
LIÇÃO 06    NA MORAL, QUEM É VOCÊ? 

Desde o princípio, quando o homem foi criado, sua situação 

diante de Deus tem sido inconstante durante toda a História, 

mas podemos separar esses momentos em: Criação, Pecado, 

Cruz e Eternidade.

Criação
Quando Deus criou o homem o fez para que fosse perfeito, 

e um referencial de sua imagem na terra, tendo livre acesso ao 

Pai, vivendo de forma pura e verdadeira.

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, confor-

me a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e 

sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e 

sobre todo réptil que se move sobre a terra”, Gn 1.26.

Pecado
Após a criação do homem e da mulher, ambos conheceram o 

pecado através da serpente (Satanás), essa atitude de pecar, reti-

rou do homem sua comunhão com Deus, e não mais era perfeito 

em seus caminhos, pois mancharam as vestes puras que Deus 

havia criado, dessa forma, a maldição do pecado foi inserida na 

terra, a morte foi instaurada e o homem se afastou de Deus.

“E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mu-

lher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não come-

rás dela, maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela 

todos os dias da tua vida”, Gn 3.17.

Cruz 
Depois da corrupção humana, o homem aumentou sua mal-

dade sem conseguir aproximação de Deus, e por mais que o 

Senhor colocasse homens bons no caminho da humanidade 

para instruí-la, a humanidade ainda assim se corrompia cada 

vez mais, sendo necessário o Filho de Deus vir a terra para 

assumir os nossos pecados, e numa cruz concretizar a tarefa, 

morrendo no lugar de quem verdadeiramente merecia morrer, 

o homem.

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 

gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a 

afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus”, Hb 12.2.

Eternidade
A morte do Senhor Jesus proporcionou ao homem, a opor-

tunidade de se tornar filho de Deus, e assim poder usufruir da 

comunhão com o Pai pela eternidade. 

Para todo aquele que aceita a Jesus como Salvador e segue 

suas ordenanças, receberá um prêmio muito maior do que sua 

mente consiga imaginar.

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 

ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as 

que Deus preparou para os que o amam”, 1Co 2.9.

Esse pequeno período de tempo que vivemos sobre a terra, 

determinará como usufruiremos na eternidade. As ações huma-

nas e transitórias, determinam em que lugar estaremos quando 

aquilo que for eterno se apresentar.

“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao 

que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no 

meio do paraíso de Deus”, Ap 2.7.

“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao 

que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei 

uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual 

ninguém conhece senão aquele que o recebe”, Ap 2.17.

“E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe 

darei poder sobre as nações”, Ap 2.26.

“O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira 

nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o 

seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos”, Ap 3.5.

“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e 

dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e 

o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce 

do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome”, Ap 3.12

“Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no 

meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no 

seu trono”, Ap 3.21.

Quem éramos, quem somos e quem sere-
mos perante Deus.
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