Por teus pecados
Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos com o objetivo de
conduzir os homens a Deus ( 1Pe 3:18 ). Ele é a propiciação pelos pecados do
mundo todo ( 1Jo 2:2 ), desfazendo a barreira de inimizade que havia entre Deus e
os homens. Uma vez liberto da condenação de Adão o homem está apto a produzir
boas obras, pois elas são feitas somente quando se está em Deus ( Is 26:12 ; Jo
3:21 ).

Por teus pecados
Li um trecho do Sermão nº 350, do Dr. Charles Haddon Spurgeon, sob o título
“Um tiro certeiro na justiça própria”, e não consegui deixar de tecer um
comentário acerca de uma afirmação contida no sermão.
Chamou-me a atenção a última frase do sermão, que diz:
“Cristo foi castigado por teus pecados antes que fossem cometidos” Charles
Haddon Spurgeon, trecho do sermão nº 350 “Um tiro certeiro na justiça
própria”, extraído da web.
Ora, se o Dr. Spurgeon considerou o texto bíblico que diz que Jesus é ‘o cordeiro
que foi morto desde a fundação do mundo’, na verdade ele devwria destacar que
Cristo morreu antes que o pecado fosse introduzido no mundo ( Ap 13:8 ; Rm 5:12
). Porém, como ele afirma que Jesus foi castigado antes que cada pecado dos
cristãos fossem cometidos individualmente, entendo que o Dr. Spurgeon não fez
referência ao verso 8, capítulo 13 do Livro de Apocalipse.
Cristo foi castigado pelo pecado de toda a humanidade, porém, quem cometeu a
ofensa que levou toda a humanidade a estar debaixo do pecado? Ora, pelas
Escrituras entendemos que o pecado é proveniente da ofensa (desobediência) de
Adão, e não pelos erros de condutas que os homens cometem.
O castigo que trouxe a paz não se deu por causa de erros de conduta cometidos
individualmente’, visto que todos os homens são gerados na condição de alienados

de Deus (pecadores). Cristo é cordeiro de Deus morto antes da fundação do
mundo, ou seja, o cordeiro foi ofertado antes que a ofensa de Adão ocorresse.
O castigo que recaiu sobre Cristo não decorre da conduta dos homens (pecados
cometidos), antes decorre da ofensa de Adão. Em Adão os homens foram feitos
pecadores, visto que, por uma ofensa veio o juízo e a condenação sobre todos os
homens, sem exceção ( Rm 5:18 ).
Se o pecado (condição do homem sem Deus) decorre da conduta dos homens,
para que a justiça fosse estabelecida, necessariamente a salvação somente seria
possível através da conduta dos homens. Seria exigível que os homens
praticassem algo bom para amenizar a sua conduta ruim, porém, jamais
seria ‘justificado’.
Mas, a mensagem do evangelho demonstra que pela ofensa de um homem (Adão)
todos foram condenados à morte, e somente por um homem (Cristo, o último
Adão) o dom da graça de Deus abundou sobre muitos ( Rm 5:15 ). Quando Jesus
morreu pelos nossos pecados, ocorreu uma substituição de ato: como Adão
desobedeceu, o último Adão foi obediente até o calvário.
A última frase do trecho do sermão do Dr. Spurgeon demonstra que não foi
considerado que:
Todos os homens são pecadores porque o primeiro pai da humanidade
(Adão) pecou ( Is 43:27 );
Que todos os homens são formados em iniquidade e concebidos em
pecado ( Sl 51:5 );
Que toda a humanidade desviou-se de Deus desde a madre ( Sl 58:3 );
Que todos os homens andam errados desde que nascem ( Sl 58:3 ), porque
entraram por uma porta larga que dá acesso a um caminho largo que
conduz à perdição ( Mt 7:13 -14);
Que por terem sido vendidos como escravo ao pecado, ninguém
transgride conforme a transgressão de Adão ( Rm 5:14 );
Que o melhor dos homens é comparável a um espinho, e o mais reto pior
que uma sebe de espinhos ( Mq 7:4 );
Que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus por
causa da condenação estabelecida em Adão;
Que não há nenhum justo, nenhum sequer, entre os descendentes de Adão

( Rm 3:10 ), etc.
Que bem ou mal comete uma criança no ventre materno para ser concebido em
pecado? Que pecado uma criança comete para andar ‘errada’ desde que nasce?
Quando e onde todos os homens desviaram e juntamente se fizeram imundos? (
Rm 3:12 ) Acaso o extravio da humanidade não se deu através da ofensa de Adão?
Em Adão todos os homens juntamente se fizeram imundos ( Sl 53:3 ), isto porque
Adão é a porta larga por onde todos os homens entram ao nascer. O nascimento
segundo a carne, o sangue e a vontade do varão é a porta larga por onde todos os
homens entram, se desviam e juntamente se fazem imundos ( Jo 1:13 ).
Que evento fez com que todos os homens ‘juntamente’ se tornassem imundos?
Somente a ofensa de Adão explica o fato de todos os homens, em um mesmo
evento, tornarem-se imundos (juntamente), visto que é impossível a todos homens
de inúmeras épocas praticarem um mesmo ato juntos.
Considere: Cristo morreu porque Caim matou Abel, ou Cristo morreu por causa
da ofensa de Adão? Qual dos eventos comprometeu a natureza de toda
humanidade? O ato de Caim ou a ofensa de Adão?
Observe que a condenação de Caim não é proveniente do seu ato criminoso, antes
decorre da condenação em Adão. Jesus demonstrou que não veio condenar o
mundo, antes salvá-lo, pois seria contraproducente julgar o que já está condenado
( Jo 3:18 ).
Cristo foi castigado por causa do pecado da humanidade, porém, o pecado não se
refere àquilo que os homens cometem, antes diz da ofensa que trouxe juízo e
condenação sobre todos os homens, sem distinção.
As ações dos homens sob o jugo do pecado também é denominado pecado, visto
que, qualquer que peca, peca porque é escravo do pecado. A barreira de
separação entre Deus e os homens se deu através da ofensa de Adão, e por causa
da ofensa no Éden não há entre os filhos dos homens quem faça o bem. Por que
não há quem faça o bem? Porque se extraviaram todos e juntamente se fizeram
imundos. Portanto, por causa da ofensa de Adão, tudo que o homem sem Cristo
faz é imundo.
Quem do imundo tirará o que é puro? Ninguém! ( Jó 14:4 ) Ou seja, não há quem

faça o bem porque todos são escravos do pecado.
Ora, o escravo do pecado comete pecado, visto que, tudo que realiza pertence por
direito ao seu senhor. As ações dos servos do pecado são pecaminosas porque são
feitas por escravos do pecado. É por isso que Deus libertou os que creem para
que sejam servos da justiça ( Rm 6:18 ).
Já os filhos de Deus não podem pecar porque são nascidos de Deus e a semente
de Deus permanece neles ( 1Jo 3:6 e 1Jo 3:9 ). Qualquer que comente pecado é do
diabo, mas os que creem em Cristo pertencem a Deus ( 1Co 1:30 ; 1Jo 3:24 ; 1Jo
4:13 ), visto que são templo e morada do Espírito ( 1Jo 3:8 ).
Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo ( 1Jo 3:5 e 1Jo 3:8 ), e todos
que são gerados de Deus permanecem n’Ele ( 1Jo 3:24 ) e em Deus não há pecado
( 1Jo 3:5 ). Ora se em Deus não há pecado, segue-se que todos que estão em Deus
não pecam, visto que foram gerados de Deus e a semente de Deus permanece
neles.
Uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. Assim, aqueles que são nascidos da
semente de Deus não podem produzir frutos para Deus e para o diabo, da mesma
forma que é impossível um servo servir dois senhores ( Lc 16:13 ). Toda planta
plantada pelo Pai dá muito fruto, porém, frutifica somente para Deus ( Is 61:3 ; Jo
15:5 ).
Após morrer para o pecado, o antigo senhor, resta ao homem ressurreto
apresentar-se a Deus como vivo dentre os mortos, e os membros do seu corpo
como instrumento de justiça ( Rm 6:13 ). A condição ‘vivo’ dentre os mortos é
adquirida pela fé em Cristo, através da regeneração (novo nascimento). Através
do novo nascimento o homem torna-se vivo dentre os mortos, e resta, portanto,
voluntariamente apresentar a Deus os membros do seu corpo como instrumento
de justiça.
O pecado não mais reina, pois não tem mais domínio sobre os que creem ( Rm
6:14 ). O cristão deve oferecer os seus membros para servirem a justiça, ou seja,
para servirem Aquele que os santificou, visto que Cristo é a justificação e a
santificação dos cristãos ( Rm 6:19 ; 1Co 1:30 ).
Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos com o objetivo de
conduzir os homens a Deus ( 1Pe 3:18 ). Ele é a propiciação pelos pecados do

mundo todo ( 1Jo 2:2 ), desfazendo a barreira de inimizade que havia entre Deus e
os homens. Uma vez liberto da condenação de Adão o homem está apto a produzir
boas obras, pois elas são feitas somente quando se está em Deus ( Is 26:12 ; Jo
3:21 ).
Os homens sem Deus, por sua vez, existem sem esperança neste mundo, pois
são como o imundo e tudo que produzem, é imundo. Não há como o homem
sem Deus fazer o bem, pois a natureza má só produz o mau “Mas todos nós
somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e
todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento
nos arrebatam” ( Is 64:6 ).
O profeta Isaias ao descrever a condição do seu povo, comparou-os com:
O imundo – Quando o povo de Israel tornou-se imundo? Quando todos se
desviaram e juntamente se tornaram imundos, ou seja, em Adão, o
primeiro Pai da humanidade ( Sl 14:3 ; Is 43:27 );
Justiça como trapos de imundície – Todas as obras de justiça dos imundos
são comparáveis a trapos de imundície, que não servem para vestes.
Embora fossem religiosos, as obras do povo de Israel eram obras de
iniquidade, obras de violência ( Is 59:6 );
Murcham como a folha – Não havia esperança para o povo de Israel, visto
que como a folha estavam mortos ( Is 59:10 );
As iniquidades são como vento – Nada que Israel fazia podia livrá-los
desta horrenda condição, visto que a iniquidade é comparável ao vento
que arrebata a folha, ou seja, o homem não pode livrar-se do senhoril do
pecado.
Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. O Cordeiro de Deus foi imolado desde a
fundação do mundo pelos pecadores “Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios” ( Rm 5:6 ); “Mas Deus prova o seu amor para
conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores” ( Rm 5:8 ).
Ora, Cristo morreu pelos escravos do pecado, e não pelos ‘pecados’ que os
escravos do pecado praticam, como entendeu o Dr. Spurgeon.
Cristo morreu pelos pecadores, logo os que creem morrem juntamente com Ele.
Cristo morreu por todos para que os que são vivificados não mais vivam para si,
antes vivam para Aquele que morreu e ressurgiu ( 2Co 5:14 ).

Os que ressurgiram com cristo estão em segurança, visto que:
Estão em Cristo;
São novas Criaturas;
As coisas velhas passaram;
Tudo se fez novo ( 2Co 5:17 ).
Deus reconciliou consigo mesmo os que creem por intermédio de Cristo e deu aos
vivos dentre os mortos o ministério da reconciliação ( 2Co 15:18 ).
Aos vivos dentre os mortos resta a exortação: não recebais a graça de Deus em
vão ( 2Co 6:1 ). Deus te ouviu em tempo aceitável, por tanto, como instrumento de
justiça os cristãos são recomendados a:
Não dar escândalo em coisa alguma – Por que os cristãos não devem dar
escândalos? Para serem salvos? Não! Para que o ministério da
reconciliação não seja censurado;
Sendo recomendáveis em tudo – Na muita paciência, nas aflições, nas
necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos
trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na
longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
etc ( 2Co 6:3 -6).
Cristo foi morto desde a fundação do mundo, antes mesmo que toda a
humanidade se tornar-se escrava da injustiça em função da desobediência de um
só homem que pecou: Adão.

