
2. A Controvérsia (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico : Romanos 2; Leviticos 23, Matheus. 19:17, João 1:17, Atos 15:1–29, Galatas 

1:1–12, Hebreus. 8:6, Apocalipse 12:17. 

 
Citações 
 

Eu não sou Judeu nem Gentio, nem Maometano, nem Teísta, eu sou apenas um membro da 

família humana ...  

Frances Wright 

 

Judeus e gentios são dois mundos distintos, entre vós, gentios, e, nós, judeus há um abismo 

intransponível ... Há duas forças vitais no mundo: judeus e gentios ... Eu não acredito que essa 

diferença primitiva entre gentios e judeus é conciliável ...  

Maurice Samuel 

 

Se você se esquecer de que é um Judeu, um Gentio irá lembrá-lo.  

Bernard Malamud 

 

Deus é sagrado. A religião é profana.  

Rain Bolanges 

 

Questões 
 

Por que discutir a diferença entre Judeus e Gentios? Como isso se relaciona com a nossa 

perspectiva de hoje? Como Paulo explica o que Deus pensa de tais divisões? O que a lei escrita 

faz? Como podemos representar a  Deus de maneira correta ou deturpada?  De que forma esses 

conceitos se encaixam nos temas abordados  no Grande Conflito Cósmico? Como estão 

correlacionados? 

 
Discussões Bíblicas 
 

O livro de Romanos capítulo 2 continua com a discussão a respeito daqueles que se afastam de 

Deus, e, em seguida, foca a necessidade de arrependimento,  literalmente uma "mudança de 

mentalidade." Acima de tudo, precisamos mudar nossa forma de pensar Deus, que, em sua 

bondade, está tentando nos influenciar  a fazer isso (2:4). Paulo chama à atenção particularmente 

daqueles que pensam que a observância  formal e exterior da lei é a chave para a salvação, e 

deixa claro que a motivação é o que conta (2:07, 8). Especificamente, Paulo está falando tanto a 

Judeus  como a  Gentios, e explicando que se as pessoas  tem ou não a lei escrita, isto  não faz 

diferença em termos de base para salvação, e que Deus não tem favoritos (2:9-11). 

 

Também, a  salvação não é apenas uma questão de saber o que diz a lei, mas de praticá-la. (Claro 

que a observância do tipo “legalista” também é problemática, porém é um assunto que ele  

desenvolverá  mais tarde). O estrangeiro (gentio) que "naturalmente" faz aquilo que é certo está 

agindo de acordo com a lei, mesmo que não a conheça (02:15). A divulgação que algumas  

pessoas fazem de que tem uma relação “especial” com Deus também é irrelevante, especialmente 



se não se oberservarem mudanças em seu modode vida pecaminoso. E também não faz sentido, é 

inútil, pregarmos a lei sem a observarmos em nossa vida (2:17-22). 

 

Mas o pior de tudo é como Deus é mal representado por aqueles que se dizem seus seguidores 

(02:23, 24). Esta representação deturpada do caráter de Deus faz com que muitas outras pessoas 

rejeitem a Deus devido aos conceitos errados que lhes foram ensinados – sendo este o tema 

recorrente no Grande Conflito. Paulo, em seguida, discute a questão da "justiça da circuncisão", 

salientando que o que conta não é qualquer sinal exterior, mas uma mudança interior, dentro do 

coração (2:25-29). Só então poderemos começar a ser transformados à imagem e semelhança de 

Deus, e, como veremos no próximo capítulo, poderemos chegar a um entendimento do que isso 

realmente quer dizer! Porque tudo é de Deus e vem de Deus, e é aí que o nosso foco tem de 

estar… 

  

Comentário 
 
O que pode causar certo desapontamento no estudo destas lições é a idéia de que "visto que só nos 

foi reservado  um trimestre para o estudo do livro, tivemos que ser seletivos  a respeito das partes a 

estudar." (Lição da Escola Sabatina 3o.Trimestre de 2010 – pág. 3)  Infelizmente no material 

bíblico da lição desta semana, não há um único texto do livro de Romanos, o que é muito estranho 

... Por isso eu adicionei Romanos capítulo 2 e esta será a base para nosso estudo, uma vez que os 

capítulos 2 e 3 falam muito a respeito dos "judeus e gentios." Estudar um capítulo por semana não 

é assim tão difícil! Os aspectos essenciais deste  capitulo concentram-se  no fato de que nenhum de 

nós tem qualquer desculpa! Estamos diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e fraquezas, ao 

mesmo tempo em que podemos olhar para Ele confiantes em sua graça, ansiosos por receber  Sua 

ajuda e cura. Ao invés de propagarmos  um relacionamento super especial com Deus baseado no 

que somos e por conta de nossa maravilhosa abordagem teológica, precisamos entender e perceber 

que Deus não tem “favoritos”. Ele quer ver  resultados, o realmente somos naquilo que fazemos na 

prática de nossas vidas e não naquilo que levianamente reinvidicamos fazer. (Jonathan, por que 

fazer uso de palavras difíceis quando palavras mais fáceis poderiam dizer a mesma coisa?)   

 

Muito do que Paulo escreve aos seus contemporâneos judeus se aplica a nós hoje. Pondo 
muita ênfase na Lei, muito dependentes de regras e regulamentos, podemos facilmente 
trilhar o caminho errado. Isto não significa somente o legalismo óbvio (apesar de ele 
atormentar a Igreja desde sempre), mas também a preocupação com a nossa postura 
“legal” diante de Deus, mesmo quando pregamos "justificação pela fé"! À medida em que 
acreditamos ser  nossa salvação algum tipo de "correção legal" diante de Deus,  não 
tratamos  do cerne do problema, que é a nossa mente má e corrompida,  que Paulo 
descreve tão bem. 
 
Judeu ou Gentio, em que pese nossas origens que  certamente tem impacto em nossa 
maneira de pensar, o ambiente social à nossa volta, e a maneira como nos relacionamos uns 
com os outros,  quando estamos diante de Deus, não temos nada a mostrar. É por isso que 
todos precisamos das Boas Novas de Deus, pois nenhum de nós tem em si mesmo alguma 
coisa de que possa se vangloriar. Paulo ao concluir este capítulo diz: "O que faz de você um 
judeu está em seu interior, a" circuncisão do coração ",  enfatizando não a letra da lei, mas 
seu espírito. Tal pessoa busca a aprovação  de Deus, não a das outras pessoas. "(02:29 

Freedom Bible Version). 



Comentários de Ellen White 
Durante o ministério de Cristo aqui na Terra,  Ele começou a quebrar a separação que havia entre 

judeus e gentios, pregando a salvação  de toda a humanidade. Embora fosse um judeu, misturava-se 

livremente com os samaritanos, desafiando os costumes farisaicos dos judeus em relação a este 

povo desprezado. Cristo dormiu sob o teto dos samaritanos, comeu em suas mesas e ensinou em 

suas ruas. 

 

O Salvador desejava  revelar aos discípulos a verdade sobre a derrubada  do “muro divisório " entre 

Israel e as outras nações -  a verdade de que  “os gentios  deveriam ser co-herdeiros" com os judeus 

e  "participantes de Sua promessa em Cristo por meio do evangelho. "(Efésios 2:14, 3:6). Esta 

verdade foi revelada, em parte, no momento em que Ele recompensou a fé do centurião em 

Cafarnaum, e também quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Ainda mais claramente 

foi revelada por ocasião da sua visita a Fenícia, quando curou a filha da mulher cananéia. Essas 

experiências ajudaram os discípulos a entender que, dentre aqueles que muitos consideravam 

indignos da salvação, havia almas famintas pela luz da verdade. (AA 19-20) 

 

…no céu não há acepção de pessoas, que judeus e gentios são igualmente preciosos aos olhos de 

Deus, que, através de Cristo, os pagãos podem se tornar participantes das bênçãos e privilégios do 

evangelho .... (335 CC) 
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