
 
 
Romanos 6:1-7 
Romanos 6:11-18 
 
Este texto fala sobre libertação do pecado. 
 
   1. Do que a cruz nos liberta. 
   2. Para que a cruz nos liberta 
   3. Como a cruz nos liberta 
 
1. Do que a cruz nos liberta? 
 

a) A linguagem do texto expressa escravidão. 
• “Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe 

obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para 

a morte, ou da obediência para a justiça?” (6:16) 
� A linguagem é totalitária; ou seja, todo mundo serve à alguma coisa. Não 

há um meio termo; considerando esta observação este texto fala do 
primeiro mandamento. 

� “Eu sou YHWH, teu Deus [Elo.hím], que te fiz sair da terra do Egito, da 

casa dos escravos. Não terás outros deuses em diante de mim…” 
 

b) Ou você serve a Deus ou serve a algum outro deus.  

• O que dá sentido a sua vida é o seu senhor espiritual.  
• Temos a tendência de transformar coisas boas em coisas únicas.  
� Há uma palavra grega usada no verso 13, que ao meu ponto de vista não é 

bem traduzida, Epithumia, que significa forte desejo ou paixão.  
• Na bíblia em português é geralmente traduzida como lascívia ou luxúria,.  
• Significa transformar coisas boas em coisas únicas.  
� A cruz nos liberta destes senhores espirituais. 
 

2. Para que a cruz nos liberta? 

 

a) Quando você contempla a cruz, o que você pode ver?  

• Que o caminho para o alto é para baixo. O caminho para a prosperidade é 
a doação. O caminho para vencer é perder.  

• A cruz é contra-intuitivo, é contrária à toda lógica.  
• Jesus coloca tudo de cabeça para baixo.  
• Ele diz: derramem suas vidas pelos os outros, se empobreçam em 

benefício dos outros.  
 
 
 
 
 



b) Só podemos fazer isto porque a cruz transforma a forma como nos 

relacionamos. 

• O relacionamento interpessoal muda pois nossa intra-relação (relação 
entre o processo consciente e inconsciente e a emoção que determina 

personalidade e motivação) fora transformada.  
• Só quando preenchemos nossa vida com Deus é que vamos parar de 

explorar as pessoas na tentativa de que elas venham satisfazer nossos 
desejos e necessidades. 

  
c)  Não existe nada em nós que poderia atrair ou motivar o amor de Deus.  

• A expressão do amor de Deus é a graça, e a graça é auto-originária, não 
precisa de matéria prima.  

• Nos tornamos escravos destas coisas pois fazemos delas nossa 
indentidade.  

• Deus, através da cruz, diz que nos ama somente porque nos ama. Não 
necessita de pré-requisitos.  

• Finalmente encontramos o amor que tanto procuravamos.  
• Não precisamos mais explorar a ninguém em busca deste amor. Exigir 

amor divino em seres humanos é covardia.  

3. Como a cruz nos liberta? 

a) A cruz nos dá uma nova identidade. 

• Uma união com Cristo lhe dá os direitos de Jesus.  
• Somos um com Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. 
• Deus para você com a mesma alegria e exuberância com a qual olha para 

Jesus. 

b) O segredo está na expressão “considerai-vos”?  

• Você precisa se considerar livre destes senhores espirituais.  
• Temos dificuldades em nos considerarmos livres, porque ainda não 

entendemos plenamente o que Cristo fez por nós. É preciso lembrar a sua 
alma do evangelho constatemente. O evangelho diz que: 

• Somos livres pois Deus nos ama apenas porque escolheu nos amar. Não há 
nada que preciso ser, ter ou fazer para merecer este amor.   

• Daí não precisamos mais por máscaras e fingir ser algo que não somos.  
• Nem precisamos conquistar o amor de Deus, pois Ele quem conquistou o 

nosso.  
 

c) A única forma que não seremos mais escravos  é ver o que Cristo fez com Sua 

liberdade.  
 


