
3. A Condição Humana (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 3:1-18,23; Rm 1:16,17,22-32; 2:1-10, 17-23. 

 

Citações 
 

• O pecado não é doloroso, porque é proibido, mas é proibido, porque é doloroso.  Benjamin 

Franklin 

• Os pecados dos outros ficam diante de nossos olhos, os nossos próprios pecados ficam nas 

nossas costas.  Seneca 

Os homens não são punidos pelos seus pecados, mas por eles. Elbert Hubbard 

• Todo pecado traz consigo seu próprio castigo. provérbio romeno 

Os pecados se tornam mais sutis à medida que envelhecemos: cometemos o pecado do 

desespero ao invés do da luxúria.  Piers Paul Read 

• pecado é tudo aquilo que obscurece a alma.  Andre Gide 

 
Questões 
       Por que é tão importante ter uma noção correta do que o pecado realmente é? Como vamos 

tornar a discussão sobre o pecado e suas conseqüências  não  tão deprimente? De que forma somos 

responsabilizados por Deus? No contexto do Grande Conflito, que será justificado? Qual é o nosso 

papel em tudo isso? Como a lei pode ajudar? 

 

Discussões Bíblicas 
 

      A discussão continua a respeito dos aspectos relativos aos judeus e estrangeiros. Paulo aponta 

os benefícios que o povo de Deus teve, embora nem sempre tivesse esse povo sido fiel. No 

entanto, este fato não se reflete numa má imagem de Deus, como ele deixa claro (3:1-3). De fato, 

Deus é vindicado, mesmo assim (03:04), sendo esse o principal tema do Grande Conflito. Não há 

qualquer benefício no pecado,  nem que fosse para se ressaltar mais a glória de Deus (3:5-8). 

 

      No fundo, ninguém é melhor do que ninguém em termos de ser pecador. Paulo usa então uma 

lista de textos do Antigo Testamento para fortalecer sua argumentação  - que todos estamos 

sujeitos ao pecado, e que nenhum de nós é realmente bom. Em última análise, o pecado leva à 

rejeição de Deus (3:5-18). A conclusão é que "todos nós pecamos e carecemos da presença 

gloriosa de Deus." (3:23 FBV). 

 

 

Comentário 
 

        O que é o pecado?  Falamos muito a respeito deste assunto, mas o que realmente queremos 

dizer? Como você define pecado? Estranho, não é? Podemos saber em nossas mentes o que 

significa, mas muitas vezes é tão difícil para nós  descrever e definir o que é pecado. “O pecado é a 

transgressão da lei.” Essa é a definição mais comum.  Isto significa que se não temos 

conhecimento  da lei, então não estamos pecando? Claro que não: Paulo recorda-nos de que o 

pecado continua sendo pecado, embora  talvez não estejamos conscientes dele. Assim, é necessário 

rever um pouco nossa definição de pecado. 



      Pecado não é apenas a transgressão de alguma lei específica. Podemos estar transgredindo 

(quebrando) leis que nem sequer conhecemos. Isso faz-nos inocentes? Não necessariamente. 

Então, o que dizer se vivermos uma vida exemplar, muito “farisaica” em nossa observância de 

cada detalhe da lei a todo minuto, isto deixa-nos sem pecado? Mais uma vez, obviamente que não. 

             

O que é pecado? Outra resposta é dada na Bíblia, em 1 João 3:4, Nova Versão 

Internacional: "O pecado é rebeldia." Quando tal palavra é mencionada, em que imediatamente 

você pensa? Em rebeldes? Em foras-da-lei das cidades das fronteiras? Em bandidos? No velho-

oeste Americano? A única lei, a lei “da arma”, o gatilho mais rápido do Oeste e assim por diante. 

Por que estavam sem lei? Porque escolheram sair e quebrar a lei? Ou  estavam sem lei por conta de 

sua atitude interior? A anarquia, o caos, revelam  uma atitude no interior da mente, uma maneira 

de pensar e de viver em desarmonia com determinada  norma de conduta, de comportamento e de 

vida que é expressada em determinada lei. 

 

Romanos 14:13 nos dá outra definição de pecado: "Tudo o que não provém da fé é 

pecado". Um texto difícil, mas quando você o analisa melhor não é tanto assim. O que é fé? Fé é 

confiar em Deus, ter confiança nEle. Assim, o que é o oposto da fé? A desconfiança,  não ter 

confiança em Deus. Então, dessa definição depreendemos algo como: pecado é não ter confiança 

em Deus. 

 

Não ter confiança de que Deus vai atuar em sua vida. Não acreditar no que Ele diz. 

Pergunta: Quando Eva pecou primeiro, quando ela  tocou e comeu o fruto, ela não desconfiou de 

Deus e confiou no Diabo quando ele disse: "certamente não morrerás"? (Gn 3:4) Esse é o 

verdadeiro cerne do pecado: uma atitude de suspeição, de desconfiança em Deus, que diz: "Deus, 

eu até posso acreditar em você, eu posso até ir à igreja regularmente e professar ser um bom 

cristão, mas eu não quero realmente a sua ajuda, eu não confio tanto em você para permitir que 

você fique comigo em minha vida." 

 

O pecado é uma atitude de antagonismo, o espírito de rebelião que nos separa de Deus. Nós 

nos afastamos de Deus, construimos uma barreira entre nós e Ele, como crianças mimadas que se 

recusam a voltar para o único ser que realmente as pode ajudar. Então, em desespero, Deus rompeu 

a barreira e veio até nós, para nos pedir para permitir-lhe nos levar para casa novamente. 

               

             Nosso espírito de rebelião e egocentrismo será transformado  por nosso  Deus de amor, se 

nós o permirtimos fazê-lo. Vamos ser transformados por Deus de modo a nos tornarmos nova 

criatura. O velho ser já não existe, um novo ser chegou! Como? Através da ação de Deus em nosso 

interior, nos trazendo de volta  a um relacionamento com Ele, Sua reconciliação. Ele nos 

reconciliou com Ele, sem levar em conta a nossa atitude pecaminosa, “recriando-nos” em  sua 

bondade. 

 

Comentários de Ellen White 
 

            No mesmo lugar em que outrora foi escrito apenas caráter de Deus, o conhecimento do bem, f 

há agora também estampado o caráter de Satanás, o conhecimento do mal. Da natureza, que agora  já 

revela o conhecimento do homem de bem e do mal,  o homem recebe continuamente o aviso a 

respeito dos resultados do pecado. (46) CG 



              

             Com paciência  e com esforço  altruísta  o Salvador  procurou atingir o homem em sua 

condição caída, e resgatá-lo das conseqüências do pecado. Seus discípulos, os professores de Sua 

Palavra, devem  imitar  com perfeição seu grande Exemplo. (191) GW  

 

             Mesmo quando foi decidido que ele não poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não 

destruiu Satanás. Como só pode ser aceitável a Deus o serviço do amor , a fidelidade de Suas criaturas 

deve repousar  na convicção de Sua justiça e benevolência. Os habitantes do Céu e de outros mundos, 

não estando preparados para compreender a natureza ou as conseqüências do pecado, poderiam não 

ver  a justiça e a misericórdia de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente 

destruído, tais seres poderiam vir a servir a Deus por medo, ao invés de por amor. A influência do 

enganador não teria sido totalmente eliminada, nem o espírito de rebelião teria sido totalmente 

erradicado. Deve ser permitido ao mal chegar à maturidade. Para o bem de todo o universo, através 

dos séculos, Satanás deve desenvolver mais completamente seus princípios, de modo que suas 

acusações contra o governo divino possam ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados,  

de sorte que a justiça e a misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei possam  estar  acima de 

qualquer dúvida. (GC88 498-9) 

 
Preparado em  17 de Fevereiro de 2017 © Jonathan Gallagher 2017 

 

 


