:8), o amor de Cristo (Efésios 3:19) e seu sacrifício
na cruz (Efésios 5:25). A graça é tudo o que Deus
tem feito para nos salvar.

A fé inclui tudo o que o homem faz em
resposta ao evangelho. É por isto que Jesus
considerava a crença como uma obra (João 6:29).
Nossa fé é muito menos significativa do que a
graça sem limite de Deus, mas ainda assim é
essencial à nossa salvação. Ela inclui nossa
confissão de que Jesus é Senhor (Romanos 10:910), arrependimento de nossos pecados (Lucas
13:3,5), batismo para a remissão de pecados (Atos
2:38; 22:16) e a contínua fidelidade a Deus
(Hebreus 12:1-2).
A conquista de Jericó nos oferece uma ilustração
clara de graça e fé em ação. Deus "entregou" a
cidade de Jericó aos israelitas (Josué 6:2,16). Isto
era graça. Ele deu ao povo instruções específicas
para que marchasse em volta da cidade 13 vezes,

e para que gritasse quando os sacerdotes
tocassem as trombetas. O povo então teria que
avançar e "tomar" a cidade (Josué 6:20). Isso era
fé.
Depois de tomarem posse de Jericó, não havia
dúvida de que fosse um dom gratuito de Deus.
Deus fez muito mais do que os israelitas fizeram.
Mas se eles tivessem se recusado a marchar ou a
tocar as trombetas ou a gritar, os muros não
teriam caído. Não há dúvida de que a salvação seja
um dom não merecido de Deus. Mas se nos
recusarmos a confessar, a arrepender-nos e a
sermos batizados, não entraremos na cidade
eterna prometida.

Duas Irmãs
Encontram
Jesus

D

urante os anos que Jesus andava pelas
regiões da Palestina ensinando, ele teve
alguns encontros com uma certa família
em Betânia, um povoado perto de Jerusalém. A
primeira destas visitas relatadas na Bíblia foi
registrada em Lucas 10. Jesus se hospedou na casa
de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Marta se
preocupou muito em servir a Jesus enquanto
Maria ficou sentada ouvindo o ensinamento deste
visitante único. Marta reclamou ao Senhor e pediu
que ele mandasse Maria para ajudar com os
serviços da casa. Jesus respondeu: “Marta!
Marta! Andas inquieta e te preocupas com
muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou
mesmo uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa
parte, e esta não lhe será tirada” (Lucas 10:4142).
Há várias lições importantes que devemos
aproveitar. O ponto óbvio e principal é uma
questão de prioridades. Não é pecado limpar a
casa ou preparar refeições. Outros trechos bíblicos
elogiam as mulheres que se preocupam com o
bem estar físico das suas famílias (Provérbios
31:10-31; Tito 2:4-5). Em outra ocasião, Jesus fez
um contraste semelhante: “Trabalhai, não pela
comida que perece, mas pela que subsiste para a
vida eterna ...” (João 6:27). Ele não condenou o
trabalho para ganhar o sustento. De fato, desde o
princípio, sempre foi a vontade de Deus que o
homem trabalhasse para se sustentar. Adão foi
colocado no Jardim do Éden “para o cultivar e o
guardar” (Gênesis 2:15). Paulo disse: “... se
alguém não quer trabalhar, também não coma”
(2 Tessalonicenses 3:10). Ainda falando sobre
cuidados de necessidades materiais, ele afirmou:
“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e
especialmente dos da própria casa, tem negado a
fé e é pior do que o descrente” (1 Timóteo 5:8). O
problema não é o serviço de sustentar uma família
e cuidar das suas necessidades materiais. O
problema é deixar estas preocupações tomar
prioridade sobre as coisas de Deus. Na escolha
entre coisas materiais e Deus, nunca devemos
priorizar as coisas e os cuidados deste mundo.

Observamos nesta história a importância de
aproveitar a oportunidade de conhecer Jesus
Cristo. Maria poderia lavar louças e limpar pisos
em outro momento, mas ela não quis perder a
oportunidade rara de estar com Jesus e ouvir seus
ensinamentos. Marta também poderia ter deixado
os serviços de casa para outro dia, e teria sido
abençoada com as palavras do Mestre. Como
facilmente deixamos coisas relativamente
insignificantes parecerem urgentes ao ponto de
negligenciar o que realmente importa. Jesus disse
que a busca espiritual deve ser a nossa
preocupação exclusiva. Sabendo que é impossível
servir a dois senhores, devemos buscar “em
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça” (Mateus
6:24,33).
Quase no final do seu ministério terrestre, Jesus
visitou a casa de Maria e Marta novamente. Desta
vez, a circunstância foi de profunda tristeza, pois
lamentaram a morte do irmão delas, Lázaro. As
conversas que Jesus teve com as irmãs antes de
realizar um dos seus maiores, a ressurreição de
Lázaro, mostram a fé das duas irmãs. Nesta
ocasião, é a fé de Marta que ganha maior
destaque. Ele fez uma das grandes confissões
encontradas na Bíblia. Quando Jesus perguntou
sobre sua fé, Marta disse: “eu tenho crido que tu
és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao
mundo” (João 11:27). Marta obviamente
aproveitou oportunidades para ouvir os
ensinamentos de Jesus e já teve a convicção sobre
o Messias antes do grande milagre que Jesus fez
naquele dia.
Mais um encontro fala de Lázaro, Maria e Marta
quando Jesus participou de uma ceia em Betânia
menos de uma semana antes da sua morte. Neste
caso, tanto Maria como Marta serviam. Foi Maria
que ungiu os pés de Jesus com um perfume que
valia quase um ano de salário de um trabalhador
comum (João 12:1-8).
Vamos aprender a lição fundamental destes
encontros para ouvir os ensinamentos de Jesus e
nos dedicar ao serviço do nosso Mestre.

