
É a isto que a Bíblia chama de redenção! 
 

"Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o 

bem está em mim; não, porém, o efetuá-lo" (Romanos 7.18).  

"É óbvio que uma tal moralidade só pode ser alcançada se o renascimento da sociedade for 

ajudado pelas profundas fontes de regeneração humana" (Karl Mannheim, sociólogo 

alemão, em sua obra Diagnóstico do  nosso tempo). 

Torna-se evidente, mesmo na opinião de um cientista social da mais alta expressão, como 

Mannheim, que o sucesso de qualquer reforma da sociedade depende da reforma do homem.  

Um aspecto que muitos não aceitam, é que a regeneração do homem, para produzir uma 

transformação da sociedade, exige muito mais do que tecnologia, planejamento científico, do 

que qualquer plano educacional: exige mudanças na natureza do homem e, segundo as 

Escrituras Sagradas, só Deus pode operar esta mudança profunda, regenerando o homem pelo 

poder do seu Espírito e fazendo dele uma nova criatura, educada segundo os padrões de sua 

Palavra.  

Sei que essa afirmação é agressiva para mentes consideradas "abertas e modernas", pois a 

consideram reducionista, simplista e preconceituosa. A questão no entanto, toca num dos 

pilares da fé bíblica: Só Deus pode fazer o homem readquirir seu valor essencial (um valor 

atribuído), restaurando nele sua imagem divina deformada pelo pecado. Pessimismo? 

Obscurantismo intelectual? Simplismo religioso? Não, definitivamente não!  

Se o homem tivesse evoluído ética e moralmente, como evolui científica e tecnologicamente, a 

sociedade estaria bem melhor e muitos dramas sociais deixariam de existir. E não se trata de 

ignorância, pois o homem conhece a existência dos graves problemas que o afligem, o estado 

de sua miserável condição humana e os profundos limites do seu ser!  

Sem a regeneração que se opera pelo poder do Espírito de Deus, continuaremos mudando ou 

tentando mudar estruturas, sem mudar valores. Precisamos de uma cultura do Reino, pois é 

nas Escrituras que nos deparamos com a verdadeira dimensão do homem e é nelas que vemos 

retratada a sua natureza. 
 

Pastor Júnior Sipaúba 

 

O CATECISMO MAIOR 

 

P.70. Que é justificação? 

R. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, 

aceita e considera justas as suas pessoas diante dEle, não por qualquer coisa neles operada, 

nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a 

eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. 

Ref. Rom. 3: 22-25, e 4:5; II Cor. 5: 19,21; Ef. 1: 6-7; Rom. 3: 24,25,28, e 5:17-19, e 4: 6-8, e 5:1; 

At. 10:43.  

 

 


