
13. Vida cristã (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
        
Material Bíblico: Romanos 14–16. 

 
Citações 
 

• A sabedoria prática só é aprendida na escola da experiência. Preceitos e instrução são 
úteis em sua medida, mas, sem a disciplina da vida real, permanecem apenas na teoria. 
Samuel Smiles 

• Uma religião que não leva em conta assuntos práticos e não ajuda a resolvê-los não é 
religião. Gandhi 

• Tal como todas as criaturas puras, os gatos são práticos. William S. Burroughs 
• Aqui, a freqüência às aulas é esperada e os alunos são obrigados a tomar notas, sendo 

estes requisitos de aprovação. O que está faltando, parece-me, é a utilização do 
conhecimento, o treinamento prático. Harrison Salisbury 

• A leitura atenta dos Atos me proporcionou uma visão prática da igreja primitiva, o que 
me fez sentir profundamente o contraste com o seu estado atual, ainda que, como 
sempre, continue amada por Deus. John Nelson Darby 
Se a religião fosse verdade, seus jovens não seriam forçados a uma conformidade 
artificial, mas simplesmente seriam motivados a buscar incessantemente a verdade, 
independente de suas conseqüências e daquilo que lhes foi, até então, ensinado. H. P. 

Lovecraft  
  
Questões  
 Porque as questões práticas são tão importantes? O nosso pensamento pode se tornar 
abstrato demais para ser útil? Vegetarianismo é ser fraco? O que a alimentação tem a ver com 
isso? Como podemos demonstrar que nos preocupamos uns com os outros? Que tipo de 
princípios devem ser seguidos ao nos relacionarmos? Como Deus se revelou para que 
venhamos a confiar nele e a obedecer-lhe? 
 

Discussão Bíblica/comentário 
 "Lidando com questões de ordem prática" seria provavelmente um título mais 
adequado para esta lição do que aquele que lhe é conferido, que pode dar a impressão de 
dispensabilidade. O que está em Romanos 14-16 é bem significativo, por isso não vamos dizer 
que se trata apenas de comentários a mais. O fato de Paulo escolher tais assuntos para 
discorrer e discutir indica que ele os considerava importantes!  
 Nos capítulos finais de Romanos, Paulo trata de alguns dos temas polêmicos de sua 
época, em especial da questão referente a orientações alimentares e se seria certo comer 
alimentos oferecidos aos ídolos (tratado mais amplamente em I Coríntios 8). O ponto 
principal não é essa questão em si, mas enaquanto cristãos, como lidamos com tais diferenças. 
"Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo 
não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou... Se o seu irmão se entristece 
devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não 
destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu... Não destrua a obra de Deus por causa de 
comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros 
tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que 
leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso 
permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas 
aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé; e tudo que não 
provém da fé é pecado." (14:3, 15, 20-23 NVI). 



 Esse capítulo define um princípio fundamental acerca da forma como nos 
relacionamos uns com os outros, e o que nós mesmos fazemos. Nossa atitude deve ser de 
respeito pelo outro, e não de impor nosso próprio entendimento a qualquer custo. Isto não 
significa comprometer nossos princípios, mas permitir que o princípio do amor opere no 
nosso lidar com os outros. A chave é "Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma 
que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus." (15:07 NVI). Esta aceitação 
mútua é um caminho para resolver conflitos e para certificar que nós vivemos juntos em 
espírito amigável.  
 A oração de Paulo para a igreja em Roma é: "Que o Deus da esperança os encha de 
toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo 
poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios 
de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A 
respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-
los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu."(15:13-15 NVI). Ele 
não se importa de escrever sem rodeios se obtém os resultados necessários! E sua conclusão é 
um belo hino ao Deus que se revelou para ganhar-nos de volta para o amor e a confiança. 
Qual seria outra melhor maneira de terminar os estudos neste trimestre do que por estes versos 
finais:  

 
Ora, àquele que tem poder para confirmá-los  

Pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo,  
De acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados,  

 Mas agora revelado e dado a conhecer  
Pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno,  

Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe; 
Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo o sempre, 

Por meio de Jesus Cristo. Amém. (16:25-27 NVI) 
 
Comentários de Ellen White 
 
 Para a carta à igreja de Roma, cada cristão tem motivos para agradecer a Deus...  
 Desde o primeiro dia de Paulo até hoje, Deus, através do Seu Espírito Santo, está 
chamando aos judeus, bem como aos gentios. "Não existe respeito das pessoas com Deus", 
disse Paulo. O apóstolo se considerava “devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros”, bem 
como aos judeus. Mas ele nunca perdeu de vista as vantagens que os judeus possuíam sobre os 
outros, "principalmente, porque lhes foram cometidas pelos oráculos de Deus". "O 
evangelho", declarou ele, "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro 
dos judeus, e também dos gregos. Porque nele é a justiça de Deus, revelada de fé em fé, como 
está escrito: O justo viverá pela fé". É deste evangelho de Cristo, igualmente eficaz para 
judeus e gentios, que Paulo em sua epístola aos Romanos, declarou que não tinha vergonha. 
(Atos dos Apóstolos 373, 380) 
 
 A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências, a ciência que é o estudo dos 
anjos e de todas as inteligências dos mundos não-caídos. A ciência que atrai a atenção de 
nosso Senhor e Salvador, a ciência que entra no profundo propósito dentro da mente do 
Infinito (Deus) - "manteve-se em silêncio durante eternidades", a ciência que será o estudo de 
Deus, redimido por toda a eternidade. (Minha Consagração Hoje 360)  
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