


O contraste entre
Adão e Cristo nos ajudará

a explicar melhor o
assunto da salvação.



Esta semana, a lição da Escola 
Sabatina tem o título de

Adão e Jesus  
Vamos nos concentrar em três questões:



➙ 1. Os frutos da justificação 
(Romanos 5: 1-5)
➙ 2. Mais razões para dar glória a 
Deus (Romanos 5: 6-11)
➙ 3. Será Adão ou será Cristo? 
(Romanos 5: 12-21)
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1. Os frutos da
JUSTIFICAÇÃO

(Romanos 5:1-5)



A 1ª bênção que Paulo menciona é
“PAZ" (Romanos 5: 1) expressada através do 
termo hebraico SHALOM, que significa 
bem-estar total. 

A PAZ é, de fato, a busca por todas as religiões, 
já que o ser humano anseia aliviar
o sentimento de culpa e também a
separação de Deus. 



Um 2º fruto de justificação é:  “ACESSO" a 
Deus. (Romanos 5: 2)
 
O sentimento de distanciamento de Deus 
atormenta o ser humano, mas aqueles que crêem 
em Cristo têm ACESSO direto ao Pai por meio 
do Filho. 



O 3º fruto da justificação pela fé é 
“ALEGRIA":

“Alegremo-nos na
esperança da glória de Deus”
(Romanos 5: 2)



O 4º fruto da justificação pela fé é 
“ESPERANÇA" (Romanos 5: 4,5)

Para Paulo, a esperança é certeza. Na esperança 
não há dúvida.  A esperança é o resultado final 
da jornada da vida.

Nossa maior esperança como cristãos é baseada 
no profundo amor que Deus sente
por nós. Seu amor nunca nos abandonará.



Mais razões para dar 

GLÓRIA A DEUS
(Romanos 5:6-11)

2ª QUESTÃO

2



➔ Passamos então a Romanos 5: 7, onde Paulo fala sobre o 
ponto de vista humano de dar a vida por alguém e 
inclusive ajudar alguém.

➔ A primeira coisa que nos perguntamos quando somos 
convidados a ajudar alguém, mesmo financeiramente, é: 
“Ele é uma boa pessoa?”, “Ele merece ajuda?”

➔ Romanos 5 nos diz que Jesus não só morreu pelas 
pessoas boas, mas também por aqueles que não 
estão em sintonia com Ele e com o Pai.



➔ No versículo 8, Paulo declara que Cristo morreu por nós 
“enquanto ainda éramos pecadores”. 

➔ Agora, um pecador não é apenas alguém que não está em 
sintonia com Deus, mas se rebela ativamente contra 
Deus. 

➔ O pecado é uma escolha, uma rejeição consciente a Deus.

➔ O pecado é “como o filho que atinge o rosto do pai 
com raiva”



Com isso em mente, podemos começar a 
perceber a altura, profundidade e amplitude 
do amor de Deus.

➔ No versículo 10, Paulo usa a palavra “inimigos”

➔ Nós vimos em Romanos 5: 6-10 que Paulo classifica o 
perdido em uma escala que varia de “fraco” a “ímpio" 
(versículo 6).



Nós vimos em Romanos 5: 6-10 que Paulo 
classifica o perdido em uma escala que varia 
de “fraco" a “ímpio" (versículo 6).

➔ Então: “pecadores” (verso 8),
➔ Finalmente “inimigos” (verso 10).
➔ Cada termo na sequência é mais grave e mais descritivo 

do que o anterior.
➔ Mas aqueles que aceitam a reconciliação com Deus terão 

acesso a este segundo “muito mais”.



➔ O primeiro tem a ver com ser "salvo 
[por Ele] da ira" (versículo 9),

➔ o segundo “muito mais”. Nos diz que 
os reconciliados serão “salvos pela 
sua vida” (versículo 10).



Será Adão ou 

SERÁ CRISTO?
(Romanos 5: 12-21)
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➔ Algo que nunca teremos que ensinar nossos filhos é 
pecar! Eles fazem isso naturalmente. Todos nós fazemos 
isso. 

➔ Reinhold Niebuhr apontou essa verdade, quando 
escreveu: “Onde há história [...] há pecado”

➔ Para explicar a universalidade óbvia do pecado, em 
Romanos 5: 12, Paulo usa a frase “por um homem entrou 
o pecado no mundo”,  

➔ E ele continua dizendo que a consequência do
pecado era a morte, e que “a morte passou a todos
os homens, porque todos pecaram”.



➔ Romanos 5: 12-21 descreve dois modos de viver: o de 
Adão e o de Cristo.

➔ Paulo implica que todos nós escolhemos se quisermos 
alinhar-nos com Adão ou com Cristo.

➔  No final, cada indivíduo decidirá se ele permanecerá com 
Adão, em sua vida de pecado e seu fim ignominioso;

➔ Ou se ele se juntar a Cristo através da fé e receber a 
justificação e a vida eterna.



No versículo 16, o apóstolo continua a 
explicar a diferença entre graça e pecado, e 
por que o primeiro é superior. Na verdade, 

os efeitos do pecado são poderosos,

mas os efeitos do dom de 
Deus são mais poderosos. 



Aplicação:
Quando nos perguntamos quem pertencemos, isto 
é, se estamos do lado de Adão ou do lado de Cristo, 

Paulo nos dá uma resposta clara: todos, sem 
exceção, estão no “lado de Adão”

(versículos 12-14);



Aplicação:
Mas somente aqueles que “recebem a 

abundância da graça” (versículo 17, “todos os 
que creem”, de acordo com Rom.1: 16-5: 11), 

estão do “lado de Cristo”



A vida está cheia de escolhas, todos os dias 
escolhemos o caminho a seguir. Nesta 
semana, decidimos seguir:

➙ o caminho da fé, 
➙ o caminho da obediência, 
➙ o caminho da salvação.



O que você acha de escolher 
buscar Deus na 1ª hora

de cada manhã? 

Esta será a melhor escolha
do seu dia.




