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Nível Metafísico Justiça

Essência de Deus
Ignorância humana

- Mistério

Nível Físico

Rm 1:19; 16:25

Revelada
-Evangelização

A JUSTIÇA IMPLANTADA
A Expressão da Justiça na Vida do Justo
6:1 - 7:25

A NOVIDADE DE VIDA DO JUSTO ASPECTO 1
Mortos para o Pecado e Vivos para Deus
6:1-23

Imputada

Decreto de Deus
Fé humana

-Segurança

Âmbito Existencial

Implantada

Poder de Deus

Resguardada

Correção de Deus
Temor humano

Fé/Obediência humana
-Transformação
Rm 1:17; 6:19

-Justificação Rm 3:24-26; 5:1

Garantida

Rm 1:17-18; 10:13-15

Conduta Humana

Essência Humana

Âmbito Cognitivo

Exigência de Deus
Perdição humana

Fidelidade de Deus
Esperança humana
Rm 8:33:35;Jo 10:28-29

-Disciplina

Rm 14:10-12; Hb 12:4-8 10:26-31

DEDUÇÕES EQUIVOCADAS
REBATIDAS
FASE 1
6:1-14
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Deduções equivocadas Rebatidas:
Primeira Fase (1 e 2)
•Já que a justificação é pela graça
independente da obediência, vamos pecar à
vontade!
•Aliás, se quanto mais pecados, mais a
graça se manifesta... O pecado acaba sendo
algo benéfico!

Deduções equivocadas Rebatidas:
Primeira Fase (1 e 2)
•Quem “morreu” para o pecado, não “vive”
no pecado
•Da mesma forma…
•Quem “vive” pecando, não “morreu” para
o pecado (1Jo 3:6-9)
•A implantação da Justiça é parte
mandatória da obra salvadora de Cristo!

Conversão Genuína
• Fé
▪Compreendo que Jesus morreu para pagar pecados e ressuscitou ao
3o dia.
▪Concordo que sua morte é eficaz para pagar pecados e que sua
ressurreição anuncia a vida eterna aos que creem.
▪Confio tanto no efeito da sua morte para perdão dos meus pecados
quanto no poder da sua ressurreição para minha vida eterna.
▪Comprometo-me a rejeitar qualquer alternativa de salvação e
intercessão diante de Deus.

Deduções equivocadas Rebatidas:
Primeira Fase (1 e 2)
•Viver em pecado, depois de salvo da
condenação por causa do pecado, é uma
tremenda aberração!
•Isso é uma contradição moral

▪Amar tudo que Deus abomina?
▪Me entregar àquilo que me afastava de Deus?
▪Tolerar na minha vida o que estava me
levando à perdição?

Conversão Genuína
“... Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a
Galiléia, pregando o evangelho de Deus,O tempo está
cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependeivos e crede no evangelho.” (Mc 1:14-15 RA)
“A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo,
se converteram ao Senhor.” (At 11:21 RA)

A Resposta que Deus quer
• A Fé genuína produz:
▪Arrependimento
‣ Entendo a gravidade do meu pecado
‣ Lamento ter desagradado a Deus
‣ Expresso meu desejo de não desagradá-Lo mais

▪Conversão
‣ Como meu Deus abomina o pecado eu também abomino
‣ Como meu Deus valoriza a obediência, eu também valorizo
‣ Decido abandonar minha vida de pecados e adotar uma vida de obediência
amorosa a Deus.
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Deduções equivocadas Rebatidas:
Primeira Fase (1 e 2)

•Seria isso uma defesa da Impecabilidade?
▪Livre do domínio ≠ resistência perfeita
(Jo 8:31-36; 1Jo 1:8 - 2:3)

▪Tropeçar ≠ se jogar (Hb 10:26-31)
▪Cair ≠ permanecer caído (1Co 10:12-14)
▪Lutar ≠ aliar-se (Hb 12:1-4)
▪Fugir ≠ flertar (2Tm 2:22)
▪Odiar o mal ≠ amar o mal (Rm 7:19)
▪Pecar ≠ viver em pecado (1Jo 3:9-10)

DEZ FATOS VIABILIZADORES DO
ESTILO DE VIDA SEM O DOMÍNIO
DO PECADO
A Viabilização da Implantação da
Justiça

10 Fatos Viabilizadores

10 Fatos Viabilizadores

▪1- Morte para o pecado (2 e 11)
▪2- Batismo em Cristo (3 e 4)
▪3- União com Cristo (5)
▪4- Crucificação com Cristo (6)
▪5- Justificação do pecado (7)

▪6- Nova vida em Cristo (8 e 9)
▪7- Novo viver para Deus (10)
▪8- Insurreição contra o pecado(12)
▪9- Migração da injustiça para a justiça
(13)
▪10- Nova ordem dominante (14)

1-Morte para o Pecado (2 e 11)

2-Batismo em Cristo (3 e 4)

•"Considerar-se"
▪Imputar (como Rm 4:8)
▪Atribuir, creditar, reconhecer

•Morto para:
▪Inerte
▪Insensível
▪Imóvel

•A ordenança memorial
▪A ordem do Senhor (Mt 28:18-20; Mc 16:16)
▪A lembrança perpétua do testemunho público
e compromisso assumido
•Sepultamento e Ressurreição (Cl 2:12)
▪Morrer para viver diferente
▪Vidas limpas (Hb 10:19-23)
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3-União com Cristo (5)
•Unidos - "plantados juntos"
▪Morte de Cristo - pelos pecados
‣Semelhantemente - mortos com Cristo para os
pecados

▪Ressurreição de Cristo - vitória sobre a morte
‣Semelhantemente - vitória em Cristo sobre o
pecado

5-Justificação do Pecado (7)
•Declarados justos e libertos do pecado
(Jo 8:31-36)

▪da sua penalidade
▪do seu poder
▪do seu domínio
▪mas não da sua presença (1Jo 1:8-10)

•Agora é possível resistir (1Co 10:12-13)
•Embora seja impossível resistir sempre (1Jo 1:8-10)

7-Novo Viver para Deus (10)
•Viver para Deus (1Ts 2:11-12)
▪De modo digno
▪Para Seu reino
▪Para Sua glória

•Transcende as questões comportamentais
•Uma nova razão para existir ( 2Tm 2:4)

4-Crucificação com Cristo (6)
•Velho homem na cruz
▪Despojar-nos dele (Ef 4:22-24)
▪Abandonar suas paixões
▪Abandonar suas inclinações
▪Abandonar seus padrões
▪Abandonar seu comportamento
▪Abandonar seus propósitos

6-Nova Vida em Cristo (8 e 9)
•O viver de Cristo em nós (Gl 2:19-20)
•O novo homem (Ef 4:22-24)
▪Nosso novo revestimento
‣Justiça
‣Santidade

▪Nosso novo comportamento
(Ef 4:25 - 5:2)

8-Insurreição contra o Pecado (12)
•A santa rebelião contra o poder do mal

▪Uma luta sangrenta e difícil (Hb 12:4)
▪Uma luta contra nossas cobiças (Tg 1:13-15)
▪Uma luta a ser vencida pelo poder de Deus
(Fp 2:12-13)
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9-Migração da Injustiça para a Justiça (13)

•Não oferecer os membros ao pecado mas a
Deus
▪Não ser "armas" da injustiça mas da Justiça
(2co 6:7; 2Co 10:4)
▪Como que ressurretos dos mortos

DEDUÇOES EQUIVOCADAS
REBATIDAS
FASE 2
6:15-23

Deduções equivocadas Rebatidas:
Segunda Fase (15 e 16)

•(15) Já que Deus está perdoando...

•Abusar da graça seria uma postura de
aproveitadores infiéis

▪Aquele que tem a fé genuína, se arrepende!
(Lc 5:32; Lc 24:45-47)
‣Aprovar e amar o que Deus reprova e odeia
não é plausível para o justo

10-Nova Ordem Dominante (14)
•Domínio da Graça: que graça é essa?

▪Melhor que a vida (Sl 63:3)
▪Abundante que promove a abundância
(2Co 9:8)
▪Favor incessante de Deus pelo mérito de
Cristo (1Pe 5:10)
▪Viabilizadora do nosso viver piedoso (2Pe 1:1-8)

Deduções equivocadas Rebatidas:
Segunda Fase (15 e 16)
•Se eu estou salvo e garantido, não preciso
me preocupar em obedecer a Deus!
•Se a obediência à Lei não salva, estou
desobrigado de obedecer a Lei?
•Fé em Cristo = liberdade para pecar
impunemente?

OS SETE CONTRASTES ENTRE
JUSTOS E INJUSTOS
6:15-23
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Injustos e Justos Contrastados
Escravos do Pecado
1. (16)obediência p/ morte
2. (17)realidade passada
3. (18)libertação necessária
4. (19)membros oferecidos à
impureza e maldade
5. (20)livres da justiça
6. (21)resultados
vergonhosos
7. (21)retribuição: morte

Servos da Justiça
1.obediência p/ justiça
2.realidade presente e futura
3.obediência necessária
4.membros oferecidos à
santificação
5.(22)livres do pecado
6.(22)resultados de
santidade
7.(23)dádiva: vida eterna

2-Contraste na Realidade
através do Tempo (17)
•Passado, presente e futuro:
▪Passado: Escravidão ao pecado
▪Passado: Experiência da conversão - mudança de
vida visível
▪Presente e futuro:
‣Obediência de coração (voluntariamente, desejando
a mudança, não de maneira contrariada)

4-Contraste na Dedicação (19)

•Injustos dedicam-se à impureza e à
maldade
▪depravação

•Justos dedicam-se à expressão da
justiça

1-Contraste na Obediência (16)
•A Obediência aos impulsos pecaminosos é
algo típico dos injustos
▪eles se entregam ao pecado

•Justos são tipicamente obedientes à justiça
▪eles se aplicam à obediência a Deus

•Pelos frutos os conhecereis (Mt7:20)

3-Contraste na Subserviência (18)
•A libertação que Cristo confere aos outrora
escravos do pecado

▪livres do domínio (obrigatoriedade de pecar) embora não da presença eventual
(1Jo 1:8-2:1)

•A nova obrigação dos libertados: Servos da
justiça

▪comprometidos com a expressão dos frutos da
justiça na própria vida

5-Contraste nos Frutos (20-22)
•Injustos não tem a menor chance de dar
frutos de justiça
▪Seus frutos são vergonhosos e mortais

•Justos a serviço de Deus frutificam para
santidade

▪santificação
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6- Contraste no Desfecho (21-22)

•(21) O desfecho da história do
injusto é a morte eterna (Ap 21:8)
•(22) O desfecho da história do
justo é a vida eterna (Ap 21:1-4)

A NOVIDADE DE VIDA DO JUSTO ASPECTO 2

7-Contraste na Retribuição (23)
•O injusto receberá como retribuição a
morte por causa dos seus pecados
•Por causa dos méritos de Cristo, o justo
será poupado da retribuição pelos seus
pecados, e será agraciado com a dádiva da
vida eterna

A RELAÇÃO COM A LEI

Mortos para a Lei e Vivos para Cristo
7:1-25

7:1-6

O Domínio da Lei

O Efeito da Lei

•(1) Dura por toda a vida

▪(2-3)igual a um casamento

•(4)Precisa ser rompido pela morte
▪morrer para a lei:

‣parar de tentar obter salvação pela obediência
‣passar a obedecer pelo poder de Deus e para
Deus

•(5) Realça as paixões pecaminosas
▪Conhecê-las - sim
▪Combatê-las - não

•(5) Desfecho das paixões pecaminosas
- em nossos membros
▪MORTE
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A Libertação da Lei
•(6) Morte relativa à sujeição

▪serviço prestado era antiquado (caduco)
▪Não salvava - matava

•(6) Novo serviço

▪nova vivacidade espiritual
‣conferida pelo Espírito Santo
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