BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 29. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por
Cristo?
Resposta: Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela
eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito.

Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz, conquistou a
salvação para a sua Igreja. Conforme diz o apóstolo Pedro: “... sabendo que não
foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa
vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com
precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o
sangue de Cristo ...”
Apesar de Cristo ter cumprido a obra da salvação morrendo na cruz do
Calvário, o homem não consegue apropriar-se da redenção conquistada por ele
em razão do pecado. O homem está sob o poder do pecado e isso o impede de
chegar, por si mesmo, a Jesus.
Desde à sua concepção, o homem está sob o poder do pecado (Sl 51.1).
Já nasce culpado em razão do pecado original, pois Adão, o seu representante
perante Deus, pecou e o Senhor imputou a ele e seus representados a culpa do
pecado. Por conta dessa culpa, o homem vem ao mundo debaixo da morte
espiritual (Rm 6.23) e da morte física (Hb 9.27). O coração do homem é
enganoso (Jr 17.9), o seu entendimento é cegado por satanás (II Co 4.4) e
obscurecido pelo pecado (Ef 4.18), os seus desígnios são continuamente maus
(Gn 6.5), as suas afeições distorcidas e o seu senso de justiça corrompido (Is
64.6). Por isso, por si próprio, o homem não consegue fazer-se participante da
salvação de Cristo.
Como o poder do pecado é tremendo, somente um poder maior, como o
poder da graça aplicada pelo Espírito, para libertar o homem desse domínio. Por
isso, somente quando o Espirito Santo aplica no coração do homem a salvação
de Jesus, é que ele vem a Deus em obediência.
O Espírito realiza a sua obra no coração do homem (sede da mente e das
emoções) de dentro para fora. O homem pode resistir somente ao que vem de
fora, não ao que vem de dentro. Se a salvação fosse apenas oferecida ao
homem, devido ao pecado, ele sempre a resistiria. Por isso, o Espírito aplica a
salvação no coração, age dentro do homem, transformando, na linguagem do
profeta Ezequiel, o “coração de pedra em coração de carne” (Ez 36.26, 27).
Essa obra vitoriosa do Espírito do Senhor no coração do homem é que
produz mudanças em sua vida. O Espírito conecta o coração do homem no
Senhor e muda todas as coisas na vida dele: “Mas quando apareceu a bondade
de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não em virtude de
obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,

nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito
Santo ...” (Tt 3.4, 5)

Conclusão
Na salvação do pecador toda a Trindade participa: o Pai elege, o Filho
morre na cruz e o Espirito Santo aplica o que Cristo fez no coração humano.
Se o Espírito Santo não aplicasse no coração do homem a verdade de
Jesus, ele não viria a Deus para adorá-lo e servi-lo. Falando acerca do Espírito
Santo, Jesus disse: “E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da
justiça e do juízo: do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou
para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está julgado.” (Jo 16.8-11)
Portanto, antes que um homem possa entrar no Reino de Deus, o seu
entendimento precisa ser iluminado sobrenaturalmente, sua vontade libertada e
seu coração renovado. Quem faz isso é o Espírito Santo.

