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7. Superando o Pecado (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 6; 1 João 1:8 - 2:1. 
 
 
Citações 

• Não há justificação sem santificação, não há perdão sem renovação da 
vida, não há real fé sem que os frutos da nova obediência cresçam. 
Martinho Lutero 

• A rigorosa doutrina da imputação não é somente limitadora, mas acaba 
também por prestar um desserviço à própria natureza da graça e da 
justificação. Ela faz com que as ações evangelho sejam eminentemente 
jurídicas. Na visão de Romanos, justificação e santificação são um 
tecido sem costura. É mais do que uma questão de Deus simplesmente 
nos ver através de uma perspectiva legal da justiça de Cristo. A Justiça, 
na verdade, começa a nos transformar. Thomas Howard 

• A verdade é que santifica, e se não ouvirmos ou lermos a verdade, não 
iremos crescer em santificação. Nós apenas progredimos para uma vida 
plena na medida em que progredimos no entendimento pleno. Charles 

Spurgeon 

• O crescimento espiritual sempre envolve compreender, valorizar, 
receber e desfrutar da graça de Deus. Sinclair B. Ferguson 

 
Questões 
 Qual é a relação entre o pecado e a graça? Como podemos ter vitória 
sobre o pecado? Qual é o significado de sermos mortos para o pecado? Como 
devemos entender a metáfora de sermos escravos do pecado e escravos de 
Deus? Que tipo de liberdade é retratada aqui? Como será nossa reação: seguir a 
Cristo como exemplo; ou seguir a Cristo como salvador? Como isso revela a 
Deus? 
 
Discussões Bíblicas 
 
  Neste capítulo, desenvolvemos a forma de pensarmos sobre o 
pecado. Não é uma questão de pecar mais para que Deus possa fazer mais por 
nós (6:01, 15) - essa idéia perversa parece ter começado nos primórdios da 
igreja cristã. Paulo correta e categoricamente rejeita tal conceito já que não 
somos mais controlados pelo pecado; assim, como podemos nos entregar ao 
pecado? Paulo usa a imagem de sermos sepultados com Cristo no batismo e 
ressuscitados com ele na ressurreição como uma forma de ilustrar como 
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devemos estar mortos para a escravidão do pecado e, agora, "escravizados" por 
Deus (6:3-14). Note que esta "escravidão" para a justica e para Deus é para o 
Deus que nos liberta,  e por essa razão não deve ser interpretada no sentido 
literal, de que somos escravos sem escolha, com obediência cega, seguindo as 
exigências de Deus (6:15 - 23). No entanto, para aqueles que trabalham com a 
mentalidade de servo, isto, pelo menos, se aplica: se você foi um escravo do 
pecado, agora você é um escravo de Deus e deve fazer o que Ele vos disser! 
 
Comentários  
  
 É importante notar aqui que a "vitória sobre o pecado" mencionada no 
título não se dá por seguir a Cristo como exemplo, mas sim por ser identificado 
com ele em seu poder. É como se o fato de estarmos simbolicamente 
sepultados e ressuscitados com ele trouxesse a vitória, pois dele é esta vitória. 
Repetidamente Paulo deixa claro que não estamos agindo por meio de nosso 
próprio poder - nós simplesmente escolhemos a Deus, sendo que Ele quem nos 
dá este poder. 
  Criticamos aqueles com uma mentalidade mais legalista/forense pelo 
conceito da justiça imputada no que se refere ao enquadramento a um estatuto 
legal. Isto, obviamente, decorre de uma leitura equivocada do livro de 
Romanos. Mas igualmente perigosa é a tendência que vejo no desenvolvimento 
da "perfeição imputada", ou como tem sido mencionado, na necessidade de ser 
ter o caráter perfeito de Cristo infundido/ integrado em nós. Ou, em outras 
palavras, na necessidade de replicar o caráter de Cristo em nossas mentes. 

É preocupante ver tais supostas adições à  importante mensagem da 
confiança reparadora. Como Deus reproduziria esse caráter em nossas mentes? 
Seria como copiar o conteúdo de um disco rígido para outro? Ou, talvez, 
nossas mentes seriam "reformatadas" antes de novos dados serem sobrepostos? 
Isso não se assemelha às ações do Deus que conhecemos. O perigo é 
semelhante neste conceito de perfeição imputada. Será que realmente estamos 
dizendo que isto nos é "imputado"? Ou "transferido"? Este processo mecânico 
vê o pecado como uma espécie de problema que precisa ser combatido através 
de algum remédio ou processo físico. Mas nós sabemos que o pecado é, na 
realidade, o relacionamento que se rompeu. É a nossa relação, a nossa atitude e 
nosso pensamento para com Deus que precisa ser mudado, sendo que isto só 
pode ocorrer através de uma mudança relacional, e não por meio de alguma 
imputação ou transferência. O que nos traz de volta à satisfação, à harmonia 
com alguém cuja amizade eu perdi? É necessário que estejamos dispostos a 
confiar, dispostos a restaurar o relacionamento. Isso não acontece por conta de 
alguma espécie de processo físico, ou pela transferência de dados - ou mesmo 
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de caráter! Nós desenvolvemos o caráter de Cristo por confiar nele 
continuamente - não é algo que é entregue a nós como uma vestimenta nova. 

O perigo é que, se não formos cuidadosos com tal objetivação da 
mecânica da salvação, isto vai nos levar a esquecer que Deus descreve a 
expiação em termos relacionais - amando, perdoando, atraindo, trazendo, 
buscando, cuidando, salvando. O pecado não é um objeto. Por conseguinte, a 
forma como Deus trata o pecado não é como se este fosse um objeto. Deus 
sabe que se trata de ganhar de volta a nossa confiança através de uma 
demonstração de quem ele realmente é. É uma questão de nos ganhar de volta 
a um relacionamento com ele. Qualquer coisa além disso é um retrocesso aos 
conceitos baseados no pecado como um objeto, como uma sanção que deve ser 
tratada com toda aquela teoria que já deixamos para trás. 
 
 
Comentários de Ellen White 
 

Mas é dolorosamente evidente que as verdades superiores da Palavra de 
Deus não são compreendidas pela maioria dos que professam ser seguidores de 
Cristo. Não é uma crença em uma teoria da expiação que vai salvar a alma, é a 
fé no fato de que Jesus morreu por nossas transgressões, que se funde e domina 
o coração. Quando acreditamos que Cristo é o nosso Salvador pessoal, 
percebemos que seu amor tem um poder de constrangimento sobre nós. É 
quando vemos uma morte Redentora que podemos dizer "Ele é a minha 
confiança, minha santificação, minha justiça." (PrT Janeiro 30,1890)   
Temos que ter a fé em Deus que nos leva a sua palavra. Nós não podemos ter 
vitória alguma sem confiança cristalina, pois "sem fé é impossível agradar" a 
Deus ... Para exercitarmos a fé inteligente, devemos estudar a Palavra de Deus. 
A Bíblia, e a Bíblia apenas, nos apresenta um conhecimento íntegro acerca do 
caráter de Deus e sua vontade a nosso respeito. (RH, Janeiro 10, 1888) 
 ... A grande questão a ser decidida no conflito não era apenas entre Deus 
e o homem, cada criatura que Deus criou foi envolvida no conflito. Os mundos 
não caídos viram que o caráter de Deus poderia ser justificado apenas através 
deste julgamento e o conflito das duas forças. Os atributos de Deus devem ser 
destacados. (YI, April 15, 1897} 
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