
12. Superando o Mal com o Bem (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 12, 13 
 
Citações 

• A lei é parte da disposição do pacto da graça. Donald MacLeod 
• Leis controlam o homem menor... A conduta correta controla o maior. Mark Twain 
• Boas pessoas não precisam de leis para agir de forma responsável, já as pessoas más 

sempre encontrarão uma maneira de contornar as leis. Platão 

• Não é desejável cultivar um respeito pela lei, que se sobreponha ao respeito pelo direito. 
Henry David Thoreau 

• A lei nunca tornou os homens nem um pouco mais justos. Henry David Thoreau 
• É menos desonesto fazer o que está errado, porque não é expressamente proibido por lei? 

Tenhamos a esperança de que nossos princípios morais não tenham alcançado tal estágio 
de decadência. Thomas Jefferson 

 
Questões 
 Qual é o modo como devemos viver? Como o amor e a lei se conciliam? Como as 
instruções que Paulo deu à igreja em Roma, se aplicam a nós hoje? Porque nossa adoração precisa 
ser lógica? Quais são as alternativas? Como nossa adoração descreve o tipo de pessoa que 
acreditamos que Deus seja? Como isso se relaciona com as acusações feitas por Satanás? 
 
Discussão Bíblica 
 Esses dois capítulos tomam as idéias anteriores e examinam quais deveriam ser as 
conseqüências. Porque Deus nos torna justos aos seus olhos, deveríamos ser totalmente dedicados 
a Ele. Esta é a "coisa" lógica a fazer, e deveria estar no centro da nossa adoração (12:1). 
Conseqüentemente, seríamos totalmente transformados, pela renovação de nosso entendimento 
(12:2). Considerando ainda a orientação de que devemos olhar para nós mesmos de modo 
"realista" (12:3) teremos um ótimo resumo do modo como devemos viver como cristãos!  
Não devemos fazer isso sozinhos. O grande conforto não é apenas que Deus trabalha em cada um 
de nós individualmente, mas que somos parte do "corpo” daqueles que amam a Deus. Nós 
podemos ajudar uns aos outros, e, na verdade, recebemos dons espirituais de Deus para fazer 
exatamente isso de variadas formas (12:4-8).  
            O restante do capítulo 12 contém instruções – ou mesmo, comandos! – sobre como 
devemos viver, as quais são práticas e diretas. Por exemplo: "O amor deve ser sincero. Odeiem o 
que é mau; apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram 
dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no 
espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem 
na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a 
hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem-nos e não os amaldiçoem. 
Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns 
para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de 
posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos."(12:9-17 NVI).  
             Tais orientações são muito úteis e continuam até o capítulo 13. Aqui, a perspectiva é 
expandida para considerar como os cristãos devem se comportar em relação ao governo. O 
capítulo, inclusive, abrange assuntos que estão em destaque ainda hoje, os impostos! (13:1-8). Em 
seguida, a base fundamental para os últimos seis dos dez mandamentos é repetida nas palavras de 
Jesus sobre amar o próximo como a si mesmo. Dessa forma, "o amor é o cumprimento da lei" 
(13:09, 10). Precisamos acordar, compreender nossas oportunidades e responsabilidades, e nos 
revestir de Jesus. (13:14).  
 



Comentário 
 Esses capítulos poderiam ser resumidos pela seguinte frase: “Faça o que é certo!” A 
questão é que freqüentemente ficamos inseguros quanto ao que realmente é o certo... Ocorre que 
nos capítulos isto é decifrado, de modo que não temos desculpa para dúvidas! 
 Devemos nos dedicar a Deus, e pensar sobre como nos relacionamos com Ele, o outro, e a 
sociedade em geral.  Nesses capítulos a idéia de que “religião não deve fazer sentido” é 
plenamente rejeitada. De fato, a palavra utilizada para designar nosso culto é “racional” – ou seja, 
nossas mentes estão intrinsecamente envolvidas! 
 O resumo sobre a maneira como devemos viver é claramente resultante de uma reflexão 
espiritual intensa sobre o assunto. Considerando nossa situação devemos pedir o auxílio divino, e 
através dessas preciosas orientações, trabalhar naquilo que precisa ser transformado.  
 A lei é cumprida no amor – e os mandamentos descrevem que tipo de pessoa devemos ser. 
Não se trata de um comando arbitrário que produz obediência cega: há um sentido nisso tudo. 
 Conseqüentemente, nós viveremos vidas completamente diferentes, nos revestindo de 
Cristo e agindo da forma que Deus deseja. Devemos ter consciência do tempo em que vivemos, e 
estar atentos quanto ao que deveríamos estar fazendo – e o que não deveríamos estar fazendo! 
Acima de tudo, devemos nos revestir da luz de Cristo e viver genuinamente para Deus.    
 
Comentários de Ellen White  
 
 “Justiça é fazer o bem, e é pelos atos que todos serão julgados. Nosso caráter é revelado 
pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína.” (Parábolas de Jesus, p. 312)  
  
 “O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas 
- porque é requerido que assim faça - jamais sentirá o prazer da obediência. Não obedece. 
Quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, 
podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é a expressão de um 
princípio interior. Origina-se do amor à justiça, o amor à lei de Deus.” (Parábolas de Jesus, p.97) 
 
 “A razão por que o povo de Deus não é mais espiritual, e não possui maior fé, foi-me 
mostrada, é acharem-se amesquinhados pelo egoísmo. ... Não é a abundância de vossas reuniões, 
o que Deus aceita. Não são as orações numerosas, mas o fazer bem, fazer a coisa devida e a 
devido tempo.” (Serviço Cristão, p.40) 
 
 “Esta vida está cheia de graciosas oportunidades, que podeis aproveitar exercitando vossas 
habilidades para bênçãos de outros, e assim fazendo estareis vos abençoando também, sem 
considerar o vosso próprio interesse na questão. Circunstâncias triviais muitas vezes provam-se 
uma decisiva benção àquele que tem adquirido o hábito de fazer o que é direito pelo fato de ser 
direito.” (Minha Consagração Hoje, 219) 
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