
6. Adão e Jesus (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 5. 

 
Citações 

• Amigo ou inimigo? Nossa voluvel visão de Deus ... A maioria de nós percebe que a visão que 
temos de Deus varia consideravelmente. M. Blaine Smith 

• Nosso conhecimento de Deus está muito longe do amor que Ele tem por nós. Blaise Pascal  
• Deus busca pessoas reais, que possuem um forte desejo de conhecê-lo;  Ele responde a estes 

anseios, revelando-se pessoalmente a elas e estabelecendo com estas pessoas uma amizade mais 
importante do que qualquer outra. Larry Baden 

• Será que não estou destruindo meus inimigos quando faço deles meus amigos? Abraham Lincoln 

• Amizade é um só espírito em dois corpos. Mencius 

• O melhor tratamento terapeutico é a amizade e o amor. Hubert H. Humphrey 

• Ouça o seu inimigo, pois Deus é quem está falando. Provérbio Judeu 

 
Questões 
 Por que é tão importante reconhecer que Deus pode tornar-nos Seus amigos? Qual é o conceito 
de pecado de que trata este capítulo? Como é possível passar do paraíso perdido para o paraíso 
restaurado? Como esse conceito ilustra os resultados de diferentes escolhas? Sob quais princípios Deus 
governa o universo? Como Deus faz com que seus filhos voltem  a confiar nEle? 
 
Discussões Bíblicas 
 
 Os versículos 10 e 11 são centrais para a compreensão deste capítulo: "Quando ainda éramos 
seus inimigos, Deus nos fez seus amigos através da morte de seu Filho, para que pudessemos ter  certeza 
absoluta de que Ele nos salvará, através da vida de seu Filho. Mas isso não é tudo, agora podemos nos 
regozijar  pelo que Deus fez, através de Jesus, para nos tornar seus amigos. "(5:10, 11 Freedom Bible 

Version). Mais do que apenas "expondo a fé", esta é a incrível "boa notícia": que Deus pode fazer com 
que sejamos um com Ele uma vez mais,  e que não somos mais seus inimigos e sim seus amigos! 

Na medida em que confiamos em Deus, somos restaurados  e Ele nos torna justos: a inimizade 
entre nós se vai(5:1). Em consequência, passamos a confiar plenamente nEle e isso nos dá esperança 
para o futuro. Porquanto quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. (5:2-9). Através de 
Jesus, a perda causada por Adão foi mais do que compensada: este é o tema do restante do capítulo. A 
morte veio a nós através da ação de Adão e Eva de desconfiarem de Deus, mas a vida vem através de 
Cristo. 

É interessante a idéia de que o pecado não teria sido "levado em conta" antes de a lei ter sido 
dada (5:13), mas ainda assim a morte governava! Em outras palavras, embora a lei escrita não estava 
sendo quebrada (porque não tinha sido dada), ainda assim as conseqüências do pecado eram levadas a 
efeito. Mas por meio de Jesus, a morte é substituída pelo seu dom gratuito que é a salvação, para que 
possamos escolher a vida (5:17). As figuras de Adão e Jesus são postas em contraste ao mesmo tempo 
em que as consequências das escolhas  que representam  foram sendo enunciadas claramente (5:14-19). 
Finalmente, outra imagem é usada: o contraste entre o jugo do pecado e o domínio da graça (5:21). 
 
Comentários 
 
 A palavra traduzida como sendo "de inimigos a amigos" é traduzida tmabém como 



reconciliar (5:10). O processo de reconciliação é fundamental para transformar inimigos em 
amigos, para fazer com que fiquem juntos em harmonia e assim possam se tornar um só. O 
problema esta na inimizade, no distanciamento que temos de Deus. Não é que Deus seja nosso 
inimigo, nós é que somos inimigos de Deus. Esse é o problema, esse é o estado de coisas que 
precisa ser mudado: a reconciliação necessita acontecer. Nós somos os rebeldes, nós é que 
queremos seguir nosso próprio caminho, nós é que viramos as costas a Deus. Tratamos Deus 
como nosso inimigo e nos tratamos uns aos outros da mesma forma. 

E o que fazem os inimigos? Estragam tudo, tem intenção malévola e procuram enganar. Quem a 
Bíblia mostra ser nosso inimigo? Satanás. Ele é o acusador, aquele que procura fazer com que todo o 
universo seja também inimigo de Deus... Esta tem sido nossa escolha: identificar-nos com o mundo e 
seu sistema de valores, opostos aos princípios de Deus, colocando-nos assim em oposição a Deus, 
escolhendo ser seus inimigos ...  
 Não se deve perder de vista este cenário que abrange todo o universo,  já que ele é crucial para a 
compreensão do plano da salvação, sendo que este envolve muito mais do que somente nosso planeta. O 
conflito entre Deus e Satanás possui abrangência cósmica, já que a guerra começou no céu (Ap 12:7). 
Mesmo os anjos que permaneceram fiéis, certamente tinham muitas perguntas a fazer e a sabedoria de 
Deus optou por responde-las usando demonstrações fáticas e não meras alegações. Assim sendo, a Cruz 
deve responder a muito mais perguntas do que aquelas que se referem somente a nossa situação - as 
respostas da cruz devem impactar a controvérsia universal a respeito de Deus e de suas ações, iniciada 
por Satanás, o Acusador. Deus optou por mostrar a sua natureza claramente, explicando-se e ao seu 
caráter através do presente de dar-se a si mesmo. Desta maneira, Ele se reconcilia com  todo o universo. 
Jesus tem a vitória e mostra o que é certo, quem está dizendo a verdade, quem é confiável. Através de 
sua vida, morte e ressurreição, Jesus mostra como Deus verdadeiramente é, e completamente derrota o 
inimigo e suas acusações. Sua vitória não foi baseada em força e tampouco em poder, mas em amor, 
perdão e cura, como vividamente demonstrado na cruz. Em consequencia, Jesus chama a todos - e 
realmente Ele quer dizer todos os seres: "Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." (João 
12:32 ) 
 
Comentários de Ellen White 

 
Com amor vem Ele revelar o Pai, para reconciliar com Deus o homem, para fazê-lo nova 

criatura, renovado segundo a imagem dAquele que o criou. (TS vol 1 pág 321) 
Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus, e assim uns com os outros. (GC pág 47) 
A única coisa que pode efetivamente afastar do pecado este mundo de trevas, impedirá o pecado 

de acontecer no céu. O significado da morte de Cristo será notado por santos e anjos. A raça humana 
caída não poderia habitar no paraíso de Deus prescindindo do Cordeiro que foi morto desde a fundação 
do mundo. Não devemos então exaltar a cruz de Cristo? Os anjos atribuem a Ele honra e glória, mesmo 
sem estar totalmente seguros, exceto ao olhar o sofrimento do Filho de Deus. É através da eficácia da 
cruz que livraram-se da apostasia os anjos do céu. Sem a cruz, eles estariam tão seguros contra o mal 
como estavam antes queda de Satanás. No céu, houve falha na perfeição angelical. A perfeição humana 
falhou no jardim do Éden, o paraíso da felicidade. Todos os que desejam segurança, na terra ou no céu, 
devem olhar para o Cordeiro de Deus. (SDA Bible Comm. vol 5 pág 1132) 

O plano da salvação, manifestando a justiça e o amor de Deus, prove eterna garantia contra a 
deserção nos mundos não caídos. . . . A morte de Cristo na cruz do Calvário é a nossa única esperança 
neste mundo e também será o nosso tema no mundo vindouro. 
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