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  LIÇÃO 5      28 de outubro a 3 de novembro de 2012   

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Isaías 35:10; Marcos 10:45; Romanos 
6:12-23; Efésios 6:12; Colossenses 1:16; Gálatas 4:1-11; Colossenses 2:15.

VERSO ÁUREO: “E, despojando os principados e potestades, os expôs 
publicamente, e deles triunfou em si mesmo.” Colossenses 2:15.

PENSAMENTO-CHAVE: A vitória obtida por Cristo na cruz define o alcance da 
vitória que o cristão pode conseguir ao crescer.

A EMENDA ÀS CRENÇAS FUNDAMENTAIS DA IGREJA, votada na LVIII As-
sembleia Administrativa da Conferência Geral (em 2005), foi intitulada “Crescendo 
em Cristo”. Quando se analisa essa declaração, tornam-se evidentes os seguintes 
pontos importantes: Jesus derrotou os poderes satânicos e as forças do mal; por 
meio de Cristo, é possível a vitória sobre esses poderes, incluindo as suas mani-
festações no passado na vida de qualquer pessoa; e, finalmente, há condições 
ordenadas para que essas vitórias se realizem na experiência de uma pessoa.

São estes pontos que vão ocupar a nossa atenção durante as próximas três 
lições. Esta semana vamos ver a natureza da vitória que Cristo alcançou na cruz. 
Pela Sua vitória – não só sobre o pecado, mas também sobre todas as outras for-
ças que trabalham contra a humanidade e a criação de Deus – Cristo conseguiu 
a nossa salvação.

Ao procurarmos compreender o que Cristo realizou em nosso favor, estaremos 
mais bem preparados para compreender aquilo que podemos ter agora na nossa 
vida. A Sua vitória pode ser a nossa vitória se a pretendermos para nós próprios, 
porque, independentemente do que Jesus tenha feito por nós, somos nós que 
temos de decidir aceitá-la. A vitória não é automaticamente dada a qualquer um.

Crescendo em Cristo

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Gálatas 4-6; Atos 20:1-38; Atos dos Apóstolos, cap. 37.
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DOMINGO, 28 de outubro                  A REDENÇÃO

O Cristianismo é “uma religião de redenção”, na qual as pessoas são salvas 
da devastação do pecado, por meio daquilo que outra pessoa – neste caso, 
Jesus – fez por elas. Desta forma, a religião cristã pode distinguir-se de “uma 
religião da Lei”, na qual a pessoa pode retificar o seu destino pelos seus próprios 
esforços em “fazer boas obras”. Precisamos desta redenção porque, de acordo 
com a Bíblia, as pessoas sem Cristo estão escravizadas pelo pecado (João 8:34) 
e estão sob uma sentença de morte (Rom. 6:23). Não se conseguem libertar 
destas duas condições. A situação do pecador requer intervenção do exterior, e 
essa intervenção tem um preço. Como claramente ensina o Novo Testamento, o 
preço foi a morte de Jesus na cruz.

O que é que as seguintes passagens revelam sobre o conceito de reden-
ção? Isa. 35:10; Marcos 10:45; Gál. 4:4 e 5; Tito 2:14; Heb. 9:12; I Pedro 1:18 e 19.

Do ponto de vista do Novo Testamento, a morte redentora de Cristo é sacri-
ficial e substituinte. Ele tomou o nosso lugar, sacrificando-se a Si mesmo em 
nosso favor, sofrendo o nosso destino de modo a que não tivéssemos de o sofrer 
nós mesmos. Embora alguns rejeitem esta ideia, porque não gostam da noção 
de alguém a sofrer em lugar de outra pessoa (sobretudo no lugar de alguém que 
é culpado), este é o cerne e o espírito da mensagem do evangelho.

“Quando o Novo Testamento fala de redenção, então, a menos que a nossa 
linguística seja defeituosa, isso quer dizer que Cristo pagou o preço da nossa 
redenção. Na medida em que o preço pago deve ser adequado à aquisição em 
questão, isso indica uma equivalência, uma substituição.” – Leon Morris, The 
Apostolic Preaching of the Cross (A Pregação Apostólica da Cruz). Grand Rapi-
ds: Wm. B. Eerdman Publishing Co., 1965, p. 61.

Pense nalgumas coisas da sua vida que considera impossíveis de 
mudar, coisas sobre as quais se ache absolutamente incapaz de fazer 
qualquer coisa. Do mesmo modo, somos absolutamente incapazes de 
nos salvarmos a nós mesmos. De que modo este facto nos ajuda a 
compreender melhor aquilo que Cristo fez por nós na cruz? Mais impor-
tante, de que modo deve esta admirável verdade da redenção influen-
ciar a nossa vida?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.:  Atos 21-23; Atos dos Apóstolos, cap. 38.
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SEGUNDA, 29 de outubro       ESCRAVOS LIBERTADOS

Quando compreendemos a redenção como libertação de uma forma de es-
cravatura, que exigiu assistência “externa”, podemos concluir que a humanidade 
pecadora está presa por um poder ou influência mais forte do que ela. A questão 
que precisa de ser respondida é: por que poder ou agência tem a humanidade 
estado presa?

Analise Romanos 6:12-23. Repare que nos versículos 18, 20 e 22 o após-
tolo Paulo fala de liberdade. Qual é o contexto desta liberdade? Do que é 
que Paulo está a falar neste texto?

Pense acerca daquilo que Paulo diz nos versículos acima, juntamente com 
o que ele diz em Romanos 6:1-11. Paulo fala acerca daquilo que acontece no 
batismo cristão. Nesta passagem ele refere algumas coisas que deviam ter mor-
rido com Cristo no batismo. Tendo explanado isso, Paulo desafia o cristão, que 
se uniu a Cristo, a manifestar a soberania de Cristo, que o/a “libertou” do poder 
do pecado.

A conclusão a tirar é que, segundo Paulo, por muito corrompida que tenha 
sido a nossa natureza pelo pecado, mediante Cristo podemos ser libertados do 
seu poder escravizante. Quem é que não viu já quão devastador consegue ser 
este tipo de escravidão? Quem é que não viu já vidas arruinadas pelo pecado? 
Quem é que não se confrontou já com o poder do pecado na sua própria vida? 
Ele é, de longe, o maior inimigo que, como seres humanos, nós alguma vez 
enfrentaremos.

O que o torna tão mau é que se trata de uma escravidão que não é imposta 
unicamente a partir de fora; é, também, uma escravidão que vem de dentro de 
nós. Como é que nos libertamos de uma escravidão, de um cativeiro, que se 
origina em nós, na nossa própria natureza?

A resposta, como vimos nos versículos acima, vem unicamente do poder de 
Jesus, que alcançou a vitória por nós e que nos oferece agora o poder para 
vencer. Por meio de Cristo, não somos apenas perdoados dos nossos pecados, 
mas morremos para eles, e somos libertados deles. Já não têm mais domínio 
sobre nós. Estas são promessas admiráveis, promessas poderosas, promessas 
que todos os que professam o nome de Cristo devem reclamar para si mesmos.

Qual tem sido a sua experiência pessoal com o poder escravizante e 
brutal do pecado? De que modo pode aprender a apropriar-se e apegar-
-se às maravilhosas promessas de liberdade que nos são oferecidas 
em Jesus?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Romanos 9 e 10; Atos 24; Atos dos Apóstolos, cap. 39.
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TERÇA, 30 de outubro      PRINCIPADOS E POTESTADES – Parte I 

A Bíblia retrata o nosso mundo como estando sob o domínio de forças do mal 
que procuram controlar-nos e, por fim, destruir-nos. O grande conflito é, natural-
mente, o resultado da atuação do Senhor contra estas forças. As boas novas são 
que, depois da Cruz, ficou garantida a vitória contra tais forças, ainda que a batalha 
continue acesa. O conflito é dramático, cósmico e feroz, mas a vitória pertence a 
Deus, uma vitória que nós podemos partilhar pela fé.

Analise os seguintes textos: I João 3:8; 5:19; João 12:31; 16:11; Efé. 6:12; 
Col. 1:16; 2:15; Rom. 8:38 e 39. O que é que eles nos revelam sobre a realida-
de deste conflito? Que grande esperança e que grandiosas promessas aí se 
encontram para nós?

Muitas pessoas do mundo, neste século vinte e um, funcionam só com base 
numa perspetiva científica. Quer isto dizer que as coisas são examinadas princi-
palmente a partir de uma perspetiva naturalista, perspetiva essa que alguns acre-
ditam ser a única via válida. Para essas pessoas, um mundo povoado com forças 
do mal e dominado por poderes demoníacos hostis é olhado predominantemente 
como um resquício de uma era de superstição e ignorância. Em contraste, a Bíblia 
apresenta, como parte da realidade do nosso mundo, uma série de forças hostis 
que incluem principados e potestades demoníacos. Embora a perspetiva bíblica 
incorpore conceitos naturalistas e científicos, é certo que ela não se limita a basear 
toda a compreensão da realidade nesses conceitos. O ponto de vista da Bíblia 
sobre o mundo é suficientemente abrangente para envolver tanto ideias naturais 
como sobrenaturais.

Em Romanos 8:38, por exemplo, a palavra traduzida por “principados” é o termo 
grego archai, que tanto se pode referir a governantes civis como a poderes sobre-
naturais que procuram exercer um domínio mau sobre os homens. Em Efésios 
6:12, a expressão literal “os príncipes das trevas deste século” também podia ser 
traduzida como “os príncipes mundiais das trevas”.

“Paulo está claramente a referir-se a espíritos maus pessoais, que exercem um 
certo grau de autoridade sobre o mundo. Compare-se com a expressão ‘príncipe 
deste mundo’, para descrever Satanás, em João 12:31; 14:30; 16:11. A persona-
lidade do diabo também ficou bem patente ao autor do livro de Apocalipse (Apoc. 
2:10; 12:10).” – SDABC (Comentário Bíblico ASD), vol. 6, p. 1044.

De que maneira se revela na sua vida pessoal a realidade do grande 
conflito? Em que aspetos sente esse confronto? Qual é a única maneira 
de ser derrotado/a neste confronto quando se tem a promessa da vitória 
de Cristo em nosso favor?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Romanos 11-12; Atos 25; Atos dos Apóstolos, cap. 40.
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QUARTA, 31 de outubro           PRINCIPADOS E POTESTADES – Parte II

Como já vimos, a palavra traduzida por “principados” pode aplicar-se a gover-
nantes mundiais ou a poderes sobrenaturais que procuram exercer o controlo so-
bre a vida humana. Uma outra palavra grega que é usada conjuntamente com a 
palavra principados (archai) é a palavra stoicheia, que literalmente significa “ele-
mentos” ou “substâncias elementares” ou “princípio”. Os contextos em que é usa-
do o termo stoicheia revelam outros aspetos deste mundo caído, dos quais fomos 
redimidos pela vitória de Cristo na cruz.

Considerando o contexto de que estamos a falar, de que outras coisas 
fomos libertados por meio de Jesus, além dos poderes do mal literais? Veja 
Col. 2:8, 14, 20; Gál. 4:1-11, sobretudo os versículos 3 e 9.

O Novo Testamento, sobretudo o conceito de Paulo sobre “potestades”, parece 
associar seres espirituais a forças ou poderes que dominam a vida humana fora de 
Cristo. Estes poderes podem ser políticos, sociais, tradicionais e até religiosos. A 
palavra stoicheia utilizada em Gálatas 4:3 e 9 refere-se ao sistema de paganismo 
de que os cristãos na Galácia tinham sido libertados. A palavra também é usada 
em referência a aspetos do antigo sistema legal judaico. Em Colossenses 2:8 e 20, 
refere-se metaforicamente a princípios filosóficos do mundo. 

“Em Isaías 24:21 a expressão ‘os reis da terra, sobre a terra’ implica que ‘os 
exércitos do alto, [que estão] na altura’ se refere a Satanás e aos anjos caídos. 
Paulo refere-se a Satanás como ‘o príncipe das potestades do ar’ (Efé. 2:2) e aos 
governantes do mal invisíveis como os ‘príncipes das trevas deste século’ que ha-
bitam nos ‘lugares celestiais’ (Efé. 6:12). Em I Coríntios 15:24 e 25, Paulo refere-se 
à subjugação desses poderes por Cristo. Isaías prevê o tempo em que os anjos 
maus e os homens ímpios sofrerão o castigo (ver Mat. 25:41; II Pedro 2:4, 9; Apoc. 
20:10-15).” – SDABC (Comentário Bíblico ASD), vol. 4, pp. 198 e 199.

Em resumo, a Bíblia ensina-nos que a vida é dirigida por uma variedade de po-
deres, tantos pessoais como impessoais. Sem Cristo, o homem está à mercê des-
ses poderes, sejam de que forma forem. As pressões do momento presente, para 
não mencionar o medo do futuro, bem como as exigências da vida, da sociedade, 
da tradição e da ideologia, podem exercer, todas elas, influências que conseguem 
separar uma pessoa do Senhor. Contudo, por meio de Cristo, formos libertados 
não só dos nossos pecados como também da servidão sob esses “poderes”. Pre-
cisamos de compreender a natureza dessa vitória e reclamá-la como nossa.

Além das realidades sobrenaturais que existem no nosso mundo, com 
que outras forças e influências se confronta pessoalmente, forças e po-
deres esses que atuam contra si e contra a sua fé? Primeiro, precisa 
de identificar o que são e, depois, reclamar as promessas que tem em 
Jesus, a fim de obter a vitória sobre eles.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Romanos 13 e 14; Atos 26; Atos dos Apóstolos, cap. 41.
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QUINTA, 1 de novembro           UM ASSASSINO REVELADO

Cristo veio ao mundo com o propósito de destruir as obras do diabo (Heb. 2:14). Foi 
isso o que Ele fez na cruz. Contudo, se Cristo foi vitorioso sobre o diabo, os principados e 
as potestades, por que razão ainda nos debatemos com essas forças e esses poderes? 
Por que razão o diabo continua a ter capacidade de deambular como um leão à procura 
de presas para devorar?

Estude cuidadosamente Colossenses 2:15. Repare nos três verbos diferentes 
que o apóstolo Paulo usa para descrever o que aconteceu na cruz. Como é que 
entendemos o significado disto?

Primeiro, Cristo “despojou” (versão Almeida) ou “venceu” (TIC) os “principados” ou “autori-
dades” (TIC). A palavra grega usada é apekduomai, que literalmente significa “arrancar as ves-
tes de alguém”. Aqui pode significar que esses poderes foram privados das respetivas armas.

Que armas? “A vida de vitória que Cristo viveu, culminando no Calvário, ditou a conde-
nação do diabo. O disfarce de Satanás foi rasgado. Os seus métodos de atuação foram 
expostos diante dos anjos e de todo o universo celestial. Ele expôs publicamente as suas 
verdadeiras cores…. Através da cruz, Jesus Cristo arrancou dos principados e poderes 
das trevas tanto os uniformes como a autoridade das posições que detinham como prínci-
pes deste mundo, bem como as suas poderosas armas na luta que moviam contra o bem.” 
SDABC (Comentário Bíblico ASD), vol. 7, p. 205.

Cristo revelou-os abertamente, fez uma exposição pública desses “poderes”. De 
que modo foram eles expostos publicamente na cruz? Que imagem deles se tornou 
evidente? Ver João 8:44.

O texto diz também que Cristo “triunfou sobre eles.” A palavra grega é thriambeuo e 
implica uma celebração. Há aqui um grande mistério: Jesus estava suspenso na cruz, 
sofrendo o que parecia ser uma derrota terrível e, mesmo assim, a Bíblia chama-lhe um 
triunfo? O que quer que este triunfo incluísse mais, certamente ajudou a revelar Satanás 
como o assassino que Jesus disse que ele era.

Graças à cruz, vai chegar o dia em que o domínio desses poderes chegará a um fim 
definitivo e completo. Isso será quando Cristo “houver aniquilado todo o império, e toda 
a potestade e força” (I Cor. 15:24), sendo a morte o último inimigo a ser destruído (I Cor. 
15:26). Até então, temos de resistir, enfrentando o combate da fé na força de Deus, que é 
oferecida a todos os que a reclamam.

Depois da morte de Cristo, “Satanás viu que estava desmascarado. O seu modo de agir 
foi exposto perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. 
Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu a simpatia dos seres celestiais. 
Daí em diante a sua obra foi limitada. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não 
mais podia encontrar-se com os anjos vindos das cortes celestiais, e perante eles acusar 
os irmãos de Jesus de estarem vestidos com as vestes das trevas e da contaminação 
do pecado. Estava quebrado o último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial.

Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos nem mesmo nesse momento per-
ceberam tudo quanto estava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam 
ser revelados mais claramente. E, por amor ao homem, a existência de Satanás devia 
continuar. O homem, bem como os anjos, precisavam de ver o contraste entre o Príncipe 
da Luz e o das trevas. Tinham de escolher a quem servir.” – Ellen G. White, O Desejado 
de Todas as Nações, pp. 649 e 650.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Romanos 15 e 16; Atos 27; Atos dos Apóstolos, cap. 42.
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SEXTA, 2 de novembro

ESTUDO ADICIONAL: Leia, de Ellen G. White, “O Livro dos Livros”, p. 136, em 
Fundamentos da Educação Cristã; “Espiritismo”, pp. 394, 395, em História da 
Redenção; “Ação dos Espíritos do Mal”, pp. 427-432, em O Grande Conflito.

“Uma batalha invisível aos olhos humanos está a ser travada. Está em cam-
po o exército do Senhor, buscando salvar almas. Satanás e as suas legiões 
também estão em atividade, buscando por todos os meios possíveis enganar e 
destruir…. Dia a dia, a batalha prossegue. Se os nossos olhos se pudessem abrir 
para ver os instrumentos bons e maus em operação, não haveria frivolidade e 
vaidade, nem gracejos e anedotas. Se todos se revestissem de toda a armadura 
de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, obter-se-iam 
vitórias que fariam tremer o reino das trevas.” – Ellen G. White, Testemunhos 
Para a Igreja, vol. 6, p. 41.

“Logo que os homens procuram viver em harmonia com Deus, acharão que 
o escândalo da cruz ainda não findou. Principados, potestades e hostes espi-
rituais da maldade nos lugares celestiais, estão voltados contra todos os que 
se submetem obedientemente à lei celestial. Por isso, aos discípulos de Cristo, 
deveriam as perseguições causar alegria, em lugar de tristeza, porque elas são 
uma demonstração de que seguem os passos do Senhor.” – Ellen G. White, 
Pensamentos Sobre o Sermão da Montanha, p. 32.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Repare em Hebreus 2:14 e 15 com um pouco mais de atenção. A 

morte, como agente de escravidão, está aí claramente apresentada. Note, 
também, que a ênfase é no nosso medo da morte. Que razão torna a 
morte tão temível? De que modo esse medo nos prende num, como diz 
o texto, tipo de servidão? Como deve o cristão, liberto em Cristo, olhar 
a morte?

Para algumas pessoas, toda esta ideia de forças demoníacas é 
uma superstição idiota; para outras, esse medo domina toda a sua vida. 
Como cristãos, de que modo podemos encontrar um equilíbrio correto 
na compreensão que temos da realidade destes poderes, sem deixarmos 
de compreender, ao mesmo tempo, aquilo que Cristo fez por nós na luta 
contra eles?

Quais são alguns exemplos da forma como forças do mal controlam 
ou influenciam vários poderes mundiais?

Até que ponto a perspetiva mundial sobre o grande conflito nos aju-
da a compreender a existência permanente do mal, mesmo depois da 
vitória de Cristo na cruz?

1

2

3

4
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As Minhas Notas Pessoais
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: Colossenses 2:15

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A descrever a plenitude da vitória de Cristo na cruz, não só so-
bre o pecado, mas sobre todos os outros poderes e tradições que retêm a 
humanidade em servidão.
 Sentir: Alegria no triunfo de Cristo sobre todos os poderes do mal neste 
mundo e na sua vida pessoal.
 Fazer: Unir-se a Cristo, revestir-se da Sua armadura e, em parceria com Ele, 
lutar pela salvação de almas.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: Vitória Completa

A.   Que sofismas de Satanás desmascarou Cristo na cruz? 
B.  Que filosofias, tradições e poderes sociais e políticos enganadores conti-

nuam ainda a escravizar os habitantes da Terra, e como é que a vitória de 
Cristo confere o poder necessário para vencer essas forças?

II. Sentir: Júbilo na Vitória
A.  Que certeza é possível ter o crente que confia no triunfo de Cristo na cruz?
B.  Embora haja ainda batalhas a vencer contra o mal, em que bases podemos 

estar jubilosamente confiantes e louvar Deus pelo resultado desta guerra 
cósmica?

III. Fazer: As Batalhas do Senhor
A.   De que maneira os cristãos se unem a Cristo nos conflitos finais com as 

forças do mal?
B.  Por que razão é importante que Cristo use os Seus amigos e discípulos 

como Seus embaixadores e soldados no conflito aqui na Terra?

Sumário: 
Na cruz, Cristo provou ser vitorioso sobre o mal e demonstrou que os ataques 
de Satanás contra o governo de Deus se baseavam em mentiras.

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: No grande conflito entre o 
bem e o mal, a cruz é um símbolo de vitória sobre o pecado. Embora a batalha 
continue, aproximando-se do seu clímax final, o crente vive a experiência do 
crescimento no contexto desse conflito, reclamando para si a vitória em Cristo.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Só para o Moderador: A lição desta semana expõe os diferentes aspetos 
daquilo que Cristo alcançou na cruz. Embora a Sua vitória tenha sido total sobre 
o pecado, o cristão, através de um conflito diário com o pecado nos seus muitos 
e abrangentes efeitos, ainda está no campo de batalha.

Nesta secção de abertura é importante começar por examinar a dinâmica des-
ta batalha e ver como é possível obter a vitória na vida cristã, apesar da guerra 
travada com o pecado.

Debate Introdutório: Há muitos tipos diferentes de desafios e de lutas. Al-
guns aplicam-se apenas à experiência individual. Há muita gente que considera 
os hábitos com substâncias viciantes como sendo o enfrentar de uma batalha, e 
falam disso usando a expressão “lutar contra”, por exemplo, o tabaco. Há outras 
batalhas que exigem um esforço coletivo, como é o caso da realidade de uma 
guerra em defesa do país e da pátria.

Quer a batalha seja de natureza individual ou coletiva, o objetivo comum das 
duas é obter a vitória e vencer o desafio sobre o que quer que possa ser consi-
derado o inimigo.

Olhando para a dinâmica geral de uma batalha, notamos que há sempre duas 
forças opostas que se esforçam por supremacia a fim de ganharem “o prémio”. 
Também fazem parte da batalha um plano ou estratégia, bem como os partici-
pantes envolvidos em guerra uns com os outros.

Uma parte importante na preparação de um plano de batalha é fazer inventá-
rio para avaliar o que é necessário em termos de meios para vencer a luta. Esses 
meios, juntamente com o plano de execução, são cruciais para a vitória.

Embora a estratégia, o equipamento de guerra apropriado e o desejo de vi-
tória sejam importantes, há também outros componentes importantes que não 
podem ser ignorados. Entrevistas feitas a veteranos vitoriosos da guerra indicam 
que os papéis da fé, da resistência e do companheirismo uns com os outros são 
fundamentais para o êxito de vitória na batalha.

As Escrituras descrevem a batalha espiritual entre Deus e o mal como tendo 
começado no Céu entre Lúcifer e Miguel. Há umas semanas, uma das lições 
afirmava que os primeiros seres humanos criados cederam ao poder do mal, e o 
pecado entrou na História da Terra. Por isso, a Palavra de Deus revela também 
que foi posto em ação um plano de combate contra o pecado. 

Hoje, vivemos do outro lado da Cruz e da vitória de Cristo sobre o mal, o peca-
do e a morte. É neste ponto que devemos ter em conta a importância dos meios 
espirituais na batalha pela nossa salvação, neste grande conflito entre o bem e 
o mal. A vitória é possível com o equipamento de guerra espiritual, composto da 
fé, resistência e companheirismo com Jesus Cristo, o Vencedor.

Perguntas para Análise: 
1.  Qual é um dos versículos bíblicos da lição desta semana que dá ânimo ao 

crente em relação com a luta contra o mal?
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2.  Qual é a importância da vitória de Cristo na cruz, e que implicações tem isso 
na nossa vida diária?

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: O contexto histórico da carta de Paulo aos Romanos 
revela o sentimento pastoral do apóstolo e também a sua habilidade para ensi-
nar, ao esforçar-se por abordar, ensinar e instruir os novos conversos da igreja 
em assuntos que tinham a ver com a forma como eles espiritualmente entendiam 
o que significava viver uma nova vida em Cristo. Essa instrução é o tema especí-
fico de Romanos 6. Para este 2.º Passo, por favor leia cada secção deste capítu-
lo, analisando as diferentes ilustrações que Paulo usa quando aborda a maneira 
de desenvolver e viver a vida cristã tendo em conta a vitória de Cristo na cruz.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Batismo, Morte e Vida
(Leia com a classe Romanos 6:1-11.)

Romanos 6 começa com a forte reação de Paulo à ideia errada sugerida, ao 
que parece, por alguns na primitiva congregação romana. A ideia era que, se a 
graça é concedida em maior abundância sempre que se peca, então deve-se pe-
car a fim de ter esta graça mais abundantemente. Paulo recorre à demonstração 
do batismo para refutar essa conclusão errada e também para ilustrar como deve 
ser a nova vida em Cristo.

Na Igreja primitiva, o batismo era evidência de uma confissão pessoal de fé e 
também do abandono da vida passada, que tinha sido vivida sem Cristo.

Paulo usa essa experiência espiritual na vida do novo converso como meio de 
analisar mais profundamente a forma de encarar o estilo de vida antes e após 
a conversão, e quais as implicações que tem essa reflexão para o novo crente 
em Cristo.

O apóstolo explica que o batismo é um sepultamento de tudo o que tinha a ver 
com a vida anterior. O ato do batismo une o crente a Cristo. Assim como Cristo 
foi ressuscitado dos mortos “para glória do Pai”, assim agora, no batismo, tem 
lugar um sepultamento da vida velha e há, como na ressurreição, uma novidade 
de vida.

O versículo 11 apresenta a nova atitude e a maneira como alguém precisa de 
pensar sobre o novo estilo de vida: “Assim, também, vós, considerai-vos como 
mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor.”

Pense Nisto: O que há de errado nessa ideia distorcida de que devemos 
pecar mais a fim de recebermos mais graça? O que é que significa estar mortos 
para o pecado e vivos em Cristo? Como é que pomos em prática esta verdade 
através do batismo?



71

A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

II. Armas, Meios e Instrumentos
(Leia com a classe Romanos 6:12-14.)

Peça a diferentes membros da classe que leiam, em diferentes versões da 
Bíblia (se disponíveis), Romanos 6:12-14. Reparem nas diferentes palavras que 
são usadas no versículo 13 para “instrumentos de iniquidade” e “instrumentos de 
justiça”. A tradução A Bíblia Viva apresenta uma leitura muito boa desta passa-
gem: “Não deixem nunca mais que o pecado controle esse corpo fraco de vocês, 
e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte 
de seus corpos seja instrumento do mal, usada para pecar. Antes entreguem-
-se inteiramente a Deus – o corpo todo – pois que vocês voltaram da morte e 
desejam ser instrumentos nas mãos de Deus usados para seus bons propósitos. 
Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhes senhor, pois agora vocês não 
estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sob a 
compaixão e misericórdia de Deus” (vs. 12-14).

Pergunta para Análise: Como é que as diferenças de vocabulário entre instru-
mento, meios, armas ou membro proporcionam uma nova perceção sobre quanto 
da nossa vida devemos dar a Deus e sobre a forma como esta deve ser vivida?

III. Escravos de Deus
(Leia com a classe Romanos 6:15-23.)

O apóstolo Paulo usa uma ilustração forte e gráfica ao ensinar o que significa 
viver uma nova vida em Cristo. No seu contexto histórico, como acontece em 
muitas partes do mundo, ser escravo significava que a pessoa não era dona 
de parte nenhuma da sua vida. Toda a atenção era dirigida para o senhor, em 
termos de serviço e de tempo. O escravo não tinha quaisquer direitos; pelo con-
trário, era olhado como um objeto possuído para o serviço do senhor.

Neste texto, tem interesse o versículo 16: “Não sabeis vós que, a quem vos 
apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obe-
deceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?” Noutras 
palavras, referindo-se de novo ao batismo, aqueles que escolhem seguir Jesus 
fazem-no livremente, escolhendo um novo Senhor e um novo relacionamento de 
escravidão e serviço para com este Senhor.

Repare-se na enorme diferença na escala salarial entre servir o pecado e 
tornar-se escravo da justiça. A versão A Bíblia Viva expressa bem esta reflexão: 
“Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, não se importa-
vam muito com aquilo que é bom. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi 
nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naque-
las coisas que costumavam fazer, pois todas elas terminam em perdição eterna. 
Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E 
entre os benefícios que Ele dispensa a vocês, estão a santidade e a vida eterna. 
O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, 
por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor” (vs. 20-23).
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Para reflexão: Peça aos membros da classe que definam, em palavras pró-
prias, a diferença entre o salário do serviço prestado ao pecado e a “dádiva 
gratuita” da parte do nosso Senhor.

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: Divida os membros da classe em pequenos grupos (o 
ideal será uns 3-5 participantes em cada).

Atividade: Peça aos seus pequenos grupos que tracem um plano de combate 
para um grupo alvo, para ter uma nova vida vibrante e de crescimento em Cris-
to; por exemplo, o grupo alvo poderá ser os jovens adultos, novos membros de 
igreja, os avós, etc..

Certifique-se de que, à luz da lição desta semana, tem em conta o inimigo, 
também em termos de principados e potestades, e realce os meios de obter a 
vitória em Cristo.

Reagrupe os membros logo que esta primeira parte da atividade esteja con-
cluída e, depois, peça a um membro de cada pequeno grupo que fale, para o 
grupo em geral, do plano de combate do respetivo grupo.

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Material de escrita necessário: papel ou cartões e qual-
quer coisa com que escrever. Há algum membro da Escola Sabatina a faltar no 
seu grupo? Peça aos membros da classe que escrevam palavras de encorajamen-
to num cartão ou em papel, e, ou entreguem ou remetam a mensagem pelo correio 
a esse membro imediatamente. (Em alternativa, para realizar esta atividade sem 
materiais de escrita, e em casos em que seja preferível ou mais conveniente fazê-
-lo, visitem esse membro ou mandem-lhe um e-mail ou telefonem-lhe.) Comecem 
hoje mesmo a pôr em prática serem “instrumentos de justiça”.


