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Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 7

12/11/2017

Recapitulação

•Decisões e a Vontade de Deus (12:2)
§1-Sabedoria derivada do conhecimento bíblico (Sl

19:7-10; Cl1:9)
§2-Santidade (Fp 2:12-13; 1Ts 4:3, 1Pe 2:15; 1Pe 4:2)

§3-Humildade e submissão 
(Deus-Tg 4:6-7; Uns aos outros-Ef 5:21; Autoridades-
1Pe 2:13; Líderes-Hb 13:17)
§4-Perseverança no sofrimento (1Pe 3:17; Mt 5:11-14)

§5-Gratidão (1Ts 5:18)

Recapitulação

Serviço Cristão (12:3-8)
•Chamados à humildade
•Chamados para servir
•Dons espirituais
§7 (profecia, ministério, ensino, exortação, 

contribuição, liderança, misericórdia)
§5 (1Pe 4:10-11) (Profecia-[ensinar e exortar])

(Ministério - [contribuição, liderança, misericórdia)]

Recapitulação

Relacionamentos dos Justos (12:9-16)
•Autenticidade
•Bondade
•Fraternidade
•Honradez

5-Serviço Entusiasmado (11)

•Não sejam remissos no zelo
§"Diligência sem negligência" (Cl 1:28-29)
§Não façam "corpo mole" (Hb 6:10-12)
•Fervorosos no Espírito
§"Ferventes por causa do Espírito"
§"Entusiasmo espiritual"
•Servir ao Senhor
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5-Serviço Entusiasmado (11)

Onde e quando servimos ao Senhor?
•At 4:29
§Pregando a Palavra
•Cl 3:22-24
§Em todas atividades "seculares"
•Ef 4:11-12
§Edificando a igreja de Cristo

5-Serviço Entusiasmado (11)

•Quando foi a última vez que você serviu a 
Deus pregando o evangelho para alguém?
•Você tem um ministério na igreja?
•Você encontra prazer ou tédio no serviço 
que faz?
•Você se entusiasma com os dons que Deus 
te deu para servir?

6-Alegria na Esperança (12)

•Coisas que esperamos no Senhor
§Cumprimento das Suas promessas
‣ Livramento da condenação, ressurreição , vida eterna, 

céu, desfrutar da presença do Senhor, reencontrar 
queridos que partiram, etc. 

§Nosso futuro glorioso com Ele
§Devem ser uma fonte importante da nossa alegria

•Circunstâncias desfavoráveis tendem extinguir a 
alegria do crente

6-Alegria na Esperança (12)

•Você é uma pessoa alegre? Ou é uma pessoa "pra 
baixo"?
•Alegrar-se na Esperança é algo estranho à sua vida 

cristã?
•Quais são as pessoas mais alegres que você 

conhece? É fácil ou difícil se relacionar com elas?
•Como seu estado de humor afeta seus 

relacionamentos?

6-Alegria na Esperança (12)

•Você depende das circunstâncias para se 
alegrar?
•Você vê os motivos e consegue se alegrar 
no SENHOR?

7-Paciência na Tribulação (12)

•Suportar os problemas
•Enfrentar as crises sem desânimo
•Resistência ao sofrimento na força do Senhor

(2Co 12:7-10; Fp 4:11-13)
•A tribulação é um ingrediente essencial à Fé 

(Rm 5:3-5; Tg 1:2)
•A tribulação é transitória e provisória 

(1Pe 1:3 e 2Co 4:17 a 5:2)
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7-Paciência na Tribulação(12)

•Qual é o seu maior problema hoje? Sua 
postura na crise tem agradado a Deus?
•Você tem decepções em relação a Deus?
•Que impacto seus problemas têm causado 
nos seus relacionamentos?

8-Perseverança na Oração (12)

•Orações dos maduros são abundantes (1Ts 5:17)

•Jesus ensinou a relação entre a fé e a 
perseverança na oração (Lc 18:2-8)
•Quanto mais implantada a justiça, mais eficaz  

(Tg 5:16)
•Quanto menos atenção à Palavra, menos eficaz

(Pv 28-9)
•Justos oram conforme Sua vontade (1Jo 5:14-15)

8-Perseverança na Oração (12)

•Era uma prática importante na igreja 
primitiva (At 1:13-14; At 2:41:42)

•Maduros reagem aos problemas com 
orações de gratidão (Fp 4:5-6)

8-Perseverança na Oração (12)

•Como é o seu hábito de oração?
§maior intensidade nos problemas?

•Quais irmãos em cristo estão nas suas orações?
•Você ora mais pelos outros ou por si? 

(Altruísmo ou egoísmo?)
•Suas orações refletem Sua vontade ou os seus 

desejos?

9-Generosidade (13)

•"Koinoneo" - proximidade nas carências 
(Tg 2:14-17)
§Inclinação a compartilhar
§Desprendimento 
§Atenção às necessidades alheias - dos santos 

e de quem quer que seja! (Lc 10:25-37)
•Hospitalidade - lares abertos 

9-Generosidade (13)

•Na carência alheia você tende a ser 
indiferente?
•Você conhece alguém que passa por 
necessidades hoje? O que tem feito a 
respeito?
•Você sente prazer em ajudar outros irmãos, 
ou isso é um fardo?
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10-Bem aos Maus (14)

•Abençoar os perseguidores
§orar para que sejam abençoados, 
transformados, convertidos, etc.
§desejar o seu bem e não seu mal
§não conspirar para que sofram

10-Bem aos Maus (14)

•Quem você tem como inimigo (tem sido hostil com 
você)?
•Quem tem você como inimigo (a quem você tem sido 

hostil)?
•Sinceramente, o que você tem desejado a eles?
•Você se imagina "abençoando" essa(s) pessoa(s)?
•Que sentimentos você tem nutrido em relação a 

ela(s)?

11-Simpatia(15)

•Alegrar com...
§Sua alegria: minha alegria
•Chorar com...
§Sua tristeza: minha tristeza
•União e comunhão em todas as 
circunstâncias

11-Simpatia(15)

•Que reações você tem tido às alegrias 
alheias? Indiferença, inveja ?
•Qual tem sido sua postura diante da dor 
alheia? Afastamento, indiferença, omissão?

12-Imparcialidade(16)

•Mesmo sentimento
§atitude
•Mesmo tratamento
§Não ser parcial; fazer acepção de 
pessoas (Rm 2:11; Tg 2:1)

12-Imparcialidade(16)

•Orgulhosos - "no lugar de"
§alto conceito de si
§sentimento de superioridade
•Associar-se com os mais humildes
§Não excluir os mais humildes
§relacionar-se com eles - como com os demais
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12-Imparcialidade(16)

•Você faz parte de alguma "panela" -
fechada?
•De quais pessoas da igreja você não gosta 
ou tem alguma antipatia? Por quê?
•Como você tem tratado essas pessoas?

12-Imparcialidade(16)

•Você tem amizade com pessoas mais 
humildes?
•Como você trata os "serviçais" no seu dia 
a dia? Com indiferença?

13-Humildade (16)

•"Sábio aos próprios olhos"
§Eu sei ou conheço mais (1Co 8:1-2)
§Ninguém pode me demover das minhas 

opiniões
§Eu sou o parâmetro para julgar os outros 
‣"nem eu faria melhor..."

§Minhas opiniões são as corretas

13-Humildade (16)

•Como você trata quem pensa diferente de 
você? Considera inferior?
•Como você reage a quem não concorda 
com você?
•Você tem buscado sua exaltação?
•Você tem avidez pelo elogio?

A Implantação da Justiça e 
A Relação dos Justos com os 

"Inimigos"

12:17-21

Ruptura da Espiral do Mal

•(17)"Mal por Mal" (1Pe 2:18-25)

§Pagar na mesma moeda
§Inclui intenções, atos e palavras
§Envolve domínio próprio e autocontrole nas 

reações
•Quebrar  a "espiral" do mal onde a cada 
retribuição o mal aumenta
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Empenho pelo Bem

•(17) "esforçai-vos..."
§O bem a todos que nos cercam
‣Inclusive aos que nos fazem o mal

§Postura de busca por oportunidades 
de fazer o bem (sem omissões!)

Empenho pelo Bem

•Quando foi a última vez que você 
beneficiou alguém com seus atos?
•Como você se classifica diante da 
carência alheia: omissão indiferente ou 
ajuda consistente?

Empenho pela Paz

•(18) "se possível ...
§"no que depender de vós"
‣Na parte que nos cabe. No que estiver ao 

nosso alcance.
§Apaziguar, não provocar, não se omitir
§Promover a reconciliação e não 
alimentar hostilidades

Empenho pela Paz

•Quem tem hostilizado você ultimamente?
§O que você tem feito para apaziguar a 

relação?
•Você tem dado razões para pessoas 
manifestarem ressentimento ou 
hostilidade?

Vingança

•(19) "não se vinguem"
§"dai lugar" isso cabe a Deus
§A Ele pertence a vingança e a retribuição
•Há um universo de atitudes vingativas  que 
podemos adotar
§prejudicar ou ferir o outro por algo que nos fez

Vingança

•Você tem sido tentado nesta área?
•Você tem retribuído mal por mal?
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Benignidade

•(20) saciar a fome do inimigo
•saciar a sede do inimigo
•"brasas vivas sobre a cabeça" (Pv 25:21-

22)
§Ficará queimando sua cabeça -espanto, 

incômodo, constrangimento, culpa, vergonha

Benignidade

•Quem você quer ver "morto"?
•Você se vê suprindo carências essenciais 
de quem lhe fez o mal, sem esperar nada 
em troca?

Vitória sobre o Mal

•(21) O mal vence ao nos contaminar
§Ações dos nossos inimigos podem promover 

nossa derrota
‣derrota não é ficar em desvantagem com os 

agressores, mas ser dominado pelo mal deles e 
se comportar como eles

§Nós vencemos se nossa resposta é o bem -
amor e serviço aos inimigos

Vitória sobre o Mal

•Quem tem vencido: você ou o mal?
•Você tem tratado as pessoas como elas 
merecem (mal)?
•Você tem se contaminado pelo mal das 
pessoas que o aplicam a você?

Relação com Inimigos - Resumo

• (14) Não amaldiçoem 
• (17) Não retribuam mal 

por mal
• (19) Não se vinguem 

• (21) Fazemos o mal = 
nossa própria derrota

• (14)Abençoem
• (17)Façam o bem a todos 

e (18)  persigam a paz
• (19 )Vingança é para Deus 

e Sua ira
(20)amem e sirvam os 
inimigos 
• (21)Fazemos o bem = 

derrota do mal

A implantação da Justiça e 
A Relação dos Justos com o Estado

O Exercício da Cidadania Terrena
13:1-7
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Sujeição às Autoridades

•(1) Estabelecidas por Deus (1Pe 2:13-17)
§Permissão do Senhor da história
§Determinação de Deus (Dn 2:21; Jo 19:11)

•Não significa que:
§Sempre fazem o que Deus aprova
§Deus apoie cada um dos seus atos

•Significa que Deus controla soberanamente a 
história, através de justos e ímpios

Estabelecidas por Deus

44

Rebelião às Autoridades

•(2) É rebelião contra Deus
•(2) É um ato condenável
•As consequências serão dolorosas

A Única Exceção 

•Desobediência a Deus 
§Sadraque, Mesaque , Abede-Nego e 

Nabucodonosor (Dn 3:12-17)

§Daniel perante Dario (Dn 6:5-10)
§Pedro perante o Sinédrio (At 5:29)

•Nos dias de hoje: não pregar o evangelho, não 
disciplinar crianças, aceitar como membro da 
igreja quem é reprovado, etc.

O Papel das Autoridades

•(4) Serva de Deus para promover o bem
§(3) Quem pratica o bem tem sua simpatia
•(4)Serva de Deus para punir o mal
§(1Pe 2:13-14) - contenção da malignidade
§(3) praticantes do mal devem temer
§(4) praticantes do mal encontram sua 

"espada"

O Papel das Autoridades

•O uso da "espada" pelas autoridades civis
§Direito concedido por Deus para até tirar a vida dos 

malfeitores durante sua atuação na contenção da 
malignidade 
§Direito concedido por Deus para aplicação da pena de 

morte como punição máxima para eliminação da 
malignidade da sociedade
§Pena de morte era contemplada na Teocracia de Israel. 

Exemplos: (Lv 24:17; Lv 20:9-16; Dt 21:18)
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As Motivações da Sujeição

•(5) Temor da punição
•(5) Dever de Consciência
§"Eu sei o que Deus quer nesta matéria, ao 

obedecer fico em paz com minha 
consciência"

Os Tributos

•(6,7) Impostos - preço pago a Roma pela 
"proteção" das propriedades (IPTU)
•(7) Tributos - coletados por Roma sobre as 
mercadorias (ICMS)
•IPI, II, IE, IOF, ITR, IR, CSLL, PIS, COFINS, 
CPMF, IPVA, ITCMD, ITBI, ISSQN, ... 

Dívidas para com o Estado

•(7) Respeito ("phobos")
§Temor, medo
•(7) Honra
§Respeito, homenagem, reverência


