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Comentário lição 01

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A VIDA NOVA QUE RECEBEMOS

Será que valeu a pena todo o sacrifício de Cristo? A completa doação de Jesus por nós deve ser
de�nida como? Graça, maravilhosa graça! Essas são as palavras de�nidoras para aquilo que
Jesus oferece-nos desde a eternidade, passando pelo calvário e chegando até o trono do Céu
[…] Ninguém nos amaria assim, a ponto de sacri�car tudo para promover nossa felicidade – e
de maneira gratuita – sem a expectativa de qualquer retorno. Essa foi a boa obra que alegrou
desde a eternidade o coração de Cristo e que o moveu a enfrentar o calvário. Por isso fomos
salvos, transformados, comprados para viver na eternidade .1

Diante do entendimento de que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, somos
convidados a re�etir sobre o impacto que ela trouxe para nós. Estávamos caminhando em
direção à inevitável consequência do pecado (a morte), contudo, o amor de Deus, através do
sacrifício de Cristo, nos alcançou, e hoje, participantes dessa maravilhosa graça, estamos livres
da condenação eterna.

Porém, o texto de Romanos nos leva a re�etir como estamos respondendo a esse dom divino
recebido. Será que estamos menosprezando o favor divino ao nosso respeito, prosseguindo em
uma vida desordenada no pecado ou batalhando numa nova vida em Cristo morti�cando a
cada dia os desejos pecaminosos? Não podemos dizer que somos novas criaturas se
continuarmos a viver inconsequentemente fazendo mau uso da graça recebida. Não podemos
a�rmar que fomos sepultados com Ele no batismo, se essa ação foi puramente religiosa e não
prática.
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Estamos ligados a Jesus Cristo e também unidos uns aos outros. Nosso batismo em águas só
tem repercussão espiritual quando espelha o modo comunitário a consciência do amor que
vivemos no Eterno. O batismo não é uma ordenança para demonstrar que as pessoas são
individualmente salvas – o que obviamente seria uma heresia, além de um absurdo. Nosso
Senhor ordenou-nos fazer discípulos de todas as nações e, como consequência natural desse
processo de discipulado, batizá-los como forma de revelar ao mundo nossa identi�cação uns
com os outros, que é obra de nossa vinculação com o próprio Deus .1

LIVRES DO PECADO, ESCRAVOS DE CRISTO

A vida é feita de decisões diárias. No entanto, também há escolhas básicas do estilo de vida que
cada um de nós decide adotar. Paulo nos pede que re�itamos e optemos, agora mesmo, por
um dos estilos de vida. Podemos seguir nossos desejos humanos pecaminosos e viver uma vida
marcada pela morte que caracteriza o não salvo. A outra opção seria nos comprometermos
com Deus ao determinarmos a rejeição do pecado e fazer da sua vontade nosso objetivo na
vida .2

Já não vivemos mais debaixo do jugo da morte. Cristo pagou a dívida contrária que existia
contra nós (Cl 2.14). Hoje somos livres das amarras e da escravidão do pecado através do
poder do sacrifício de Cristo na cruz. Somos renascidos, ou seja, regenerados para vivermos
livres do pecado para uma nova vida em Cristo.

A antiga escravidão ao pecado estava debaixo do domínio da lei, e o pecado
concomitantemente pagava um salário; a nova escravidão a Deus está debaixo do domínio da
graça, e Deus concomitantemente dá um “dom da graça” ( ), ou seja, a vida eterna
[…] Em resumo: O cristão é um escravo da “obediência à justiça”, da mesma forma como ele
antes tinha sido um escravo “da morte, pelo pecado”. Na verdade, somente o homem que foi
libertado do pecado pode servir a Deus com obediência .

charisma
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Diante disso entendemos que o que para trás �cou foi perdoado pelo poder da poderosa obra
efetuada na cruz do calvário, e sobre nós já não existe nenhuma condenação (Rm 8.1). Hoje
podemos prosseguir con�antes e alegres, avançando de cabeça erguida para o alvo. Hoje
podemos deixar as coisas velhas para trás (2 Co 5.17) e esquecer de tudo isso em direção ao
alvo que é Cristo Jesus (Fp 3.13,14).

JÁ POSSO VIVER, POIS NASCI DE NOVO

Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para
reconquistar o seu antigo controle. Sabendo que o pecado procura reinar, mormente através
dos desejos da carne, tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Exemplos:
não atender às concupiscências do corpo, não colocar membro nenhum do nosso corpo à
disposição do pecado, e apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus
e à sua justiça .4

O que recebemos como dom divino não pode ser desprezado ou utilizado de uma forma má.
Não podemos mais nos render aos aliciamentos malignos e aos desejos de nossa carne. Somos
convidados a adotar um padrão de vida diferente daqueles que rejeitam a Cristo
continuamente, ou seja, precisamos apresentar uma prática cotidiana que re�ete o caráter de
Deus em nós, demonstrando que fomos alcançados pelo poder do evangelho da cruz.

A morte de Cristo pois �m ao império do pecado, trazendo-nos a esperança e o domínio de
um Reino celestial e eterno. Já não somos mais escravos do pecado. Já não estamos mais
mortos em nossos delitos e pecados. Em nós já não existe mais a cegueira espiritual causada
pelo dano do pecado. Precisamos viver como representantes do céu e como agradecidos por
ter recebido uma tão maravilhosa graça.
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Por �m, se verdadeiramente somos servos de Deus e participantes dessa maravilhosa graça, não
podemos ser mais coniventes com essa geração má e perversa. Não podemos ser parte
integrante de um falso evangelho que engana e não transforma. A graça não é uma
banalização do Reino a �m de atrair as massas, mas sim é o dom divino que nos libertou para
que possamos viver como servos em meio a uma humanidade caída, de modo que possamos a
atrair para Cristo através do testemunho do que Ele fez em nós.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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