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Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 2

08/10/2017

ROSES
Radical Depravity
Overcoming Grace
Sovereign Election
Eternal Life
Singular Redemption

Capítulo 9
Destruição dos 3 pilares do 

Judaísmo

1. A Segurança da Raça
2. A Segurança da Justiça Própria
3. A Exclusão dos Estrangeiros

A Tristeza de Paulo pela 
Condenação de muitos Dentre Povo 

Escolhido

9:1-5
5

O Apelo de Paulo

•(1-2) A dor de Paulo
§tristeza profunda
§extrema perplexidade 
•(3) O amor de Paulo

‣"antes eu do que eles"
‣meus irmãos estão perdidos

•Causa da dor: Os Israelitas rejeitaram o 
Messias (o Cristo) 6
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O Apelo de Paulo

•"Eu não gosto do que vou falar, mas é a 
pura Verdade. Não tenho nenhum prazer 
nisso. Preferiria ir para o inferno por amor 
dos meus irmãos se isso mudasse o que eu 
vou falar. "

7

(4-5)Eles Tinham Tudo e mas não 
Aproveitaram

Seus privilégios:
•1- Israelitas - o povo escolhido
§Ex 19:3-6; 1Cr 16:12-13
•2- Adoção - a nação filha (Os 11:1)
•3- Glória - manifestações  e obras
§Ex 16:10;  Ex 24:16; Lv 9:23; 1Rs 8:11; 
•4- Alianças -Lv 26:42; Dt 29:9 8

(4-5)Eles Tinham Tudo e não Aproveitaram

Seus Privilégios:
•5- Lei - Revelada de antemão
§Rm 3:1-2

•6- Culto - Estabelecido e ensinado por Deus
§Lv 29:43:45

•7- Promessas - muitas - inclusive Cristo - At 
13:32-34

9

(4-5)Eles Tinham Tudo e não Aproveitaram

Seus Privilégios:
•8- Patriarcas - Abraão, Isaque, Jacó -
linhagem da nação
•9- Cristo
§Sangue israelita
§O Messias aguardado (Jo 4:21-26)

10

A Rejeição Soberana de Muitos Dentre os 
"Escolhidos" e 

A Inclusão Soberana de Muitos Dentre os 
"Excluídos"

Soberania Criteriosa ou Arbitrária? 
9:6-33

11

A Refutação da Confiança na Raça e na 
Justiça Própria e A Defesa do Direito de 

Deus de Escolher Seu Povo Por Seus 
Próprios Critérios

Mais uma Seção de Perguntas e 
Respostas: 9:6-18
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1. Será que a Palavra Falhou?

•(6)Pergunta implícita: "pode passar pela 
nossa cabeça: Será que a Palavra falhou"?
•A Palavra não afirma que Israel é povo 
escolhido?
•Resposta: "A Palavra não falhou pois afirma 
exatamente o contrário da segurança na 
raça!"

13

1. Será que a Palavra Falhou?

•(6) "Nem todos ... são de fato"
§Estar no meio de não garante legitimidade
‣Cidadania terrena distinta da celestial
‣Nação escolhida diferente de indivíduos 

escolhidos
§Isso valia para Israel e vale para a igreja 

(Mt 13:24 a 30)
14

1. Será que a Palavra Falhou?

•(7) O Povo a partir da descendência de 
Abraão não foi escolhido por causa da 
"carne" (raça)
§Assim como nem todos os descendentes de 

Abraão são povo, nem todos os cidadãos de 
Israel são povo!

1. Será que a Palavra Falhou?

•(8-9) Deus escolheu a linhagem que 
derivou da sua ação milagrosa e não de 
ações meritórias de Abraão!
§A linhagem de Ismael foi produzida pelo 

"jeitinho" de Abraão e Sara
§A linhagem de Isaque foi produzida por 

mérito exclusivo de Deus (Esterilidade de 
Sara)

1. Será que a Palavra Falhou?

•(9) O que Abraão conseguiu com Agar não 
valeu (ele fez)
§Deus quis o impossível  (Gn 18:10-14)
§Abraão creu contra o impossível
§A promessa veio pela sua fé (Rm 4:16-20)
‣Judeus e Gentios crentes são filhos de Abraão -

filhos da promessa!
17

1. Será que a Palavra Falhou?

•(10-13) No caso da Esterilidade da Rebeca, 
seus 2 filhos (Esaú e Jacó) foram produzidos 
pelo poder de Deus.
•Entretanto a linhagem escolhida a partir de 

Isaque foi somente com um dos filhos! 
•Deus escolheu que o povo seria da linhagem de 

Jacó, sem que Jacó tivesse nenhum mérito! (Foi 
antes dos gêmeos nascerem!)
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1. Será que a Palavra Falhou?

•Antes do nascimento o que Deus anunciou a 
Rebeca?
§Dois povos (Edomitas e Israelitas) Gn 25:21-23
§Deus já sabia sobre Edom, antes de Esaú nascer!  

Ob 1:3  e 10-18
•(13) Amei e aborreci: os povos, não os irmãos! 

(Ml 1:2-5)
19

1. Será que a Palavra Falhou?

Resumo até aqui (6 a 13):
•Descendência não garante ninguém!
§Assim como os descendentes de Ismael e de Esaú não 

são povo, muitos israelitas não são povo!
•Mérito não garante ninguém!
§Abraão teve mérito em Ismael, e seus descendentes 

não são povo de Deus
§Jacó não teve mérito nenhum, e seus descendentes são 

povo de Deus

1. Será que a Palavra Falhou?

Resumo até aqui (6 a 13):
•Paulo defende o direito de Deus ter critérios para 

considerar alguém Seu povo, diferentes dos 
esperados pelos judeus
•Não há nenhuma afirmação que possa ser usada para 

defender que há arbitrariedade da parte de Deus 
para misteriosamente escolher salvar uns e negar a 
salvação a outros destinando-os ao inferno sem 
chance nenhuma!

1. Será que a Palavra Falhou?

Resumo até aqui (6 a 13):
•O que a Palavra nunca anunciou:
§Linhagem e justiça própria eram garantias
§Estrangeiros não tinham chance!

•O que a Palavra anunciou:
§Israelitas podem ser salvos (Dt 30:19-20)
§Estrangeiros também podem  ser  salvos 

(Sl 67:2; Sl 98:2; Is 52:10) 22

1º Pilar Destruído

"Raça não é garantia para 
ninguém" (Lc 3:8)

23

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•(14-18) Há alguma injustiça no fato de 
Deus usar critérios próprios para escolher 
quem faz ou não parte de seu povo?
§Seus critérios são: 
‣ raça não garante; méritos ( justiça própria) não 

garantem!
‣Garantia: Fé na misericordiosa provisão divina
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2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•(14) De modo nenhum!
§O castigo de Edom foi justo (Ob 1:10-14)
•(15) citação de Ex 33:19
§O argumento é: "Eu salvo pelos meus 

critérios, não pelos seus!"
•(16) SEM MÉRITO Humano
§Israel não foi escolhido por méritos próprios 

(nem os gentios)
25

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•(17) O caso do Faraó (Ex 9:15-16)

§"Eu já poderia ter destruído você e o 
seu povo - tenho razões para isso" 
‣O Faraó "SE" endureceu primeiro 

(6 vezes)
⁃Ex 7:13; Ex 7:22; Ex 8:19; Ex 8:32; 

Ex 9:7; Ex 9:34 
26

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

• (17) O caso do Faraó (Ex 9:15-16)

§"agora, depois do seu endurecimento, eu vou 
usar sua rebeldia para manifestar meu poder"
‣Deus endureceu depois (3x):Ex 9:12; Ex 10:20; Ex 10:27

§"sua rebeldia será usada para promover 
minha glória POR TODA A TERRA"
‣Entre os Gentios!!

27

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•O endurecimento de Faraó não foi arbitrário
•O endurecimento de Faraó não foi injusto
•O endurecimento final deste que se endureceu 

previamente serviu para que o Deus das dez 
pragas se tornasse conhecido por toda a Terra -
serviu para atrair os gentios ao Deus que deseja 
salvá-los!

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•Deus potencializa a livre escolha e 
inclinação voluntária do homem (Mt
13:10-17)
•Deus nunca endureceu quem já não 
estivesse endurecido (Rm 10:20-21; Mt
23:37)

2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•(18) "É Deus quem decide quem vai ser 
salvo. Seus justos critérios é que valem -
não os de vocês"
§Endurece os obstinados arrogantes e usa de 

misericórdia para os arrependidos impotentes
§Afinal de contas, a quem Ele quer estender 

sua misericórdia? 
‣Todos - Judeus e Gentios (Rm 11:32) 30
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2. Há Injustiça da Parte de Deus?

•"Não importa que vocês, Judeus, pensem que 
conseguem ser justos. Sua justiça própria é falsa e não 
salva! "
•Ele Salva quem Ele quer pelos critérios que Ele define! 
•A argumentação de Paulo é: 
§"Ele tem o direito de INCLUIR os gentios!"

•Não é:
§"Ele escolhe uns para salvar e outros para danar"

31

2º Pilar Destruído

"Ninguém é salvo através da  
justiça própria" (Lc 5:30-32)

32

A Soberania que Define Os Vasos de 
Ira e os Vasos de Misericórdia

Continuação da Seção de Perguntas e 
Respostas: 9:19-33

3. Como Pode Deus se Queixar da Incredulidade de 
Israel Se Ele os Rejeitou Porque Quis?

•(19) Mais um possível questionamento
•"Se é a vontade dele que manda, e Ele quis rejeitar 

seu povo, Ele que não reclame!"
•"Ele poderia querer não rejeitá-los"
•Como se os que rejeitam seus critérios não tivessem 

culpa!
•Como se Deus os tivesse rejeitado arbitrariamente 

sem motivo!

3. Como Pode Deus se Queixar da Incredulidade de 
Israel Se Ele os Rejeitou Porque Quis?

Paulo responde com outras perguntas:
•(20)Quem é você para questionar Deus?
•(20)Como a criatura pode questionar o Criador?
•(21)O Oleiro não faz vasos para honra e para 

desonra do mesmo barro?
•(22)Como poderíamos questioná-lo se seus justos 

critérios excluem alguns Judeus rebeldes mas 
incluem outros Judeus e também Gentios?

4. Quem é o homem para questionar Deus?

•(20) Os caminhos de Deus muitas vezes 
são surpreendentes
•Deus é muito mais sábio que qualquer 
homem, suas escolhas são sempre mais 
sábias e muitas vezes surpreendentes! 
(Jó 38:1-4)
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5. Como a criatura pode questionar o 
Criador?

•(20) Assim como um objeto não pergunta ao 
artífice por que foi feito de tal maneira, criaturas 
não devem questionar os critérios de Deus 
quando rejeitadas!
•"Por que me fizeste assim?" - "O Senhor me 

rejeitou mas eu não concordo que tenha me 
rejeitado apesar da minha raça e apesar da 
minha justiça própria" 

6. O Oleiro não faz vasos para honra e 
para desonra do mesmo barro?

•(21)Assim como um oleiro pode fazer do 
mesmo barro um penico e um vaso de 
flores, Deus pode de um mesmo povo, 
rejeitar alguns que rejeitam seus critérios e 
incluir outros que o primeiro grupo não 
queria!

6. O Oleiro não faz vasos para honra e para 
desonra do mesmo barro?

•(21) O oleiro e os vasos de honra e desonra
§Muitos pensam  equivocadamente que se trata da 

arbitrariedade de Suas escolhas!
§Seus critérios são bem definidos e conhecidos. 

Não é um ato arbitrário com critérios 
desconhecidos! 
§Um vaso nunca está destinado irreversivelmente 

por Deus à desonra(2Tm 2:16-21)
§O oleiro pode refazer um vaso! Jr 18 1:11 39

6. O Oleiro não faz vasos para honra e para 
desonra do mesmo barro?

•(21) O oleiro e os vasos de honra e desonra
§Sua vontade estabeleceu os critérios para definir 

quem são os vasos de honra e os de desonra 
( justificação pela fé somente)
§Sua vontade não impõe soberana e 

arbitrariamente quem será vaso de honra e 
desonra!
§No próprio argumento do AT, o vaso de desonra 

poderia ser um vaso novo! 40

7. Como poderíamos questioná-lo ...?

•(22-24)Como poderíamos questioná-lo se 
seus justos critérios excluem alguns 
Judeus rebeldes mas incluem outros 
Judeus e também Gentios?

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

(22)Os Vasos de ira preparados para perdição
•Ele "dá a conhecer" seu poder ao revelar sua ira 

aos judeus incrédulos ao mesmo tempo que 
demonstra sua longanimidade aos vasos de ira 
(pois Ele retarda seu juízo para que, a qualquer 
momento possam deixar a condição de vaso de 
ira!)
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7.Como poderíamos questioná-lo ...?

(22)Os Vasos de ira preparados para perdição
•Como Ele poderia ser considerado longânimo se os 

vasos de ira já estivessem por Ele destinados 
irreversivelmente ao juízo?
•Longanimidade = "makros" +  "tumos"
§makros = distante, longe
§tumos = ira, indignação

•2Pe 3:9-longanimidade= deseja que nenhum pereça!!

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

(23-24)Os vasos de misericórdia
•Ele "dá a conhecer" as riquezas da Sua glória 

aos salvos ( judeus + gentios) que "preparou de 
antemão" 
§Rm 8:29 - Predestinou os que conheceu de 

antemão
§1Pe 1:2 - Eleitos segundo a presciência de Deus
§Ap 22:17 - Todo aquele que quiser, receba...

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

Resumo:
•Vaso de desonra = vaso de ira = judeus 

incrédulos (raça e justiça própria)
•Vaso de honra = vaso de misericórdia = judeus 

+ gentios crentes (exclusivamente fé)

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

Resumo:
•O Deus soberano é quem define o critério
•O Deus soberano irado é longânimo! 
•O Deus soberano irado deseja salvar a todos! 

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

Resumo: Rm 11:32: 
•"Porque Deus a todos encerrou na 

desobediência..."
§Rm 3:10-12; Rm 3:23; 

• "...a fim de usar de misericórdia para com todos"
§Rm 3:29; 1Tm 2:4, 2Pe 3:9; 1Jo 2:2; Jo 3:16-18

•"todos" são "todos" e "mundo" é "mundo"

7.Como poderíamos questioná-lo ...?

Resumo:
•Paulo defende o direito de Deus de estabelecer os 

critérios de salvação/condenação
•Paulo defende o direito de Deus de incluir os Gentios
•O argumento de Rm 9-11 não é uma suposta 

arbitrariedade de decretar que alguém ficará no inferno 
endurecido por Deus para que não seja salvo, enquanto 
outro é misteriosamente escolhido para ser salvo!


