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Introdução

Há

cerca de vinte anos, em uma visão noturna, vi
escrito em letras douradas gigantes as palavras do nosso
título, como se estivessem em chamas, escritas
exatamente na forma como as estamos apresentando.
Junto com a visão fui instruído em espírito com as
seguintes palavras: “você escreverá um livro sobre este
assunto”.
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Ao que repliquei: “Senhor tu conheces a dificuldade que
tenho para entender de modo adequado qual é a relação
que existe entre a lei e a graça.
Ao que simplesmente
entendimento”.

respondeu:

“eu

te

darei

Era uma madrugada fria de inverno, e por cerca de três
horas despertei do meu sono, e ainda naquela mesma
noite comecei a escrever, com a Bíblia aberta à minha
frente, as coisas que me vinham à mente na referida
ocasião.
Animado pela visão comecei a estudar o assunto com
maior afinco e recordo que cheguei a preparar um esboço
de livro com cerca de cento e cinquenta página, toda via,
sentia que algo de substancial faltava à minha exposição,
de maneira que não tendo desistido de prosseguir
interessado no tema, abandonei a ideia de escrever o
livro.
Posteriormente, em nova revelação, cerca de dez anos
depois da primeira, foi- me ordenado em sonho que “fosse
aos puritanos e a Martyn LLoyd Jones”, sem que nada
mais fosse acrescentado.
Até a ocasião, por incrível que possa parecer, pois já
havia sido ordenado ao pastorado, nunca tinha ouvido
falar sobre os mesmos.
Creio que esta instrução tinha a ver com a primeira visão,
para que eu fosse conduzido a um melhor entendimento
do significado do Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo, e como é que a Lei de Deus se relaciona a ele.
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Desde então, comecei a escrever abundantemente sobre o
assunto em diversos artigos, sem no entanto condensá-los
em um livro – tarefa à qual estou me entregando neste
fim do ano de 2015.
Em vez de apresentar o assunto de forma didática e
acadêmica, optei por uma forma mais direta e simples,
sem me ater a qualquer arranjo prévio quanto à divisão
do assunto em capítulos.
Na verdade, se o fizesse, ficaria muito limitado no
desenvolvimento do tema, pois quantos capítulos seriam
suficientes para abranger de modo profundo um assunto
que é em sua natureza infinito e eterno, a saber, o da lei e
a graça de Deus?
Com a apresentação livre dos diversos artigos, cremos
que poderemos observar melhor o assunto em seus
diversos ângulos, de modo a obtermos uma maior
compreensão de tudo o que é de vital importância para o
nosso conhecimento.
Estamos fazendo uma consideração prática do tema
porque ele tem muito a ver com a nossa vida prática.
Não se trata de algo para apenas satisfazer a nossa
curiosidade ou desejo de ampliar nossos conhecimentos,
mas temos diante de nós algo que se relaciona à vida ou à
morte; à bênção ou à maldição eternas.
Como poderíamos então tratá- lo de modo descuidado ou
não objetivo?
Tenho testemunhado que muitos que andavam na graça,
vieram a decair da mesma, e não acharam qualquer
auxílio na Lei para serem reerguidos.
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Como pode ser então isto?
Não é a Lei proveniente do mesmo Deus de toda a graça?
Esta e muitas outras questões serão respondidas ao longo
das páginas deste livro, que espero, seja de grande ajuda
para reerguer os caídos e manter em firmeza os que
continuam de pé na presença do Senhor.
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É Irrevogável e Indissolúvel Porque é Eterna

Deus

fez uma aliança eterna com os cristãos, e
prometeu isto desde os dias dos profetas, e o prometeu
especialmente a Davi.
Sendo eterna não pode ser anulada.
Sendo aliança em seu caráter matrimonial onde Ele é o
esposo, e a igreja a noiva, o que se requer então dos
aliançados é que eles sejam fiéis.
Deus sempre será fiel porque não pode se negar a si
mesmo.
Todavia, os cristãos, por causa do resquício de
corrupções que remanescem na natureza terrena, são
exortados a serem fiéis em tudo durante a sua
peregrinação terrena, porque, tal casamento, do Criador
com a criatura, requer isto.
Deus continuará amando seus filhos adúlteros, mas os
sujeitará à disciplina da aliança.
Ele não os repudiará porque tem prometido manter o
compromisso por toda a eternidade.
Diante de tal caráter imutável da promessa que Ele fez,
não resta aos aliançados senão a alternativa de serem
também fiéis, de modo que se viva de modo agradável
Àquele com os quais se aliançaram numa união de amor
indissolúvel e eterno.
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Ao falar do caráter eterno da Nova Aliança que faria com
os crentes por meio da fé em Jesus Cristo, Deus disse que
esta consistiria na fiéis misericórdias que havia
prometido a Davi.
“Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma
viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, que
consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.”
(Isaías 55:3)
Esta promessa de Isaías 55.3 foi confirmada em Atos
13.34.
Davi fizera menção ao caráter eterno desta aliança em
suas últimas palavras antes de morrer:
“Não está assim com Deus a minha casa? Pois
estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem
definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha
salvação e toda a minha esperança?” (II Samuel 23.5)

Deixar que a Graça nos Conduza
“Por isso, pondo de parte os princípios elementares da
doutrina de Cristo, deixemo- nos levar para o que é
perfeito,” (Hebreus 6.1)
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