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Introdução 

Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano porque é um excelente resumo das verdades centrais da fé cristã.

Hoje vamos analisar a questão 14. Você o encontrará impresso em muitos idiomas diferentes em seu boletim. Vou ler a

pergunta e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 14: Deus nos criou incapazes de guardar sua
lei?

Não, mas por causa da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a
criação caiu; todos nós nascemos em pecado e culpa, corruptos em nossa natureza e
incapazes de guardar a lei de Deus.

Vamos dar uma olhada na leitura das escrituras de hoje. Ouça agora a Palavra do Senhor. 

Romanos 5:12-21

12 Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, então a morte se espalhou para todos,

pois todos pecaram.



13 Sim, as pessoas pecaram mesmo antes da lei ser dada. Mas não foi contado como pecado porque ainda não havia nenhuma

lei para quebrar.

14 Ainda assim, todos morreram - desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés - mesmo aqueles que não desobedeceram a

um mandamento explícito de Deus, como fez Adão. Agora Adão é um símbolo, uma representação de Cristo, que ainda

estava por vir.

15 Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o dom gracioso de Deus. Pois o pecado deste homem, Adão, trouxe

a morte a muitos. Mas ainda maior é a maravilhosa graça de Deus e sua dádiva de perdão a muitos por meio deste outro

homem, Jesus Cristo.

16 E o resultado do dom gracioso de Deus é muito diferente do resultado do pecado daquele homem. Pois o pecado de Adão

levou à condenação, mas o dom gratuito de Deus nos leva a sermos justificados com Deus, embora sejamos culpados de

muitos pecados.

17 Pois o pecado deste homem, Adão, fez com que a morte dominasse muitos. Mas ainda maior é a maravilhosa graça de Deus

e seu dom de justiça, pois todos os que a receberem viverão em triunfo sobre o pecado e a morte por meio deste único

homem, Jesus Cristo.

18 Sim, o único pecado de Adão traz condenação para todos, mas o único ato de justiça de Cristo traz um relacionamento

correto com Deus e uma nova vida para todos.

19 Porque uma pessoa desobedeceu a Deus, muitos se tornaram pecadores. Mas porque uma outra pessoa obedeceu a Deus,

muitos serão feitos justos.

20 A lei de Deus foi dada para que todas as pessoas pudessem ver quão pecadoras elas eram. Mas à medida que as pessoas

pecavam cada vez mais, a maravilhosa graça de Deus tornou-se mais abundante.

21 Assim como o pecado dominou todas as pessoas e as levou à morte, agora a maravilhosa graça de Deus governa, dando-nos

uma posição correta com Deus e resultando em vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai, por favor, envie o Espírito Santo para me dar sabedoria e verdade enquanto prego. Por favor, abra nossos corações e

mentes para a sua verdade, para que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos. Pedimos isso em nome de Jesus nosso

Senhor. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Ponto 1. Pecado Original: Infectado e Incluído



Paulo diz duas coisas nos versículos 12 e 18 que parecem se contradizer. 

“12 Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, então a morte se espalhou para todos,

pois todos pecaram.” O versículo 12 parece dizer que a morte se espalhou para todos por causa de nossos próprios pecados.

Mas então Paulo parece dizer algo diferente no versículo 18. “18 O único pecado de Adão traz condenação para todos” No

versículo 18 Paulo diz que todos estão condenados a morrer porque Adão pecou uma vez. Aqui está a pergunta, a morte e a

condenação são resultado do meu pecado ou do pecado de Adão? É uma pergunta importante. Primeiro, vamos falar sobre

como o pecado de Adão infectou a todos nós, fazendo com que também sejamos pecadores. 

O mundo ocidental individualista acredita na responsabilidade pessoal. Adão foi responsável por seu próprio pecado. Deus

puniu Adão e Eva por causa de sua falha moral. Todos nós herdamos nossa genética e nosso comportamento deles. Porque

Adão era um pecador, seus filhos, netos e bisnetos também são pecadores. E Deus nos considera responsáveis por nossas

escolhas pecaminosas. Temos o hábito de pecar porque nascemos com uma natureza pecaminosa. É como uma infecção que

pegamos de Adam. Efésios 2:3 descreve os cristãos desta forma: “3 Todos nós costumávamos viver assim, seguindo os desejos

apaixonados e as inclinações de nossa natureza pecaminosa. Por nossa própria natureza, estávamos sujeitos à ira de Deus,

assim como todos os outros.” Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Este fato é chamado de pecado original. 

Mas muitas pessoas hoje não acreditam no pecado original. Eles acreditam que as crianças nascem inocentes com almas puras e

limpas. Se isso é verdade, por que crianças de dois anos brigam por brinquedos? Quem os ensinou a fazer isso? Alguns dizem

que o mal nos vem do mundo. Portanto, o trabalho dos pais é proteger seus filhos do mal do mundo. A solução secular para

qualquer tipo de problema social é a educação. Este ponto de vista secular assume que o coração humano é naturalmente

inclinado para o bem e simplesmente precisa ser direcionado para longe do mal. As pessoas escolherão o bem quando

receberem a educação e a oportunidade corretas. Você acha que isso é verdade? Eu não. 

Porque eu posso ver a escuridão em meu próprio coração. 

O mundo não traz o mal para nós. Nós trazemos o mal ao mundo. Por que há guerras, pobreza, racismo, opressão e abuso no

mundo? Porque os seres humanos fazem coisas pecaminosas que fluem dos desejos pecaminosos em nossos corações

pecaminosos. Não é o mundo que nos corrompe. São os seres humanos que corrompem o mundo. 

Podemos fazer coisas boas, é claro. Nós não pecamos o tempo todo. Mas tudo o que pensamos, sentimos e fazemos é afetado

pelo pecado. É como este recipiente de água. O mundo acredita que nascemos assim, com a consciência limpa e o coração

limpo. Mas a verdade é esta, o pecado entrou no mundo através do pecado de Adão. E todos os descendentes de Adão estão

infectados com esta natureza pecaminosa. Ela afeta todas as partes de nossas vidas. 

Da mesma forma, cada parte dessa água é manchada ou infectada por essa tinta. Mas há mais para a história. Também estamos



incluídos no pecado de Adão. O versículo 18 diz que “18 O único pecado de Adão traz condenação para todos”. Estamos

condenados à morte espiritual e física por causa do pecado de Adão. Isso não parece justo para pessoas de culturas

individualistas como os Estados Unidos. Mas muitos de vocês são de culturas que entendem a responsabilidade coletiva. Se

você falhar em uma aula na faculdade, você se preocupa como isso afetará sua família. Se seu tio-avô é alcoólatra e tropeça

pela cidade, você sente vergonha por causa do comportamento de seu parente. Esse tipo de vergonha coletiva não faz muito

sentido para as pessoas nos Estados Unidos. Mas é uma maneira muito bíblica de ver as coisas. 

Em Gênesis e em Romanos, a Palavra de Deus coloca a responsabilidade pelo pecado sobre os ombros de Adão. Eva comeu a

fruta primeiro, como você sabe. Mas depois que ambos comeram, Gênesis 3:9 diz: “O Senhor Deus chamou o homem e disse-

lhe: Onde estás?” Deus fez de Adão o líder de sua família, portanto, Deus fez Adão responsável pelo que ambos fizeram. 

Outro exemplo está em Josué capítulo 7. O povo de Deus sofreu uma má derrota na batalha. Ouça a razão pela qual eles foram

derrotados. Josué 7:1 diz o seguinte: “1 Mas Israel violou as instruções sobre as coisas reservadas para o Senhor. Um homem

chamado Acã havia roubado algumas dessas coisas dedicadas, por isso o Senhor ficou muito zangado com os israelitas. Acã era

filho de Carmi, descendente de Zinri filho de Zerá, da tribo de Judá”. Observe que Deus estava irado com todo o Israel. Acã foi

o único homem que roubou os itens, mas Deus disse que toda a nação violou as instruções. Aqui está o que acontece a seguir,

em Josué 7:22-26. 

“22 Então Josué enviou alguns homens para fazer uma busca. Eles correram para a tenda e encontraram os bens roubados

escondidos lá, assim como Acã havia dito, com a prata enterrada sob o resto.

23 Eles tiraram as coisas da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas. Então os deitaram no chão na presença do

Senhor.

24 Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, a prata, o manto, a barra de ouro, seus filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas,

cabras, tenda e tudo o que ele tinha, e os trouxeram ao vale de Acor .

25 Então Josué disse a Acã: “Por que você nos trouxe problemas? O Senhor agora trará problemas sobre você.” E todos os

israelitas apedrejaram Acã e sua família e queimaram seus corpos.

26 Eles empilharam um grande montão de pedras sobre Acã, que permanece até hoje. É por isso que o lugar tem sido chamado

de Vale da Perturbação desde então. Assim, o Senhor não ficou mais irado.”

Acã pecou contra o Senhor como indivíduo. Mas Deus puniu seus filhos, filhas e gado. Deus também puniu toda a nação,

fazendo com que perdessem uma batalha. Isso parece muito injusto para os ouvidos americanos modernos. No entanto, essa

perspectiva é encontrada em toda a Bíblia e na história humana. O que eu faço afeta todos ao meu redor. E o que todo mundo

faz me afeta também. 

Veja esses exemplos das escrituras. 



Isaías 6:5 “Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros”. 

Salmos 106:6 “Nós e nossos pais pecamos; cometemos iniqüidade; praticamos iniqüidade.” 

Jeremias 14:20 “Nós reconhecemos a nossa maldade, ó Senhor, e a iniqüidade de nossos pais, porque pecamos contra ti.” 

As escolhas de nossos ancestrais nos Estados Unidos também nos impactam hoje. Se você olhar para este mapa de Richmond,

Virgínia, poderá ver que diferentes partes da cidade foram marcadas em vermelho, amarelo, azul ou verde. Este mapa é de

1923, há 99 anos. O governo dos Estados Unidos tem um programa que garante empréstimos para habitação, tornando mais

fácil para as pessoas comprarem casas e construirem riqueza. Mas até a década de 1960, esses empréstimos à habitação não

estavam disponíveis para moradores de bairros com grande número de moradores negros e imigrantes. Esses bairros foram

marcados em vermelho no mapa. Os bancos não podiam oferecer empréstimos garantidos pelo governo nesses bairros. 

Mas esses empréstimos estavam disponíveis para pessoas brancas, como meus avós que moravam perto de Chicago. Há 99

anos, meus avós podiam comprar uma casa e construir riqueza. Eles usaram essa riqueza para comprar uma casa maior, iniciar

um negócio e enviar seus filhos para a faculdade. Moradores negros e imigrantes nas áreas vermelha e amarela não conseguiam

empréstimos para habitação. E eles eram frequentemente proibidos de se mudar para comunidades brancas. Assim, famílias

negras e imigrantes ficaram presas em ciclos de pobreza. Eles não podiam construir riqueza para passar para seus filhos e netos. 

Hoje, nos Estados Unidos, 71% das famílias brancas possuem suas casas, em comparação com 41% das famílias negras. Este é

o meu ponto: redlining políticas causaram danos geracionais para famílias e comunidades minoritárias. Mas a riqueza

geracional beneficiou a mim e a muitas pessoas que se parecem comigo. 

É um princípio bíblico que os pecados de uma geração afetam a próxima geração. Deus diz assim em Êxodo 20:5, “Eu coloco

os pecados dos pais sobre seus filhos; toda a família é afetada - mesmo as crianças na terceira e quarta geração daqueles que me

rejeitam.” 

Na passagem bíblica de hoje, Paulo está dizendo que todos os seres humanos carregam um fardo de vergonha e culpa por causa

do pecado de Adão. “Todos pecaram” no versículo 12 significa que “todos pecaram em e com Adão”. 

Deixe-me resumir o primeiro ponto. Estamos infectados pelo pecado de Adão e também incluídos no pecado de Adão. Por que

é fundamental entender isso? Porque nossa salvação depende disso. Da mesma forma que estamos incluídos na culpa de Adão,

estamos incluídos na graça de Jesus Cristo. Se você não me ouvir dizer mais nada hoje, ouça isto: Deus nos considera culpados

porque Adão é nosso pai. Mas Deus nos considera inocentes quando Jesus se torna nosso Salvador. Todos nascem pecadores

porque somos todos filhos de Adão. Mas podemos nascer de novo como filhos de Deus, quando confiamos em Jesus Cristo. 



Ponto 2. Jesus é o Segundo e Maior Adão 

O mundo acha difícil aceitar que o pecado de Adão causa nossa condenação e morte. Os cristãos também não gostam muito da

ideia. Mas é crucial que entendamos e acreditemos nisso, porque é a única maneira de sermos salvos pelo sangue de Cristo.

Veja comigo novamente os versículos 17 a 19. 

“17 Porque o pecado de um homem, Adão, fez com que a morte dominasse muitos. Mas ainda maior é a maravilhosa graça de

Deus e seu dom de justiça, pois todos os que a receberem viverão em triunfo sobre o pecado e a morte por meio deste

homem, Jesus Cristo.

18 Sim, o único pecado de Adão traz condenação para todos, mas o único ato de justiça de Cristo traz um relacionamento

correto com Deus e uma nova vida para todos.

19 Porque uma pessoa desobedeceu a Deus, muitos se tornaram pecadores. Mas porque uma outra pessoa obedeceu a Deus,

muitos serão feitos justos.”

Eu não acho que posso dizer isso mais claramente do que isso. Deus tornou Adão responsável pelo pecado de Adão e Eva. E

Deus fez Jesus responsável pelo seu pecado e pelo meu. Parece justo que nasçamos em um estado de pecado e condenação por

causa do pecado de Adão? Não, não parece justo. Mas é justo que Jesus teve que morrer pelo seu pecado? Não, não parece

justo. Mas é verdade, e é por isso que adoramos e glorificamos a Deus por seu maravilhoso amor e misericórdia. 

A morte, a dor e o mal governam o mundo por causa do pecado de Adão. Sim, nós também pecamos. Mas nossa natureza

pecaminosa vem de nosso pai Adão. Vida, alegria e justiça governam os cristãos por causa da obediência de Cristo. A vida

eterna vem a nós de nosso Salvador Jesus Cristo. Acontece no momento em que confiamos em Cristo. Quando entrega sua vida

a Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, o sangue de seu sacrifício lava seu pecado. O sangue puro e perfeito de Jesus é a

única coisa que pode remover o pecado humano. A segunda coisa é que Deus nos dá uma graça incrível como um dom gratuito.

Se você está confiando em Cristo, então seu registro perfeito de justiça se torna seu registro de justiça. Quando Deus Pai olha

para você, ele não vê um descendente de Adão manchado pelo pecado. Em vez disso, o Pai vê você unido a Cristo, então você

tem o mesmo registro claro de seu filho sem pecado Jesus. 

Satanás quer que você acredite que ainda está sob condenação. Satanás quer que você pense que Deus não pode amá-lo e Deus

não ouvirá suas orações. Mas Satanás é um mentiroso. Se você está unido a Cristo, então você tem uma nova vida dentro de

você. Essa nova vida nos dá o poder de dizer não ao pecado. E um dia viveremos no céu onde não há pecado, nem dor, nem

morte. 



Há mais uma coisa que precisamos destacar antes de terminarmos. No versículo 15 Paulo diz: “Mas há uma grande diferença

entre o pecado de Adão e o dom gracioso de Deus. Pois o pecado deste homem, Adão, trouxe a morte a muitos. Mas ainda

maior é a maravilhosa graça de Deus e seu dom de perdão a muitos por meio deste outro homem, Jesus Cristo.” E no versículo

17 Paulo diz: “Mas ainda maior é a maravilhosa graça de Deus e seu dom de justiça.” Por que Paulo diz quase a mesma coisa

duas vezes? 

Porque Paulo quer que entendamos a matemática dos milagres de Deus. Por exemplo, imagine que você deve ao banco $

100.000 pela sua casa. Você tem uma dívida de $ 100.000 que não pode pagar porque é deficiente físico. Mas o banco tem

misericórdia de você. O banco perdoa a dívida. Agora você não deve nada. Que presente! Mas isso não é matemática

milagrosa. 

Vou explicar a matemática milagrosa. Imagine que cada um de nós tenha uma dívida de pecado no valor de $ 100.000. Não

podemos pagá-lo porque somos moralmente deficientes. Mas Deus tem misericórdia de nós. Quando confiamos em Cristo para

o perdão de nossos pecados, nossa dívida é apagada. Recebemos o dom do perdão como diz o versículo 15. Agora não

devemos nada! Mas esse não é o verdadeiro milagre. Deus faz mais do que perdoar nossa dívida. Nós também recebemos o

dom da justiça de Cristo como diz o versículo 17. Deus coloca um crédito em nossa conta bancária moral que vale um milhão

de dólares, ou cem milhões de dólares! É por isso que Paulo diz que “ainda maior é a maravilhosa graça de Deus e seu dom de

justiça”. Quando confiamos em Jesus recebemos perdão por nossa dívida moral e também recebemos um crédito em nossa

conta moral. Deus Pai nos vê vestidos com o registro perfeito de seu filho Jesus. Isso é um milagre. 

O pastor John Piper diz assim: 

“Quando Adão pecou, nós pecamos e morremos. 

Quando Cristo obedeceu, nós obedecemos e vivemos. 

Assim como o pecado de Adão é imputado a nós e nós morremos, a justiça de Cristo é imputada a nós e nós vivemos”.

Esta é uma verdade surpreendente. Quando você acredita nisso, Deus o liberta da culpa e da vergonha e do fardo da lei. Voce

acredita nisso? Espero que sim! Vamos orar agora em nome de Jesus, agradecendo ao Pai por sua maravilhosa graça. 

Pai que estás no céu, viemos a ti em nome do teu Filho Jesus. Não temos o direito de falar com você diretamente por conta

própria. Mas fomos abençoados com uma justiça que não é nossa. É um dom gratuito da graça, tornando-nos filhos e filhas do

Rei do Universo. Ajude-nos a viver com confiança e alegria, paz e gratidão. Para que possamos glorificá-lo em tudo o que

fazemos. Oramos isso em nome de Jesus. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

One Voice Fellowship


