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Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 6

5/11/2017

Fundamentos para a 
Implantação da Justiça

12:1-2

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias 
de Deus, que apresenteis o vosso corpo por 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, 
que é o vosso culto racional. E não vos 

conformeis com este século, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

A Vontade de Deus

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•Muitos imaginam que tem que descobrir qual é 
vontade de Deus para suas vidas em todas as 
suas escolhas:
§Estudo medicina ou engenharia?
§Mudo ou não de emprego?
§Será que é esta a pessoa para eu me casar?
§Vendo ou não minha casa?
§Troco ou não de carro?
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para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•Afinal de contas, qual é a vontade de Deus 
para nossas vidas?(Sl 143:10)
•Como descobri-la no dia a dia? 
•Devemos tomar como norma Jz 6:36-40?

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

Tipos de vontade de Deus:
•Vontade Soberana - imune a fatores externos
§Ex: Jo 6:40

•Vontade Não Soberana - Ele deseja que 
aconteça, mas permite que não aconteça
§Vontade moral - Ex: Sl 40:11; Dt 30:19-20
§Alguns creem que há vontades específicas: 

profissão, trabalho, cônjuge, viagem, etc.

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•Há uma vontade específica para as minhas 
decisões?
§Mudo ou não de emprego?
§Será que é esta a pessoa para eu me casar?
§Vendo ou não minha casa?
§Troco ou não de carro?
§Estudo medicina ou engenharia?

5 Vontades de Deus Reveladas na 
Palavra Que Devemos Considerar 
Atentamente Em todas as nossas 

Escolhas 

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•1-Que sejamos sábios por conhecermos os 
mandamentos e princípios da Palavra 
(Sl 19:7-10; Cl 1:9)
•2-Que zelemos pela nossa santidade 
através da obediência e prática do bem 
primando sempre pelo bom testemunho 
(Fp 2:12-13; 1Ts 4:3, 1Pe 2:15; 1Pe 4:2)
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para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•3-Que sejamos humildes e submissos
§A Deus (Tg 4:6-7) 
§Uns aos outros (Ef 5:21)
§Às autoridades humanas (1Pe 2:13)
§Aos nossos líderes na igreja (Hb 13:17)

•4-Que perseveremos mesmo que a implantação da 
justiça nos traga sofrimentos (1Pe 3:17; Mt 5:11-14)
•5-Que sejamos sempre agradecidos (1Ts 5:18)

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•Como escolher?
§Mudo ou não de emprego?
§Será que é esta a pessoa para eu me casar?
§Vendo ou não minha casa?
§Troco ou não de carro?
§Estudo medicina ou engenharia?

para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus

•Decida aquilo que você preferir, 
comprometido com a instrução Bíblica:
§1-Sabedoria, conhecimento bíblico
§2-Santidade
§3-Humildade e Submissão
§4-Perseverança no sofrimento
§5-Gratidão

A Implantação da Justiça e o 
Serviço dos Justos

12:3-8

Algumas Ordens com Autoridade

• (3) Pela graça dada a Paulo 
(Rm 1:5 e 15:15-16)
§de ser um Apóstolo de Cristo
§de ter recebido do Senhor a  autoridade 

necessária

Chamado à Humildade

•(3) "Não pensem de si mesmos..."
§Não se superestimem
§Não pensem que são melhores do que 
realmente são
§Não se considerem superiores a outros 
irmãos
§Não se considerem mais importantes
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Chamado à Humildade

•(3) moderação-segundo a medida da fé
§Devemos nos avaliar pelo parâmetro da 
fé cuja fonte é Deus
‣A iniciativa é de Deus (Hb 12:2)
‣Ele dá graciosamente, sem mérito
‣não é uma conquista humana

§Pelo parâmetro da fé, todos estão nivelados
‣Dons e, portanto, a relevância vêm de Deus

Chamado à Humildade

"Há somente uma igreja católica e apostólica
presidida por um poder espiritual supremo, o
Papa, que só pode ser julgado por Deus - jamais
por homens. Eu declaro, determino, defino e
pronuncio que é absolutamente necessário para a
salvação de qualquer criatura humana a plena
sujeição ao pontífice romano"(Papa Bonifácio
VIII, 1302)

Chamado à Humildade

“Quem é que toca num ungido do Senhor e fica
impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor.
Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor
é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não tá
gostando? Sai de lá e vai para outra igreja!(...)
Não toque em ungido do Senhor! Rapaz, aprenda
isso. Eu já vi gente morrer por causa disso.”

(Silas Malafaia, 2015)

Chamado à Humildade

"A primeira coisa que eu peço é que as pessoas
não façam uso do meu nome, não se auto
denominem Luteranas mas Cristãs. Quem é
Lutero? Os ensinamentos não são meus. Nem fui
crucificado por ninguém. Como eu, um
insigificante saco fedorento de vermes, pude
chegar a esse ponto onde alguém chama as
crianças de Cristo através do meu maldito nome?

O Chamado ao Serviço

•(4) A analogia do corpo humano
§unidade formada de membros multifuncionais
•(5) O corpo de Cristo
§é uma unidade
§tem muitos membros
§que são interdependentes

O Chamado ao Serviço

•1Co 12:13-27
§Unidade
§Diversidade
§Interdependência



ROMANOS - CAPÍTULOS 9 a 16

Igreja Batista Fonte - Escola Bíblica - Outubro/Novembro de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 5

Dons: Abordagem Convencional- 7 
dons

O Chamado ao Serviço

•(6) Membros recebem pela graça 
diferentes dons
§por isso devem ser humildes
§não receberam por mérito

Os Dons Espirituais

•(6) Profecia: 
§Profetas do AT: "Assim diz o Senhor " - Dt 18:18-22
‣ novas revelações ou advertências

§Apóstolos e autores do NT: idem
§Profetas na igreja primitiva: 1Co 14:3
‣ edificar, exortar, consolar

§Hoje: ensino prático e confrontadora- Pv 29:18
‣ edificar, exortar, consolar

Os Dons Espirituais

•(6)Profecia: segundo a proporção da fé
§Não extrapolando a fé
§Em concordância com a fé
§A mensagem profética jamais pode contradizer a 

fé cristã - Dt 13:1-3
§Lastreado na revelação bíblica cuja autoridade e 

suficiência reconhecemos pela fé
‣Não precisamos de novas revelações 

Os Dons Espirituais

•(7) Ministério
§"diakonia" - termo genérico para serviço ou 

assistência (2Co 9:1;  Rm 15:31;  Ef 4:12)
§os primeiros diáconos tinham um serviço de 

caráter social (At 6:1-3)
§Dom que viabiliza toda ajuda a outros irmãos

Os Dons Espirituais

•(7)Ensino
§Habilidade para interpretar e comunicar de 

maneira compreensível a Palavra
§Difere do dom de profecia não no conteúdo mas 

na forma
‣Profecia - exposição prática e confrontadora
⁃ Edificação, exortação, consolação (1Co 14:3)

‣Ensino - explicação
⁃ Didática (1Tm 3:2)
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Os Dons Espirituais

•(8)Exortação
§"chamar ao lado"
§Advertência, admoestação
§Confrontação

Os Dons Espirituais

•(8)Contribuição
§suprir necessidades com suas posses
•"com liberalidade"
§generosidade
§sem segundas intenções

Os Dons Espirituais

•(8)Presidir 
•Exercer a liderança
§Dom típico de:
‣Bispos e Presbíteros (1Tm 3:4-5; 1Tm 5:17)

•Com diligência
§zelosamente, cuidadosamente

Os Dons Espirituais

•(8) Misericórdia
§Sensibilidade especial à dor e ao sofrimento 

alheio
§Habilidade para confortar e trazer alívio aos 

carentes
•Com alegria
§não por obrigação

Os Dons Espirituais

•Profecia, Ministério, Ensino, Exortação, 
Contribuição, Liderança
•Repare que todos os cristãos precisam 

desempenhar as funções típicas de cada dom em 
algum contexto da suas vidas
•Entretanto todos cristãos recebem dons que lhes 

possibilitam um desempenho especial enquanto 
servem na edificação da igreja

Dons: Abordagem Não 
Convencional-

5 dons
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Dons Espirituais

Profecia (falar)
•Ensinar
•Exortar

Ministério (servir)
•Contribuir
•Liderar
•Exercer 
misericórdia

2 Grupos:  1Pe 4:10-11 A Implantação da Justiça e 
Os Relacionamentos dos Justos

13 Ingredientes da "Receita" do Amor
12:9-16

1-Autenticidade(9)

•Amor 
§Mandamento do Senhor 

(Lv 19:18;  Mt 22:39; Jo 13:34)
§Vida em obediência (Rm 13:8)
•Sem hipocrisia
§"anhypocrites" - não+ator - encenação 
‣sem "teatro"
‣sem "máscaras"

1-Autenticidade (9)

•Amar a Deus implica em amar os 
irmãos - senão: hipocrisia (1Jo 
4:20)
•Amor sincero identifica e socorre 
necessidades dos irmãos (1Jo 3:17)

1-Autenticidade (9)

•Você já se viu "fabricando" amabilidade?
•Você finge que ama certas pessoas pelos 
benefícios que pode ter?
•Você evita certas pessoas?
•Já se omitiu diante da necessidade de 
alguém?

1-Autenticidade (9)

•Você nutre rancor ou mágoa contra 
alguém?
•Você trata algum irmão com indiferença?
•Você nutre desprezo para alguma pessoa?
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2-Bondade (9)

•Ordem para odiar depois da ordem para amar?
•É o ódio inerente ao amor: ódio ao mal
•mal = prejudicar os outros
•mal = desobedecer Sua vontade
•mal = inverso da bondade
•mal = inverso da santidade

2-Bondade (9)

•"Apegar " (vem de "kolla") ao bem
•bem = ajuda os outros
•bem = obedece Sua vontade
•bem = expressão da bondade
•bem = expressão de santidade

2-Bondade (9)

•Na falta de amor: "Odeia-se o bem, 
apegar-se ao mal"
•Você já teve o desejo de ver alguém sofrer?
•Você já sentiu prazer na dor alheia?

2-Bondade (9)

•Você já prejudicou deliberadamente alguém?
•Você fala o que pensa independente da dor que 

provoca no outro?
•Quantas pessoas você magoou ultimamente?
•Necessitados têm recebido de você indiferença?

3-Fraternidade (10)

•Amar fraternalmente
§forte união, como irmãos
•Amar cordialmente
§afeto, carinho
•Fortes laços de amizade

3-Fraternidade(10)

•Você tem verdadeiros amigos na família de 
Deus?
•Você tem se aplicado para desenvolver 
laços fortes de amizade?
•Você só tem relacionamentos superficiais? 
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3-Fraternidade (10)

•Você tem tendências ao isolamento?
•Você identifica pessoas no seu 
relacionamento que podem contar com 
você para qualquer coisa?
•Você identifica pessoas no seu 
relacionamento com as quais pode contar 
para qualquer coisa?

4-Honradez (10)

•"Prefiram um ao outro" 
§um honra mais o outro do que a si, o outro 

honra mais o um do que a si
•Exalta o outro mais do que a si (Fp 2:3)
§Exalta - não deprecia!

4-Honradez (10)

•Você elogia quem merece?
•Há pessoas que você admira? Você já expressou 

sua apreciação por elas?
•Você se incomoda quando alguém recebe alguma 

honra e você não?
•Você  bajula  por  interesse?
•Você se exalta para receber alguma honra?

4-Honradez (10)

•Como você se sente quando não é honrado 
quando merece?
•Você consegue permanecer honrando 
alguém que te desonrou?
•Você tem o hábito de fazer comentários 
depreciativos?


