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 "Quando Deus estabelece salvação, Ele não diz, 'espere até eu fazer algo'" "Ele diz, 'Aqui está, 

é uma dádiva gratuita.' Você sabe o que você deveria entender como 'dádiva gratuita?'" Eu 

entendo como Venha! Se eu colocasse uma criancinha de lado, de apenas três ou quatro anos de 

idade, uma das criancinhas da igreja, e dissesse, 'É uma dádiva gratuita.' "Esta pequena criança 

pode olhar e dizer, 'Significa que seu for e pegar, é meu.' "Você diz, 'Não acredito que é tão 

fácil.'"

 Irmãos. É simples assim, e mesmo para homens e mulheres que estão absolutamente 

empenhados em salvar a si mesmos. É impossível! Para o homen ou a mulher que quer oferecer 

alguma coisa a Deus que Ele mesmo fez. Quando um homen chega e diz, "Eu não vou ser salvo 

desse jeito facil. Se você me dissesse para caminhar de jolhos até eles sangrarem, Eu poderia me 

salvar, mas isto..." E você sabe, você diz, "Isto é ridículo, isto é um absurdo!" O fato triste é que a 

maioria dos homens preferem tentar conquistar sua salvação e ir para o inferno. Homens são 

tão soberbos e tão inclinados a oferecer algo a Deus, algum desempenho. Alguma coisa que eles 

possam fazer, a maioria das pessoas preferem perecer, do que simplesmente dizer, "Eu não 

tenho nada para oferecer a Deus." Veja, para chegar e conseguir uma dádiva gratuita, siginifica 

que você não tem nada para oferecer. Você tem que ter isto de graça, ou você está sem esperança.

 "OH! É a melhor novidade do Mundo! Para a pessoa que percebe, "Eu tenho tentado, e 

cada tentativa só falhou. Senhor, se você não me salvar, eu não consigo ser salvo." Para a pessoa 

que entende isto, e ela percebe, "Eu tenho que ter isto totalmente além de qualquer coisa que eu 

faço." Deus diz, "Aqui está, de graça. Meu Filho, pela obediência Dele," (Nós veremos isto 

semana que vem) "Meu Filho, pela obediência Dele a justiça que você não tem foi conquistada. 

Este é o alicerce para Mim, capaz de dar a você esta salvação, Eu vou considerar a justiça Dele 

como sendo a sua. Eu envie meu Filho à cruz para sofrer em seu lugar por seus pecados. Ele fez 

tudo que precisava ser feito para você ser aceito no céu eterno. Aqui está, apenas venha e pegue 

de graça. É uma dádiva gratuita." Que Deus lhe de ouvidos para ouvir, É DE GRAÇA! Você 

diz, "Tá mas eu tenho que esperar até Deus..." É uma dádiva gratuita, venha pegá-la, receba. 

Está é a palavra, esta é a palavra no versículo 17. Receba! Você tem que receber. "A todos 

quantos O receberam." É isto que diz em João capítulo 1, "A todos quantos O receberam." Ele dá 
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honra completa, para se tornar um filho do Altíssimo, "A todos quantos receberam," Pegue! É 

uma dádiva gratuita.

 Você diz, "É facil assim, eu posso vir e pegar, e eu vou ter isto, e eu vou ter tudo que você 

falou?" Se você quer ser salvo de seus pecados, absolutamente! Aqui está! Você consegue, não 

nas minhas mãos, nas mãos Dele. Você diz, "Eu vejo você mas eu não vejo Ele." Isto quer 

dizer, "invoque o nome do Senhor." Você não será envergonhado, Ele nunca vira as costas, Ele 

diz, qualquer que vier a Mim, Ele não vira as costas para eles, Ele não os lança fora. Você 

diz, "Como eu posso vir a Ele" Ele está bem aqui, Ele está em nosso meio. Ele é Deus Todo 

Poderoso, Ele não conhece limites. Ele está perto de todos nós. Se você chamar, Ele te ouve. 

Você pode dizer intimamente. Você pode clamar a Ele sem fazer som audível com a sua boca. 

Ele escuta, Ele conhece os pensamentos. Muitos clamaram a Ele em pensamento, Ele ouve e 

vem resgáta-os imediatamente. Clame por Ele. É gratuito assim, e é para ser recebido por 

qualquer que está sedento. Se você está sedento, vá até Ele e beba. Bem, que Deus nos de 

ouvidos para escutar.
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