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31/1/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Romanos 1.16 

Palavras chave: Evangelho, Renovação, Justificação 

Objetivo: Apresentar a renovação pelo evangelho como necessidade contínua 

na vida do crente. 

 

Para entender a passagem 

“Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos 

batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do 

batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do 

Pai, também nós vivamos uma vida nova.” – Romanos 6. 3-4 

INTRODUÇÃO__________________________________________________________________________ 

Vimos que a vida cristã deve ser marcada pela santidade evidenciada pelo fruto do 

Espírito na vida do crente, sendo a justificação pela fé a causa indispensável da  

santificação. Embora os cristãos saibam intelectualmente que sua justificação (aceitação 

por Deus) é a base da santificação (o verdadeiro comportamento moral), [...] no dia a dia, 

os cristãos se apoiam na santificação para receber a justificação. Face a essa realidade 

compreendemos que o avivamento, genuinamente bíblico é a  ação Soberana de Deus 

para promover a compreensão da obra exclusiva de Cristo na cruz para a salvação dos 

eleitos. O avivamento, portanto, não é uma curiosidade histórica, mas um padrão de como 

o Espírito Santo trabalha em uma comunidade a fim de impedir ou contra-atacar a 

natureza do coração humano.  

I. A CONTÍNUA RENOVAÇÃO PELO EVANGELHO__________________________________________ 

O avivamento ou renovação pelo evangelho, sendo obra do Espírito Santo, pode 

ser descartado e até mesmo passar desapercebido pelo crente no decorrer do seu dia a 

dia. Contudo, é indispensável compreendermos que o avivamento é necessário porque a 

religião (“Obedeço; portanto, sou aceito”) é muito diferente do evangelho (“Sou aceito 

por Deus por meio de Cristo; portanto, obedeço”) - mas é uma falsificação muito 

convincente. Embora esses sistemas de motivação e proposito tenham linhagens 

completamente diferentes, na superfície eles parecem gêmeos. Duas pessoas que baseiam 

a vida cada uma em um desses dois sistemas talvez se sentem lado a lado na igreja. Ambas 

se esforçam por obedecer a lei de Deus, por orar, por contribuir generosamente e por ser 
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bons familiares. No entanto, fazem isso por motivações radicalmente diferentes, com um 

espírito inteiramente diferente, resultando em um tipo de caráter interior absolutamente 

diferente. Uma das pessoas (a “religiosa”) talvez nem seja salva. Até mesmo a que age 

impulsionada pelo evangelho naturalmente flutuara rumo a religião se não for 

constantemente desafiada e renovada.  

O que o evangelho faz que transforma de verdade as pessoas de uma 

congregação? Como as verdades teológicas singulares e próprias do evangelho podem 

ser formuladas de modo que produzam nova motivação orientada pelo Espírito e centrada 

em Cristo, seja o ponto de partida das pessoas a religião ou a irreligião?  

II. TRÊS MANEIRAS DE RESPONDER A DEUS _________________________________________________ 

De modo geral, os cristãos identificam duas maneiras de responder a Deus: segui-lo 

e fazer a vontade dele ou rejeitá-lo e fazer o que bem entendem. Em última análise, isso é 

verdade, mas existem duas maneiras de rejeitar a Deus que precisam ser distinguidas uma 

da outra. Rejeitamos a Deus quando rejeitamos sua lei e vivemos como queremos. Também 

rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos sua lei só para sermos salvos. O 

problema é que as pessoas deste último grupo — que rejeitam o evangelho em favor do 

moralismo — parecem estar tentando fazer a vontade de Deus. Portanto, nesse sentido, não 

há somente duas maneiras de responder a Deus, mas três: irreligião, religião e evangelho.  

Irreligião é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o totalmente. 

“Religião” ou moralismo é esquivar- se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma 

justiça moral e, então, apresentando-a a Deus em um esforço de mostrar que ele “deve” 

algo a você. No entanto, o evangelho em nada diz respeito a uma justiça que 

desenvolvemos e entregamos a Deus de modo que ele seja nosso devedor; o evangelho 

significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo justiça por meio de Jesus Cristo (1Co 1.30; 

2Co 5.21). O evangelho é diferente tanto da religião quanto da irreligião, tanto do 

moralismo quanto do relativismo. Esse tema percorre toda a Bíblia. Quando Deus salva os 

israelitas da escravidão do Egito, ele primeiro os tira de lá e depois lhes apresenta a lei a ser 

obedecida. A obediência a lei é resultado da libertação e da eleição deles, e não o motivo 

dessas coisas (Ex 19.4,5; Dt 7.6-9).  

Ao fazer uma aliança com os israelitas, Deus os adverte de que ainda é possível que 

eles sejam incircuncisos de coração  (Lv 26.41; Dt 10.16;30.6; Jr 4.4) — mesmo que sejam 

totalmente submissos e obedientes a todas as leis, observâncias e rituais de culto. Como 

vimos na lição anterior, foi necessário que o Novo Testamento explicasse o significado da 

verdadeira circuncisão (Fp 3.3). Paulo afirma que o circunciso de coração não se apoia no 

cumprimento da lei para ter confiança perante Deus. Paulo explica as três maneiras de 

viver conforme o Antigo Testamento: 1) literalmente incircuncisos (pagãos e infiéis não 

submissos as leis de Deus), 2) circuncisos apenas na carne (submissos a lei de Deus, mas 

descansando e  se apoiando nela) e 3) circuncisos de coração (submissos a lei de Deus em 

resposta a sua graça salvadora). No Novo Testamento, essas três maneiras são mais 

proeminentes em Romanos de 1 a 4. Começando em Romanos 1.18-32, Paulo mostra que 

os gentios pagãos e imorais estão perdidos e distantes de Deus. Em Romanos 2.1—3.20, 

Paulo, de uma maneira que contraria a forma comum de pensar, afirma que os judeus 

morais e que creem na Bíblia também estão perdidos e distantes de  Deus. “E então? Somos 

superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos 
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estão todos embaixo do pecado; como está escrito: Não há justo, nem um sequer [...] não 

há quem busque a Deus” (Rm 3.9-11). A última parte dessa afirmação e particularmente 

chocante, porque Paulo conclui que milhares de homens e mulheres que obedeciam a 

Bíblia e criam em toda ela com diligência não buscavam a Deus, mesmo sendo tão 

religiosas.  

III. PREGANDO A TERCEIRA VIA A TODAS AS PESSOAS______________________________________ 

Ao transmitirmos a mensagem do evangelho, não podemos apenas levar os ouvintes 

a distinguir entre obedecer e desobedecer a Deus; temos também de deixar clara a 

distinção entre obedecer a Deus como meio de auto salvação e obedecer a Deus como 

gratidão pela salvação já alcançada. Temos de distinguir entre a religião moralista em geral 

e o cristianismo definido pelo evangelho. Sempre apresentamos três modos de vida a quem 

nos ouve. A maneira mais eficiente de apresentar o evangelho para o nosso tempo, de 

confrontar os cristãos nominais, de acordar os crentes “adormecidos” e até de encantar os 

cristãos comprometidos — todos ao mesmo tempo — é pregar o evangelho como uma 

terceira via para se aproximar de Deus, distinta tanto da irreligião quanto da religião. Por 

quê?  Em primeiro lugar, muitos que se dizem cristãos são apenas cristãos nominais; são 

puramente “irmãos mais velhos” (veja Lc 15.11-32), e mostrar-lhes essa diferença resulta, 

muitas vezes, em conversão. Em segundo lugar, muitos cristãos genuínos são uns tantos 

irmãos mais velhos — revoltados, mecânicos, soberbos, inseguros —, e apresentar-lhes essa 

distinção pode ser a única maneira de alcançá-los. Em terceiro lugar, a maioria das pessoas 

foram criadas em igrejas profundamente “religiosas” ou perto delas, e observou como as 

pessoas religiosas tendem a elevar sua autoestima convencendo-se de que são melhores 

do que os outros, o que os leva a excluir e a condenar as outras pessoas. A maioria dos não 

crentes de hoje rejeita esses frutos venenosos da religião, mas, ao agir desse modo, acham 

que estão rejeitando o cristianismo.  

Se convidarmos essas pessoas a seguirem a Jesus — mesmo que usemos formas 

bíblicas de expressão como “ao ser aceito por Cristo você fará parte da família dele” (veja 

Jo 1.12,13) —, elas automaticamente entenderão que estão sendo convidadas a se 

aproximar de Deus da forma moralista e religiosa do “irmão mais velho”. A não ser que lhes 

mostremos de forma constante e clara que elas confundiram o evangelho e que não 

estamos falando de religião, essas pessoas não darão ouvidos ao evangelho verdadeiro. 

Alguns acham errado insistir na tecla “graça, graça, graça” em nossos sermões. A objeção 

é mais ou menos esta: “Claro que o farisaísmo e o moralismo não são os problemas de nossa 

sociedade. Nosso problema e a licenciosidade e o antinomismo. As pessoas não têm senso 

de certo ou errado. É redundante ficar falando sobre graça para as pessoas desse tempo”. 

Não acredito que isso seja verdade. Em primeiro lugar, a não ser que apontemos para as 

“boas-novas” da graça, as pessoas nem mesmo aguentarão ouvir a “ma notícia” da 

condenação de Deus. Em segundo lugar, a não ser que critiquemos o moralismo, muitos 

irreligiosos não entenderão a diferença entre o moralismo e o que estamos oferecendo no 

evangelho. Um entendimento profundo do evangelho é o antídoto contra a licenciosidade 

e contra o antinomismo. No fim das contas, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são 

apenas igualmente errados; são basicamente a mesma coisa. Nada mais são do que 

estratégias diferentes de auto salvação conquistada pelo esforço humano. Não importa se 

uma igreja local é frouxa na doutrina e fecha os olhos ao pecado ou se é marcada por 

repreensão e rigidez, faltará a ela o poder que promete. O único modo de exercermos um 
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ministério que de fato vê a transformação na vida das pessoas, que produz alegria, poder 

e avivamento sem autoritarismo, é pregar o evangelho para desconstruir tanto o legalismo 

quanto o relativismo.  

IV. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PELO MORALISMO___________________________________ 

É típico das pessoas tentar incentivar a honestidade desta maneira: “Se você mentir, 

vai se encrencar com Deus e com os outros” ou “Se você mentir, ficará como essas pessoas 

terríveis que costumam mentir, e você e melhor do que isso!”. Quais são as motivações 

incentivadas aqui? As pessoas estão sendo chamadas a mudar de comportamento por 

medo de serem castigadas (“você vai se encrencar”) e por orgulho (“você vai parecer um 

mentiroso sujo; você não quer ser igual a um deles”). Tanto o medo da punição quanto o 

orgulho são essencialmente centrados no eu. A motivação básica, então, é: “Para se dar 

bem, seja honesto”. Essa abordagem exerce pressão sobre a vontade e desperta mais 

egoísmo para forçar a pessoa a coibir suas inclinações ao erro. Chamamos isso de 

“mudança de comportamento pelo moralismo”, porque seu argumento básico é: “Force-

se a mudar o comportamento, e você se salvará”. Os cristãos que aprendem a se 

comportar de modo moralista com o intuito de não ser castigados ou para conquistar o 

auto respeito e a salvação estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. Claro que, 

em se tratando de padrões comportamentais, podem estar realizando atos de imensos 

autos sacrifício. Talvez estejam sacrificando tempo, dinheiro e muito mais para ajudar o 

pobre, amar a família ou ser fiéis a lei de Deus. Entretanto, em um nível mais profundo, estão 

se comportando assim para serem abençoados por Deus e para se verem como pessoas 

virtuosas e caridosas. Não amam a Deus por ele mesmo. Não lhe obedecem simplesmente 

por sua grandeza e por tudo o que ele lhes fez por intermédio de Cristo. Ao contrário, 

utilizam-se de Deus para conseguirem o que desejam. Querem respostas de oração, boa 

saúde e prosperidade, e querem ser salvos na vida futura. Assim, “fazem o bem” não por 

amor a Deus ou pela bondade em si, mas em benefício delas mesmas. Seu comportamento 

é modificado pelo poder do interesse próprio. Despertar o egocentrismo com o objetivo de 

levar alguém a fazer a coisa certa não chega ao âmago da autoestima e da auto 

absorção que é o problema vital do coração humano. Consequentemente, não trata a 

causa principal do comportamento que estamos tentando mudar (como a mentira, por 

exemplo). A mudança de comportamento pelo moralismo simplesmente manipula e 

alavanca o egoísmo radical sem desafiá-lo. Tenta usar esse egoísmo contra si mesmo ao 

apelar para o medo e o orgulho. Embora isso possa obter algum resultado em conter o 

egocentrismo do coração, não faz absolutamente nada para transformá-lo. Na verdade, 

apenas confirma seu poder.  

V. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO PELO EVANGELHO___________________________________ 

Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo escreve aos crentes para encorajá-los a ofertar aos pobres, 

mas deseja que o façam sem que ele mesmo tenha de dar ordens nesse sentido. Ele não 

começa pressionando os cristãos ou estabelecendo sua autoridade como apostolo. Não 

força a vontade deles, dizendo “Sou apostolo, e vocês tem essa obrigação comigo” ou 

“Deus vai castigar vocês se não fizerem isso”. Paulo também não manipula diretamente 

suas emoções, contando histórias sobre o grande sofrimento dos pobres e mostrando que 

os coríntios têm muito mais dinheiro do que os necessitados. Em vez disso, Paulo escreve de 

modo vivo e marcante: “Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo 

rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza” (2Co 
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8.9). Quando afirma “conheceis a graça”, Paulo transpõe a salvação de Cristo para o 

âmbito da riqueza e da pobreza, usando uma imagem poderosa para lembrar aos leitores 

sobre a graça de Deus. Ele toca no coração deles por meio de uma lembrança espiritual 

do evangelho. Essencialmente, Paulo insiste: “Pensem na valiosa graça de Deus, até que o 

evangelho transforme vocês, no coração, em pessoas generosas”. Encontramos outro 

exemplo em Efésios, quando Paulo fala aos cônjuges — mas parece que especificamente 

aos maridos (5.25-33). Certamente as atitudes e ideias que muitos desses homens tinham 

sobre o casamento vieram do paganismo, atitudes nas quais o casamento era 

primeiramente um relacionamento comercial que envolvia o máximo possível de lucro. Em 

sua carta, Paulo não só deseja incentivar os maridos a ser fiéis sexualmente, mas também 

a amar e a honrar a esposa. Mais uma vez (como em 2Co 8 e 9), Paulo exorta seus leitores 

a mudar de vida, apresentando aos maridos desamorosos a salvação por meio de Cristo, 

nosso Esposo por excelência no evangelho, que demonstrou amor sacrificial para conosco, 

sua “noiva”. Ele não nos amou porque éramos amáveis (5.25-27), mas para nos tomar 

amáveis. Em sua carta a Tito, Paulo convoca os leitores a renunciar “a impiedade e as 

paixões mundanas [... vivendo] neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa” (2.12). 

Pense por um instante em todas as maneiras de dizer não ao comportamento que não 

reflete a imagem de Deus. Você pode dizer:   

Não — porque afetará minha boa imagem. 

Não — porque serei excluído dos grupos sociais aos quais desejo pertencer. 

Não — porque senão Deus não me dará saúde, riqueza e felicidade. 

Não — porque Deus vai me mandar para o inferno. 

Não — porque vou me odiar depois e perder a autoestima. 

Praticamente todos esses incentivos usam impulsos egocêntricos do coração para 

forçar submissão a regras externas, mas ajudam muito pouco na mudança de coração. 

Não são motivados pelo amor a Deus. São um jeito de usar Deus para conseguir benefícios: 

autoestima, prosperidade ou aprovação social. Paulo não incentiva seus leitores a usar 

nenhum desses argumentos na tentativa de mudarem a si mesmos. No texto de Tito, como 

o apostolo instrui os cristãos a obter autocontrole? Ele ensina que é “a graça de Deus [...] 

trazendo salvação [...] e ensinando-nos para que [... renunciemos] a impiedade e as 

paixões mundanas...” (2.11,12). Em Tito 3.5, Paulo explica o que quer dizer com essa graça: 

“Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua 

misericórdia, [Deus] nos salvou”. Paulo está dizendo que, se você quiser mudança 

verdadeira, tem de permitir que o evangelho o ensine. O termo que traduzimos por ensinar 

vem do grego e significa treinar, disciplinar e instruir alguém durante um tempo. Em outras 

palavras, é preciso deixar que o evangelho lute com você. Você tem de permitir que o 

evangelho se aprofunde até mudar suas perspectivas e os fundamentos de sua motivação. 

Você tem de ser treinado e disciplinado pelo evangelho.  

 

VI. A IMPORTÂNCIA DE DENUNCIAR A IDOLATRIA__________________________________________ 

Um modo bíblico extremamente importante e prático de levarmos as pessoas a 

enxergar sua descrença no evangelho e instruí-las sobre a natureza da idolatria. Em Trateis 

no Godo Works [Tratado sobre as Boas Obras], uma exposição dos Dez Mandamentos, 

Martinho Lutero afirma que a ordem “não terás outros deuses além de mim” (Ex 20.3) e o 
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chamado para crermos somente em Jesus para nossa justificação (Rm 3 e 4) são, em 

essência, a mesma coisa. Afirmar que não devemos ter outros deuses a não ser Deus e que 

não devemos tentar alcançar a salvação sem Cristo são a mesma coisa: Esta é, pois, a obra 

do Primeiro Mandamento, que ordena “Não tenhas outros deuses”, o que significa “Como 

sou o único Deus, tu deves colocar toda a tua segurança, confiança e fé apenas em mim, 

e em mais ninguém”." Este e o ensino de Lutero: qualquer coisa na qual buscamos 

aceitação, alegria significado, esperança e segurança mais do que em Cristo se torna, por 

definição, nosso deus, algo que adoramos, servimos e em que confiamos de todo o 

coração e folego. Em geral, os ídolos podem ser coisas boas (família, realizações, trabalho 

e carreira, romance, talento etc. — até mesmo O ministério do evangelho) que 

transformamos em coisas supremas para nos dar a importância e a alegria que nos faltam. 

Depois, essas coisas nos derrotam, porque ficamos dependentes delas. 

 

CONCLUSÃO___________________________________________________________________________ 

Portanto, precisamos do Evangelho que molda nossa realidade. O Evangelho 

genuíno que faz parte de nossa vida. O Evangelho para a vida real. Que Deus nos abençoe 

por meio da contínua renovação pelo Evangelho. 

 

APLICAÇÃO____________________________________________________________________________ 

1. A igreja recupera o Evangelho por meio da pregação. A pregação é o meio de 

informação e de ensino que atinge o maior número de pessoas da igreja.  

Obs.: Será que algumas partes da Bíblia são melhores para a pregação do Evangelho do 

que outras?  

 

2. A igreja recupera o Evangelho por meio do treinamento de presbíteros e líderes leigos 

que ministram o evangelho a outras pessoas.  

 

3. A igreja recupera o Evangelho por meio do discipulado intencional. Grupos que se 

reúnem para falar a respeito de como Deus é real em nossas vidas, confessar pecados, 

explicar como Deus tem nos moldados e compartilhar o progresso de nossa vida de oração.  

 

4. A igreja recupera o Evangelho por meio de conversas informais entre pessoas renovadas 

e outros irmãos. Quando um cristão explica como o evangelho tem alcançado sua vida, 

os ouvintes têm a oportunidade de fazer perguntas e de ser grandemente exortados a 

crescer espiritualmente.  

 

5. A igreja recupera o Evangelho por meio do aconselhamento pastoral. Os pastores são 

líderes preparados para aplicar as verdades do evangelho aos corações. Entende-se de 

que a pessoa que procura ser aconselhada tem procurado acerta diante do Evangelho. O 

aconselhamento também ajuda a aferir o quanto os irmãos sabem e o quanto não sabem 

sobre o evangelho.   


