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LIÇÃO 3: A QUEDA E A CONDENAÇÃO  

A queda e a condenação do homem  

Vimos que, após Deus ter feito o homem, Ele o colocou em frente a árvore da vida, para que o homem 

a contatasse e recebesse a Sua vida, a qual era a Vida incriada. Antes, porém, que o homem contatasse 

a árvore da vida e se unisse a Deus em vida, Satanás aproveitou a oportunidade para vir em primeiro 

lugar. Ele tentou o homem a contatar a árvore do conhecimento do bem e do mal e levou o homem a ter 

uma união ilegal com ele. Esse foi o primeiro passo na queda do homem.  

Segundo o relato de Gênesis 3 a 11, a humanidade deu quatro passos na queda. O primeiro passo 

é a queda de Adão, registrada no capítulo três; o segundo é a queda de Caim, registrada no capítulo 

quatro; o terceiro é a queda da geração perversa e pervertida anterior ao dilúvio, registrada no capítulo 

seis; e o quarto passo é a queda de toda a raça humana, levantando-se coletivamente para rebelar-se 

contra Deus, fato registrado no capítulo onze. Esses quatro passos da queda seguiram-se um após o 

outro. Neles a sutileza de Satanás foi exposta ao máximo.  

  
O PRIMEIRO PASSO DA QUEDA  

A Causa: A Tentação da Serpente  

Se a serpente não tivesse vindo para enganar e tentar o homem, este não teria caído. A serpente 

tentadora é a encarnação de Satanás. O maligno foi astuto; ele veio secretamente. Em vez de vir 

abertamente, ocultou-se na serpente sutil, a fim de tentar o homem. Desse modo, Apocalipse 12:9 diz 

que Satanás (a antiga serpente) engana toda a terra habitada.  

A maneira de Satanás tentar é fazer perguntas ao homem (Gn 3: 1,4), levando-o a duvidar da palavra 

de Deus. Deus ordenou ao homem claramente, dizendo: “Mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2:17). Satanás, porém, 

disse à mulher: “É assim que Deus disse?”. Depois disse: “É certo que não morrereis”. Após Eva ter 

recebido a proposta de Satanás, ela começou a duvidar da palavra de Deus. Assim, ela tomou o fruto da 

árvore do conhecimento do bem e do mal e o comeu. Até hoje Satanás ainda usa o mesmo método para 

induzir o homem a pecar ou para instigá-lo a rejeitar a salvação de Deus. Contudo, a Bíblia nos diz que o 

céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor de modo algum passarão (Lc 21:33). A palavra do 

Senhor não é sim e não (2 Co 1:18).  

A proposta feita pela serpente também levou o homem a duvidar do coração de Deus.  A serpente 

disse à mulher: “Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e sereis 

como Deuses, conhecendo o bem e o mal” (Gn 3:5). A serpente queria que o homem pensasse que Deus 

estava tentando enganá-lo ao tê-lo proibido de comer da árvore do conhecimento por estar com medo de 

que o homem se tornasse como Ele, conhecendo o bem e o mal. Essa é também uma das artimanhas 

maliciosas mais usadas por Satanás. Atualmente o homem está longe de Deus e não quer ir até a Sua 

presença por ter sido enganado por Satanás. Assim, o homem compreende mal o amor de Deus e não 

conhece o coração de Deus.  
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A Mulher Assumindo a Liderança  

Uma outra causa da queda do homem é o fato de a mulher ter assumido a liderança (Gn 3:2-3,6). 

Originalmente, Deus havia criado apenas um homem. Havia apenas um cabeça, não dois. Adão era o 

cabeça; não Eva. Eva foi edificada a partir da costela proveniente do lado de Adão (Gn 2:22). O cabeça 

de Eva era Adão: a razão pela qual Eva foi tentada pela serpente foi que ela assumiu a liderança, tomou 

uma decisão por si própria e caiu na armadilha de Satanás. Mesmo antes de ter comido do fruto do 

conhecimento do bem e do mal, ela já tinha sido iludida pelo maligno. Ela passou por cima do homem e 

assumiu a liderança para tratar com a situação. O resultado disso foi ela ter sido enganada. Assim, a 

Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo muito enganada, caiu em transgressão (1 Tm 

2:14).  

  
O Processo  

O primeiro passo da queda foi que o homem deixou de usar seu espírito. Após ter sido criado, o homem 

deveria ter usado constantemente o seu espírito para contatar a Deus e viver perante Ele. Quando o 

homem vive segundo o espírito, ele é preservado por Deus. Contudo, quando o homem não usa o seu 

espírito para contatar a Deus, ele passa por cima Dele e O coloca de lado; consequentemente, cai nas 

mãos do maligno.  

O segundo passo foi o exercitar da alma (Gn 3: 2,3,6). Quando Eva falou com a serpente, ela 

primeiramente arrazoou em sua mente. A seguir foi tentada em sua emoção e desejou o fruto da árvore 

do conhecimento. Por fim, em sua vontade, decidiu tomar do fruto e comê-lo.  

O terceiro passo foi a ação do corpo. Quando a alma é exercitada, o corpo naturalmente a segue. A 

alma governa o corpo. Sendo tentada dessa forma, por certo tomaria o fruto e o comeria. O fato de ela 

tomar o fruto e comer foi a ação do corpo. Primeiro, os olhos vêem. Em segundo lugar, a mão toma. Em 

terceiro, a boca come.  

Em nossa vida diária, devemos usar em primeiro lugar o nosso espírito, e, depois, deixar que ele 

governe a nossa alma, a qual, por sua vez, governa o nosso corpo. Se não usamos o nosso espírito, mas, 

antes, usamos a nossa alma, assumimos a liderança e a nossa alma vai à frente. Uma vez que isso 

aconteça, ela dirige o nosso corpo, a fim de praticar coisas que ofendem a Deus.  

  
O Resultado  

O primeiro resultado da queda foi que a alma foi poluída, corrompida e ocupada. Mesmo antes de Eva 

ter tomado da árvore do conhecimento, a sua mente já havia sido poluída. Enquanto conversava com a 

serpente, o conceito desta penetrou na sua mente e a contaminou. Assim, a sua mente foi corrompida. 

Por fim, a sua mente foi completamente ocupada pelo maligno, depois de ela ter comido do fruto da árvore 

do conhecimento do bem e do mal.  

O segundo resultado foi que o corpo foi mudado em natureza. O elemento da árvore do conhecimento 

do bem e do mal, o elemento de Satanás, foi adicionado a ele, fazendo-o carne (Gn 3:7). O corpo humano, 

originalmente criado por Deus, era puro. Entretanto, ele agora contém o elemento maligno de Satanás. 
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Tal elemento maligno é o pecado que habita interiormente, o qual faz a sua morada na carne do homem. 

Em Romanos 7:17 Paulo diz: “Então agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim” 

(V.R.). A substância má, a natureza cheia de maldade e concupiscência.  

O terceiro resultado foi que o espírito do homem foi mortificado, isolando-se de Deus e perdendo a 

sua função para com Deus. Efésios 2:5 diz que antes de termos sido salvos estávamos mortos. Não 

estávamos mortos em nosso corpo ou em nossa alma, mas em nosso espírito. Estar morto é estar sem 

função ou sensação. Quando o espírito do homem foi mortificado, ele não mais possuía a habilidade de 

contatar a Deus e de ter comunhão com Ele.  

O quarto resultado foi que o homem caído foi constituído pecador (Rm 5:19). Devido à queda do 

homem, um certo elemento foi injetado nele, um elemento que a Bíblia chama de pecado. Romanos 5:12 

diz: “... Como por um homem entrou o pecado no mundo...” (V.R.). Desse modo, todos fomos constituídos 

pecadores. O pecado já entrou em nós e tornou-se o nosso elemento subjetivo no interior. Assim, não 

somos pecadores porque pecamos; pecamos porque fomos constituídos pecadores.  

O quinto resultado foi que o homem caído foi condenado (Rm 5:18). Todos estávamos em Adão. A 

condenação inclui não apenas Adão, mas também toda a raça humana. Toda a raça humana foi 

condenada em Adão.  

O sexto resultado foi que a maldição foi introduzida (Gn 3:17-19). Por causa do pecado de um homem, 

toda a criação está sujeita à vaidade, gemendo e sofrendo angústias sob a escravidão da corrupção (Rm 

8:20). A terra foi amaldiçoada e produziu cardos e abrolhos. Além disso, pelo suor do seu rosto o homem 

come o pão por toda a sua vida. Esses são os itens da maldição introduzida através da queda do homem.  

O sétimo resultado foi que o homem foi expulso do paraíso (Gn 3:23-24). O paraíso era a esfera de 

vida, que incluía a árvore da vida, e na qual o homem podia receber vida. Assim, ser expulso do paraíso 

significa ser levado para longe da esfera de vida.  

O oitavo resultado foi a morte (Gn 3:19; Rm 5:12). Em primeiro lugar, o espírito do homem foi 

mortificado, e, por fim, o seu corpo morrerá. Através da transgressão de Adão o pecado entrou no mundo, 

e a morte através do pecado. A morte reina sobre todos os homens (Rm 5:14). Assim em Adão todos 

morrem (1 Co 15:22).  

  
O SEGUNDO PASSO DA QUEDA  

Os Antecedentes  

Após terem pecado, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Entretanto, Deus veio procurá-

los e prometeu-lhes que a descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente (Gn 3:15). Quando 

ouviu isso, Adão imediatamente chamou de Eva à sua esposa (Gn 3:20). Eva significa “Vivente”. Isso 

prova que Adão creu na promessa de Deus e recebeu o evangelho de Deus. Em seguida, Gênesis 4:1 

diz: “E Adão coabitou com Eva, sua esposa; e ele concebeu e deu à luz a Caim, e disse: “Adquiri um 

varão, Jeová” (Hb.). Caim significa: adquirido”. Quando Eva deu à luz a Caim, ela declarou: Eu o obtive!”. 

Segundo o conceito de Eva, Caim era o descendente da mulher prometido em Gênesis 3:15. As suas 
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palavras em Gênesis 4:1 provam que ela havia crido naquela promessa ë que havia recebido o evangelho 

de Deus.  

Com tais descendentes, o homem devia ter obtido a salvação de Deus pela sua misericórdia.  

Contudo, quão lastimável é o fato de ter o homem caído novamente.  

  
  

A Causa  

Gênesis 4 mostra-nos dois tipos de exemplos. Abel foi um exemplo de crer no evangelho e viver para 

O evangelho, enquanto que Caim foi um exemplo de afastar-se do caminho da salvação de Deus. Este 

último trouxe o segundo passo da queda.  

  
O Ganho do Diabo  

Uma das razões pela qual Caim continuou a queda foi porque o Diabo o havia ganhado 

interiormente. Na época de Gênesis 5, Satanás já havia entrado no corpo do homem. Desse modo, no 

segundo passo da queda do homem, aparentemente foi Caim quem rejeitou as boas novas de Deus; na 

verdade, foi Satanás quem o manteve longe do caminho da salvação e, até mesmo, o levou a cair ainda 

mais. Assim, o segundo passo da queda do homem foi instigado pelo sutil, que enganou a Caim e trabalhou 

no seu interior.   
A Pretensão do Homem ao Abandonar o Caminho da Salvação de Deus.  

Deus havia mostrado ao homem o Seu caminho de salvação — vesti-lo com peles de cordeiros 

sacrificados (Gn 3:21). Contudo, Caim foi pretensioso ao abandonar o caminho de Deus. Ele seguiu a 

Satanás e colocou de lado a salvação de Deus. Essa foi a causa da queda adicional do homem.  

  
O Processo  

O homem Servindo a Deus Segundo a Sua Própria Maneira — Inventando uma Religião de Acordo 

com o Conceito Humano  

“...Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua, vez trouxe das primícias do 

seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta; ao passo que de Caim e 

de sua oferta não Se agradou...” (Gn 4:3-5). Ambos trouxeram ofertas a Deus. Um deles ofereceu segundo 

a sua própria opinião e outro, segundo o conceito de Deus. Abel seguiu o caminho da salvação de Deus 

ao oferecer um sacrifício como seu substituto, pelo derramamento de sangue. Caim, porém, rejeitou o 

caminho de Deus no seu serviço e oferta; ele inventou uma religião de acordo com o conceito humano, 

segundo suas próprias ideias.  

  
O Homem Irando-se  

Quando descobriu que Deus não havia olhado para a sua oferta, “irou-se, pois, sobremaneira Caim, 

e descaiu-lhe o semblante” (Gn 4:5). Esse é o resultado de servi a Deus segundo o seu próprio conceito.  
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O Homem Assassinando o Seu Irmão  

“E falou Caim com seu irmão Abel: e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra 

seu irmão Abel, e o matou” (Gn 4:8 – R.C.). Caim começou servindo a Deus, depois continuou ficando 

irado, e, por fim, terminou matando. Não é de admirar que o Senhor Jesus tenha dito: “...Mas vem a hora 

em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus” (Jo 16:2). A questão não é se servimos 

a Deus ou se cometemos pecado, mas se agimos segundo a maneira de Deus ou segundo a nossa 

própria opinião. Não devemos dar qualquer lugar para os nossos conceitos em tudo que fazemos.  

  
O Homem Mentindo e Sendo Arrogante para com Deus  

“Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei: acaso sou eu tutor de 

meu irmão?” (Gn 4:9). A resposta de Caim a Deus não foi apenas uma mentira, mas também mostrou 

quão arrogante ele era. O homem estava um tanto temeroso para com Deus após a primeira queda, mas, 

aqui, ousou expor a sua arrogância para com Deus.  

  
O Resultado  

Como resultado do segundo passo da queda, Deus pronunciou uma maldição maior: o homem iria 

lavrar o solo, mas o solo não lhe daria a sua força. Além disso, ele se tornaria um fugitivo errante pela 

terra, e seria expulso da presença de Deus, incapaz de ver a face de Deus (Gn 4:11b-12,14).  

Por fim, Caim e seus descendentes inventaram uma cultura sem Deus. Essa cultura incluía a 

edificação de uma cidade para auto existência, a invenção da criação de gado para o sustento, a invenção 

da música para divertimento e a invenção das armas para a defesa (Gn 4:17, 20-22). Quanto mais o 

homem se afasta de Deus, menos ele tem a Sua presença. Tendo perdido a Deus, ele é forçado a inventar 

uma cultura ímpia. Esse é o resultado da queda do homem.  

  
O TERCEIRO PASSO DA QUEDA DO HOMEM  

A Causa  

No primeiro passo da queda, o inimigo de Deus estava fora do homem. No segundo passo, esse 

inimigo estava dentro do homem. Agora o inimigo deu outro passo, levando o homem a cair ainda mais.  

  

Os Espírito Malignos Amalgamando-se com o Homem — os Anjos Caídos Unindo-se ao 

Homem Através de Casamento Ilegal  

  
Gênesis 6 diz que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Aqui os filhos de Deus 

eram os anjos. Em Jó 1:6 e 2:1, é nos dito que os anjos são chamados de os filhos de Deus. A versão 

siríaca do Velho Testamento traduz “os filhos de Deus” por “os anjos” em Gênesis 6. Os anjos que 

casaram-se com as filhas dos homens foram aqueles que não guardaram seu próprio principado, como 

relato em Judas 6 e 7. Alguns dos anjos caídos que estavam sob Satanás desceram à terra e tomaram 

corpos humanos. Eles casaram-se ilegalmente com as filhas dos homens. Eles cometeram fornicação 
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através dos corpos dos homens, de modo que a raça humana não mais era pura, porém se tornou uma 

mistura da natureza humana com os espíritos caídos. Assim, Deus decidiu enviar o dilúvio para exterminar 

a raça humana.  

  
O Homem Tornando-se Carne  

Gênesis 6:3 diz: “E disse o Senhor: O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, pois 

que este é de fato carne”. No primeiro passo da queda, o homem não exercitou o seu espírito. No segundo 

passo, o homem seguiu a sua própria vontade e viveu pela sua alma. No terceiro, o homem abusou do 

corpo caído e tornou-se carne. Romanos 7 e 8 revelam-nos que a carne é total e absolutamente odiada 

por Deus. Ele não a tolera. Portanto, quando toda a raça humana tornou-se carne, Deus veio e disse ao 

Seu servo Noé que iria destruir toda aquela geração juntamente com a terra (Gn 6:11-13).  

  
O Processo  

O primeiro passo foi a satisfação das concupiscências da carne. O homem viveu e indulgiu nas 

concupiscências, e toda imaginação dos seus pensamentos era continuamente mau (Gn 6:5). O segundo 

passo foi que o homem não apenas ficou maligno, mas tornou-se corrupto a tal ponto que até mesmo o 

Deus muitíssimo tolerante não podia mais tolerá-lo (Gn 6: 11-13).  

  
O Resultado  

Em primeiro lugar, o Espírito Santo retirou-Se. O Senhor disse: “O meu Espírito não contenderá para 

sempre com o homem” (Gn 6:3). Antes daquela época, apesar de o homem ter caído, o Espírito de Deus 

estava continuamente contendendo com o homem e movendo-Se nele. Entretanto, a essa altura, Deus 

nada mais podia fazer. Quando o homem tornou-se carne, o Espírito de Deus teve de Se retirar.  O homem 

estava completamente separado de Deus e foi abandonado por Deus. Em segundo lugar, o dilúvio trouxe 

o julgamento de destruição. Com exceção de Noé e daqueles que estavam na arca com ele, todos foram 

exterminados pelo dilúvio.  

  
O QUARTO PASSO DA QUEDA  

A Causa  

Há dois fatores em cada passos da queda. O primeiro é Satanás e o segundo é o homem.  

  
  

A Instigação de Satanás  

Antes do dilúvio não havia governo humano. Foi somente após o dilúvio que Deus estabeleceu uma 

autoridade delegada sobre a terra. O homem começou a exercer a autoridade de Deus para governar 

sobre os outros. No quarto passo da queda, Satanás utilizou a autoridade que Deus havia dado ao homem 

para constituir as nações. Assim, o homem caiu numa rebelião declarada contra Deus de maneira coletiva.  
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A Rebelião da Raça Humana  

A rebelião é a negação do direito e da autoridade. Na rebelião em Babel, o homem declarou que ele 

negava o direito de Deus e que estava absolutamente livre da autoridade de Deus. Toda a raça humana 

foi incitada, tendo sido instigada à rebelião, a declarar que não se importava com o direito de Deus ou 

com a Sua autoridade.  

Em sua queda, no princípio, a intenção de Satanás foi derrubar a autoridade de Deus. Porém, não 

foi bem-sucedido na sua tentativa. Assim, ele veio agora para dentro da raça humana caída, para injetar 

a mesma ideia no homem, incitando o homem a levantar-se coletivamente contra a autoridade de Deus.  

  
O Processo  

O primeiro passo foi a conspiração para rebelar-se contra Deus (Gn 11:2-4). O homem criado, que 

estava sob o governo de Deus, reuniu-se para conspirar par rebelar-se contra Deus. O segundo passo foi 

a produção de tijolos com terra por meio do trabalho humano. Segundo a revelação completa da Bíblia, a 

edificação de Deus jamais foi com qualquer tipo de tijolos. A edificação de Deus é com pedras. O homem 

edificou a torre de Babel com tijolos em vez de pedras. Isso significa que usou a terra indevidamente, 

mais o trabalho humano, para substituir a obra de Deus. O terceiro passo foi a edificação de uma cidade 

para ter uma vida ímpia e confeccionada pelo homem. Uma cidade é o centro do viver humano; assim, 

ela representa o viver humano. A cidade edificada com tijolos significa uma vida humana feita pelo próprio 

homem, a qual é a uma vida ímpia. O quarto passo foi a edificação de uma torre para declarar a renúncia 

a Deus. A torre de Babel foi uma marca e uma proclamação da cidade de Babel. Ela declarou que as 

pessoas lá viviam uma vida rejeitando a Deus e à Sua autoridade. O passo final foi que eles fizeram um 

nome para negar o nome de Deus, isto é, negar o próprio Deus.  

  
O Resultado  

Primeiramente, Deus veio para dispersá-los. Visto que eles se rebelaram contra Deus de maneira 

coletiva, Deus para dispersá-los, a fim de que não mais vivessem juntos em um lugar. Em segundo lugar, 

Deus confundiu a língua deles, de modo que não mais podiam ter a mesma língua. Em terceiro lugar, a 

confusão foi introduzida. Babel significa “confusão”. Isso é devido à maldição e ao julgamento.  

Quando o homem atingiu o quarto passo da queda, ele havia caído ao máximo, de tal maneira que 

até mesmo Deus não podia fazer mais nada para restaurar a raça caída. Por fim, Deus foi forçado a 

abandonar a raça de Adão e teve de chamar a Abraão como o cabeça de uma nova raça, para o 

cumprimento do Seu propósito no homem.  

O homem criado por Deus era muito bom e sem pecado, mas foi iludido pelo inimigo de Deus, o 

Diabo, a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal; assim, ele caiu e se tornou pecador. 

Por um lado ele havia pecado perante Deus, e, por outro lado, ele agora possuía a natureza pecaminosa, 

a natureza maligna de Satanás, dentro de si. A natureza caída do homem levou os seus descendentes a 

cair continuamente até que atingiram o ponto de rebelarem-se contra Deus e tomarem posição contra 

Ele.  
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Nesse estágio, o homem estava totalmente caído e foi rejeitado por Deus.  

A CONDENAÇÃO SOBRE TODO O MUNDO  

A total desesperança  

Agora chegamos à condenação sobre todo o mundo, a condenação que revela a total 

desesperança (Rm 3:9-20). A situação do mundo é sem esperança. Não tente curá-lo, corrigi-lo ou 

aperfeiçoá-lo. Abandone a sua esperança. A situação do mundo é incurável.  

Nesta seção de Romanos, Paulo retrata o homem como totalmente mau e dá várias provas de que 

a situação do mundo é sem esperança. Nenhuma pessoa busca a Deus e ninguém entende a Deus (Rm 

3:11). Todos se desviaram de Deus e se tornaram inúteis (Rm 3:12). Ninguém é justo (Rm 3:10), ninguém 

pratica o bem (Rm 3:12). Em outras palavras, não há nenhum homem justo e nenhum homem é bom. 

Você sabe qual é a diferença entre um homem justo e um homem bom? Se eu trabalhar para você durante 

um mês, por um salário de quinhentos dólares ao mês e você se recusar a me pagar, você é injusto. 

Entretanto, se me pagar, você é um homem justo: se não trabalhasse para você e você me desce 

quinhentos dólares, como um presente, quando eu deles precisasse, esse seria um ato de graça. Se 

fizesse isso, você seria um homem bom. Todavia, Paulo diz que entre os seres humanos do mundo, 

nenhum é justo e nenhum é bom. Você crê nisso? Eu creio. Não devemos pensar que somos exceção, 

ninguém é justo, ninguém é bom. Portanto todos se tornaram sujeitos ao julgamento de Deus (Rm 3:19).   

A condição do mundo é de total desesperança.  

Onde estávamos antes de sermos salvos? Todos estávamos debaixo do justo julgamento de Deus. 

Todos estávamos errados. Nenhum de nós buscava ou entendia a Deus. Todos nós nos desviamos e nos 

tornamos inúteis. Nenhum de nós era justo ou bom. Todos estávamos debaixo do justo julgamento de 

Deus. Por meio disso podemos ver a condição sem esperança do mundo.  

Aprecio os escritos de Paulo. Na seção sobre a condenação, vemos a origem da perversidade, o 

caminho da restrição, a vaidade da religião e a condição sem esperança do mundo. Aqui está a conclusão 

dos escritos de Paulo sobre a condenação: todo o mundo está sujeito ao justo julgamento de Deus. Onde 

estaríamos e o que seria de nós se ainda não fôssemos salvos? Seríamos um caso sem esperança 

debaixo do julgamento de Deus. Independentemente do que fizemos, do que tivemos, do que fomos, 

estávamos debaixo do justo julgamento de Deus. Todos nós percebemos nossa necessidade da salvação 

de Deus. Esta seção sobre a condenação prepara o caminho para a salvação de Deus e abre a porta 

para as pessoas entrarem na Sua salvação. A despeito do que somos, precisamos de Cristo. Precisamos 

de Cristo com a Sua redenção.  

A intenção de Paulo nesta seção sobre a condenação e objetivo máximo do evangelho foi preparar 

o caminho para ele ministrar Cristo para dentro de nós. Quando chegarmos a Romanos 8, encontraremos 

um versículo que diz: “Cristo está em vós” (8:10). Esse é o alvo de Paulo. A nossa necessidade está em 

nosso espírito. Não devemos atentar às coisas exteriores ou aos feitos exteriores, mas voltarmo-nos ao 

espírito. No espírito encontraremos Cristo. No espírito desfrutaremos Cristo. O escrito de Paulo sobre a 

condenação pavimenta o caminho para recebermos Cristo. Abre o caminho para Cristo vir para dentro de 

nós.  


