
9. Nenhuma Condenação (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material bíblico: Romanos 8 
 
Citações 

• A liberdade do Evangelho é uma liberdade do pecado, e não uma liberdade para pecar.  
Thomas Hall Gospel 

• A verdade nos torna livres de nossos inimigos espirituais, livres no serviço de Deus, 
livres para o privilégio de sermos filhos. Matthew Henry  

• O cristão tem sido transplantado para um novo solo e para um novo clima. Ambos, solo 
e clima são Cristo. James Stewart S. 

• Nossa jornada é árdua, com um corpo morto em nossas costas, o diabo fazendo o que 
pode para nos puxar para baixo. Philip Henry  

• Nunca pode haver paz no interior de um crente. Há paz com Deus, mas guerra 
constante com o pecado. Robert Murray M'Cheyne 

• Você não receberá permissão para escapar furtivamente para o céu na companhia de 
Cristo sem um conflito e uma cruz.  Samuel Rutherford  

• A vida cristã não é um playground, é um campo de batalha. Warren Weirsbe  
 

Questões 
 Como somos "livres em Cristo"? Por que precisamos saber que não há condenação? 
Como isso se relaciona com todos os problemas no Grande Conflito? Qual a importância em 
sermos filhos de Deus neste contexto? O que nos torna seus filhos? Existe predestinação aqui? 
Como a esperança faz a diferença?  
 
Discussão Bíblica 
 "Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus." 
(08:01 FBV). Algumas das mais significativas palavras de encorajamento de toda a Escritura! 
Para nós, que somos por demais conscientes das nossas falhas e defeitos, tal declaração traz 
conforto e esperança, sabendo que, como estamos "em Jesus", então estamos de bem com 
Deus. Temos sido "libertados da lei do pecado e da morte" (08:02 FBV). Tais conceitos de 
aceitação e libertação vão direto ao íntimo de nossos problemas, e Deus cuida deles. Não se 
admira que este livro de Romanos tem sido tão amado e apreciado, pois mostra como Deus 
lida com todo o problema do pecado - a rebelião em Seu universo - e como somos parte de 
todo o processo de vindicação. A lei, como explicado anteriormente, não poderia fazer isso -  
mas Deus em toda a sua bondade pode e fez (8:3). 
O capítulo contrasta a morte que advém do pecado e a vida que provém de Deus (8:6-13). 
Deus, a fonte de cura, é o nosso amoroso Pai celestial e nós somos seus filhos (8:14-17). 
Apesar do pecado ter  "frustrado" o propósito de Deus, Ele irá, no fim, cumprir o que Ele 
planejou. É por isso que esperamos! (8:18-25). 
 A discussão, então, centra-se em como Deus trabalha (opera). Alguns tomaram isso 
como uma indicação de predestinação - que Deus escolhe alguns para serem salvos de antemão. 
Isso claramente não está em conformidade com o resto da Bíblia, já que esta deixa claro que a 
salvação depende de nossa escolha. O que está sendo discutido aqui é que Deus tem 
presciência, e que Ele é capaz de cumprir tudo o que Ele diz (8:26-30). 
 Qual deve ser nossa resposta? Perceber que: "Se Deus é por nós, quem será contra 
nós?" (08:31 FBV). Observe também o versículo 34, que não descreve Jesus tentando 
convencer o Pai, mas apresentando nosso caso (o termo aqui expressa a idéia de um advogado) 
junto ao Pai.  
O capítulo termina com um maravilhoso hino de louvor ao amor de Cristo - com a garantia 
total de que nada pode nos separar desse Deus de amor! (8:35-39).  
 



 
Comentários 
 
 Deus não faz nada de forma arbitrária. Ele nos fez todos livres para escolher entre o 
bem e o mal. Ele nunca irá violar essa liberdade em uma de suas criaturas. Todo o conflito  
entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal, deve ser travado para a conclusão final diante 
dos olhos de todos. Esta conclusão depende da força da verdade e no direito de conquistar, 
com jogo limpo, as mentes de seres livres e pensantes. 
 Se Deus tivesse destruído as hostes do mal, antes que o mal pudesse se desenvolver e 
revelar a sua verdadeira natureza, aqueles que permaneceram não teriam dito que as acusações 
de Satanás eram justas, e que Deus teria com aquele ato específico provado ser culpado? Mas 
isso não poria fim ao pecado, mas sim o perpetuaria e multiplicaria. O grande objetivo de Deus, 
ao fazer aquilo, teria, assim, sido frustrado .... Dessa forma, o pecado deveria ser autorizado a 
se desenvolver até que todas as criaturas de Deus livres e pensantes pudessem ver que o 
pecado é sofrimento e que a justiça é alegria ... Não há nada arbitrário aqui. Deus é absolvido ... 
 Tudo isso será feito, e ainda a perfeita liberdade da mente de cada indivíduo será 
preservada por todo esse processo. G. E. Fifield GE, Deus é Amor (Chicago: Theodore Reese, 

1897) pp. 152-155. 
 
Comentários de Ellen White 
 
 A graça de Cristo não se limita a alguns. A mensagem de misericórdia e perdão trazida 
do céu por Cristo, era para ser ouvida por todos. Nosso Salvador diz: "Eu sou a luz do 
mundo" ... O Salvador assim revelou o caráter de Deus, e o revelou como misericordioso, 
longânimo, e abundante em bondade e verdade. (JP, 29 de julho de 1897) 
 
  Posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria 
assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal 
maneira que Deus o aprove e abençoe. Não é da vontade de nosso Pai celestial que sempre 
estejamos sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de 
preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a Jesus e ser 
purificados, permanecendo diante da lei sem opróbrio e remorsos. "Nenhuma condenação há 
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito." 
Rom. 8:1. (O Grande Conflito p. 477) 
 
 A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados; o que significa tirar os 
nossos pecados, e preencher o vazio com as graças do Espírito Santo. Isso significa iluminação 
divina, regozijo em Deus. Significa um coração vazio de si mesmo, e abençoado com a 
presença permanente de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza, liberdade do pecado. 
A glória, a plenitude, a perfeição do plano do evangelho é cumprida na vida. A aceitação do 
Salvador traz um brilho de perfeita paz, amor perfeito, segurança perfeita. A beleza e 
fragrância do caráter de Cristo reveladas na vida dão testemunho de que Deus realmente 
enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. (COL) 419-20  
 
Preparado em  17 de Fevereiro de 2017 © Jonathan Gallagher 2017 

 


