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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Colossenses 1.13 

PALAVRAS CHAVE: Salvação, Redenção, Sofrimento 

OBJETIVO: Apresentar a razão da nossa justificação 

 

Para entender a passagem 

E, se somos filhos, somos também herdeiros; herdeiros de Deus e coerdeiros 

com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. 

Romanos 8:17 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Esta série tem abordado a relação do Cristão consigo mesmo e com o 

mundo. Na primeira lição, enxergamos que o homem não pode ser o salvador de si 

mesmo, produzindo um ‘EUvangelho’. Vimos que a Egolatria é uma marca vigente 

da queda nos seres humanos, mas vimos também como o Evangelho de Cristo é 

suficientemente capaz de restaurar a criação, bem como transformar o coração 

egoísta daqueles que foram eleitos. A seguir, na segunda lição desta série, pudemos 

entender que os servos de Cristo foram chamados para exercerem mordomia cristã, 

isto é, à luz do Evangelho, em toda realidade que o cerca. Assim, Deus não só nos 

salvou dos nossos pecados para a vida eterna, mas também Ele nos salvou para Si 

mesmo, e nos chamou para termos um relacionamento com Ele a fim de 

cumprirmos os Seus propósitos como igreja e povo Seu. Desta forma, devemos viver 

uma vida digna dEle (Cl 1.10). 

Na lição de hoje, temos como objetivo apresentar a razão da nossa 

justificação. Isso é muito importante, pois a nossa inclinação de enxergar o mundo 

de maneira egoísta nos leva a pensar de forma equivocada essa doutrina essencial 

para o aperfeiçoamento do Evangelho verdadeiro na vida dos santos. Agostinho 

assertivamente nos diz: “O caráter não é avaliado pelo que o homem sabe, mas 

pelo que ele ama.” Isso é totalmente verdadeiro, ainda mais em nossos dias. 

Agostinho está nos dizendo que aquilo que qualifica o cristão como verdadeiro não 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 
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é o argumento mais perfeito, porém o conjunto de tudo o que Deus espera de um 

cristão verdadeiro: conhecimento e prática. 

II. VOLTANDO PARA A CATEGORIA DE BASE________________________________________ 

Você saberia responder em que consiste a sua salvação? Em outras palavras, 

qual a razão de você ter sido salvo? Antes disto é necessário retornar as bases 

criacionais.  

As Escrituras são claras ao nos dizer que “no princípio Deus criou os céus e a 

terra” (Gn1.1). Perceba que é exatamente assim que a Bíblia inicia sua narrativa, 

isto porque não há algo mais fundamental em uma cosmovisão do que responder 

à pergunta: Como tudo o que existe, existe? As Escrituras iniciam afirmando 

categoricamente que foi Deus quem criou tudo o que existe, esta verdade está 

pressuposta. Não temos nas Escrituras uma cosmogonia elaborada para convencer 

com argumentos, mas uma afirmação: Deus criou! Aliás, nem mesmo uma 

cosmogonia “elaborada” é capaz de nos manter mais seguros do que a própria 

Palavra do Deus criador.  

Em toda a Bíblia existem afirmações específicas testemunhando que Deus 

criou o mundo: “Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu 

exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles; e tu os 

preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora” (Neemias 9.6); “Assim 

diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno: Eu 

sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho 

espraiei a terra” (Isaías 44.24); “Ah! Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com 

o teu grande poder e com o teu braço estendido; coisa alguma te é 

demasiadamente maravilhosa” (Jeremias 32.17). O apóstolo Paulo disse ao povo 

de Listra: “…e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos 

convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles” (Atos 

14.15). “Todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e 

foram criadas” (Apocalipse 4.11). Uma pesquisa mais abrangente inclui 1 Crônicas 

16.25-26, Jó 38-41, Salmos 33.6, Salmos 148.1-5, Provérbios 3.19, Amós 4.13, Jonas 1.9, 

Zacarias 12.1, Romanos 9.20, Apocalipse 10.6 e 14.7. Portanto, temos que uma 

pessoa, a pessoa de Deus, trouxe as coisas a existência. Sendo assim, não somos 

fruto do acaso, das possibilidades ou do caos.  
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Deus nos criou com propósito de o glorificar e para isso ele nos deu função 

dentro da criação, fomos criados para o trabalho da glória de Deus e não pro ócio, 

este propósito de Deus envolvia os seus mandatos, a saber: espiritual, social e 

cultural, os quais já estudamos em lições anteriores. Desta forma, compreendemos 

que fomos criados com propósito e como vice-regentes, gerentes, administradores 

ou mordomos da criação de Deus. Deus nos colocou no jardim para usufruirmos os 

privilégios presentes nestes mandatos. Porém, como é de nossa ciência, o pecado 

na ocasião da queda nos distanciou de maneira brutal desse propósito original.  

Contudo, Cristo redimiu, por meio da cruz, os amados do Pai. E é aqui que se faz 

necessária a pergunta: Salvos para quê? Qual o sentido de nossa justificação?    

III. JUSTIFICADOS PARA QUÊ?_____________________________________________________ 

Estamos em um hiato que se localiza entre a queda e a glorificação, a esse 

estado intermediário damos o nome de redenção, e quando nos questionamos do 

porquê fomos retirados do império das trevas (queda) e transplantados para o reino 

do filho amado de Deus (redenção), a resposta está exatamente nos efeitos da 

redenção sobre nossas vidas e sobre toda a criação. A grande verdade é que 

fomos salvos para o anúncio da grande e verdadeira narrativa: O Evangelho. Fomos 

chamados para nos submetermos ao Senhorio de Cristo sobre toda a realidade. 

Desta forma, seu propósito em Cristo não é mais de ser somente um marido, mas ser 

um marido que vive o Evangelho no seu lar, seu propósito em Cristo não é ter o 

melhor emprego, mas viver o evangelho no exercício do seu emprego, não é ser 

uma esposa que cumpre os requisitos de uma mulher do lar, mas sim que viva as 

verdades do evangelho em seu lar, etc.  

Isso significa que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz a fim de 

proclamar as boas-novas, não é à toa que sempre retornaremos ao evangelho. 

Portanto, o evangelho deve ser aplicado no seu lar, no exercício do seu trabalho, 

na sua perspectiva de mundo e também no seu lazer, o evangelho deve penetrar 

absolutamente tudo, com palavras e ações! É por esta razão que Agostinho nos diz 

que “O caráter não é avaliado pelo que o homem sabe, mas pelo que ele ama.” 

Por exemplo, você deve saber que domingo é o Dia do Senhor, essa perspectiva a 

respeito do domingo caracteriza-se como uma cosmovisão cristã ou bíblica, essa 

verdade está na base criacional, em gênesis, mas você talvez seja incapaz de viver 
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essa verdade na prática porque, por hora, ama mais sua posição no trabalho, que 

exige que você produza de domingo a domingo. Daí temos que o saber teórico 

nunca é verdadeiramente conhecimento bíblico, pois conhecimento bíblico é 

sempre traduzido na prática, sabedoria na Bíblia implica em viver.  Essa verdade 

encaixa-se naquela afirmativa de Jesus: “Onde está o teu tesouro, ali estará 

também o teu coração.”  

Contanto, somos chamados a nos submeter ao Senhor de Cristo em todas as 

áreas de nossa vida. Paulo expõe o assunto poderosamente em Colossenses 1.15-

20, onde ele descreve a soberania de Cristo de três maneiras: (1) todas as coisas 

foram criadas por Cristo e para Cristo: “nele foram criadas todas as coisas que há 

nos céus e na terra, visíveis e invisíveis... tudo foi criado por ele e para ele”; (2) tudo 

se une em Cristo: “ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por 

ele”; (3) todas as coisas serão reconciliadas por Cristo: “porque foi do agrado do 

Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo 

sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, 

tanto as que estão na terra como as que estão nos céus”. A redenção abrange 

todos os aspectos da criação, e ao final dos tempos não irá representar o fim da 

criação, mas o começo d um novo céu e de uma nova terra: Deus irá fazer novas 

todas as coisas (cf. Ap 21.5) 

A lição é clara: os cristãos são salvos não apenas de alguma coisa (o 

pecado), mas também para alguma coisa (a soberania de Cristo sobre toda a 

vida). A vida cristã começa com a restauração espiritual, que Deus opera pela 

pregação da Sua Palavra, da oração, das ordenanças, da adoração e do 

exercício de dons espirituais em uma igreja local. Este é o começo indispensável. 

Mas então devemos responder e testemunhar à restauração de toda a criação de 

Deus, o que inclui as virtudes privadas e públicas; a vida pessoal e familiar; a 

educação e a comunidade; o trabalho, a política e a lei. A ciência e a medicina; 

a literatura, a arte e a música. Devemos trazer todas as coisas cativas ao Senhorio 

de Cristo.  

Assim, vale a pena enfatizar que fomos salvos para viver as verdades das 

Escrituras. Essas verdades não se limitam a um conjunto de argumentações teóricas 

que só servirão na eternidade, mas sim um conjunto de verdades práticas que serve 
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para a vida real. Novamente, pense mais uma vez naquela frase de Agostinho: “O 

caráter não é avaliado pelo que o homem sabe, mas pelo que ele ama. ” Mais uma 

vez, provavelmente você sabe que deve pastorear sua casa, que você deve 

pastorear sua esposa, que você deve educar seus filhos na fé cristã, você sabe 

dessas coisas, mas o que se coloca entre o viver e o não viver é exatamente aquilo 

que você mais ama! O que você mais ama definirá se você viverá essa verdade ou 

não.  

É exatamente nisto que consiste a nossa justificação, ela nos capacita, em 

Cristo, a abandonarmos tudo aquilo que nos distancia da nossa vocação em Cristo. 

A justificação é a base da nossa santificação. Ao sermos salvos pela cruz somos 

então, capacitados pelo Espírito a vivermos em retidão. Essa verdade leva a 

compreender que nenhum sucesso do mundo vale deixar de acompanhar o 

crescimento dos seus filhos, nenhum namoro vale sua vida devocional com Deus, 

nenhuma promessa vale o sacrifício do seu envolvimento na igreja local, nenhuma 

quantia em dinheiro vale mais do que se submeter a Cristo.  Com toda certeza, na 

sua mente deve passar o quanto você iria sofrer se deixasse de usufruir de tudo 

aquilo que te impede de viver uma vida genuinamente cristã, mas há um princípio 

bíblico de que o sofrimento testa a qualidade da fé do crente. Somos chamados a 

lembrar constantemente que o nosso maior fracasso é ter sucesso naquilo que nos 

afasta de Deus. Vejamos, o apostolo Paulo nos diz: “Com Ele padecemos, para que 

também com Ele sejamos glorificados”(cf. Rm 8.17). Nós gostamos desse versículo, 

gostamos da parte de que com Ele seremos glorificados, mas esquecemos da parte 

que diz: “com Ele padecemos”. Nem sempre será fácil abrir mão, mas a vida cristã 

genuína começa com o sofrimento e morte com Cristo: “Já estou crucificado com 

Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim” (cf. Gl 2.20). Note novamente a 

sequência: só quando enfrentamos provas tão severas que somos espiritualmente 

crucificados para este mundo é que Cristo pode nos dar de fato a sua vida 

ressurreta. Portanto, aqui vale uma pergunta: Onde estamos sendo crucificados em 

nossa caminhada cristã? Esta experiência é a meta do desenvolvimento de uma 

cosmovisão cristã, que não é apenas o estudo e debate de ideias, mas a morte e 

ressureição em união com Cristo. Praticamente, qualquer pessoa pode aprender a 

papaguear frases de efeito, pronunciar certas palavras de verificação, repetir 

citações fortes para criar a imagem de ser culto e intelectual. Até o estudo de 
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cosmovisão pode se tornar um campo de vaidade e orgulho, em vez de ser um 

processo de submissão ao domínio de Cristo. Assim, cosmovisão tem a ver com 

humilhação, crucificação, submissão ao Senhorio de Cristo. Ou seja, o primeiro 

passo para conformar a nossa mente à verdade de Deus é morrendo. Portanto, 

fomos salvos para, se necessário, morrer em prol da verdade que nos salvou.  

IV. VALE A PENA INSISTIR: VIVEMOS PARA A GLÓRIA DE DEUS _______________________ 

Já sabemos que a pergunta número um do catecismo puritano é: “Qual o fim 

principal do homem?”, e também sabemos que a resposta é: “O objetivo principal 

do homem é glorificar a Deus (I Coríntios 10:31), e ter comunhão com Ele para 

sempre (Salmo 73:25-26)”. Contudo, viver essa verdade não é tão simples quanto 

parece. Viver para a glória de Deus nem sempre implica em fazer algo, mas as vezes 

implica em deixar de fazer algo a fim de sermos refeitos. Isto é, a ação obediente 

as vezes implica em um abandono, mas um abandono que logo deve ser 

preenchido por aquilo que é verdadeiro. Essa verdade nos capacita a nos 

relacionarmos com a cultura, não fomos chamados para nos isolarmos do mundo, 

mas viver a verdade de Deus no mundo. Ou seja, o viver para a glória de Deus não 

significa uma vida inativa sem nada a oferecer, muito pelo contrário, significa 

oferecer aquilo que não foi criado por nós, mas recebido de Deus. Sabemos que a 

realidade é desafiadora, nós já perdemos muito espaço, mas a verdade é que 

estamos em uma guerra de cosmovisões e viver para a glória de Deus implica estar 

nessa guerra, a opção de não estar consiste em escolher o outro lado. Portanto, 

viver para a glória de Deus é exatamente tomar Cristo como modelo permanente 

para a nossa vida. Como disseram os cristãos medievais, somos chamados a 

praticar “a imitação de Cristo”. Não no sentido moralista de moldar nossos 

comportamentos por certos preceitos éticos, mas no sentido místico de que nosso 

sofrimento se torna participante dos sofrimentos de Cristo.  

É por isso que Paulo escreveu: “O nosso velho homem foi com Ele crucificado” 

(Rm 6.6); e: “O mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo” (Gl 6.14). Isto 

porque nossas dores moldam nossa cosmovisão. Por exemplo, nossa visão da queda 

define nossa esperança. Qual a sua resposta para o mal? Alguns depositam suas 

expectativas em ideologias diversas enquanto os cristãos depositam no evangelho 
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toda a sua fé. Posso ser acometido por uma doença? Posso passar necessidade? 

Posso ser desprezado em razão das minhas convicções?  

A verdade é que aplicar uma cosmovisão cristã não nos sairá barato, o custo 

pode ser muito alto. Por defender a verdade podemos até ser presos, aliás a visão 

cristã de mundo não é para vivermos mais confortáveis, mas para sermos 

verdadeiros cristãos. Portanto, enfrentaremos a dor: A dor de ser um pai bíblico em 

um mundo que compete a atenção dos nossos filhos, a dor de ser uma mãe 

verdadeiramente cristã em um mundo onde as ferramentas visam o distanciamento 

familiar, a dor de ser um profissional que vive o evangelho no trabalho onde o 

“jeitinho” e “lábia” te faz subir de função, a dor de ser um cidadão que tem sede 

de justiça onde a propina é moeda de favores, a dor de defender a verdade em 

um mundo relativista, a dor de abandonar o mal onde fazer o bem significa ser 

“besta”.  

Só depois de tomarmos parte na morte de Cristo é que há a promessa de 

tomarmos parte no poder da sua ressureição. Mais uma vez, a sequência é crucial. 

“De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte”. – Paulo escreve – 

“para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos 

nós também em novidade de vida” (Rm 6.4). É impossível termos recebido a nova 

vida sem de fato sem termos verdadeiramente abandonado a antiga. É claro que 

somos declarados justos no momento da nossa conversão, mas essa conversão 

implica em uma vida santificada dia a após dia. Nossa nova vida em Cristo, e a 

visão de mundo resultante dessa nova vida, nos leva a dizer não para tudo aquilo 

que nos afasta de Deus e da Sua vontade. 

 Por vezes, visões distorcidas de mundo nos levam ao oposto do nosso 

propósito de glorificar a Deus. Contudo, não estamos abandonados.  

A nossa certeza é que mesmo em meio as dores inerentes a aplicação de 

uma cosmovisão cristã na realidade, Deus estará conosco nesse sofrimento.  Por 

mais dolorido que seja Ele não nos abandonará, pois Ele anda com a Verdade. A 

verdade poderá nos custar caro, mas maior preço foi pago na cruz.  
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CONCLUSÃO____________________________________________________________________ 

Fomos chamados para anunciar o Senhorio de Cristo sobre toda a realidade. 

Deus é Senhor sobre cada área de nossas vidas e de ada centímetro quadrado do 

universo. Nossa nova vida em Cristo deve servir tão somente para o louvor da glória 

de Deus. 

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________  

1. Ame as Escrituras e permita que ela seja a norma de toda sua vida!  

2. Ame a Igreja Local e Permita que ela molde o seu caráter! 

3. Abandone tudo aquilo que te distancia de AMAR NA PRÁTICA ao Senhor!  

4. Entenda o sofrimento como uma oportunidade de Exaltar a Deus! 

5. Pergunte-se: Como eu posso viver essas verdades a partir de agora? 

 

 

 


