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AULA 3

ROMANOS
Capítulos 1-8

17/03/2019

Vlademir Hernandes

Nível Metafísico Justiça
- Mistério

Nível Físico

Essência de Deus
Ignorância humana

Revelada
-Evangelização

Imputada

Decreto de Deus
Fé humana

-Justificação Rm 3:24-26; 5:1

Garantida
-Segurança

Fidelidade de Deus
Esperança humana
Rm 8:33:35;Jo 10:28-29

Âmbito Cognitivo

Exigência de Deus
Perdição humana
Rm 1:17-18; 10:13-15

Conduta Humana

Essência Humana

Reflexão

Rm 1:19; 16:25

Âmbito Existencial

Implantada

Poder de Deus

Resguardada

Correção de Deus
Temor humano

Fé/Obediência humana
-Transformação
Rm 1:17; 6:19

-Disciplina

Rm 14:10-12; Hb 12:4-8 10:26-31

•Estas manifestações da depravação típicas dos céticos
deveriam acometer crentes?
•Estas manifestações da depravação típicas dos céticos
podem acometer crentes?
•Quais delas você tem visto por aí em crentes?
•O que pode significar (2 possibilidades) quando
alguém que se diz crente mas incorpora
continuamente na própria vida algumas destas
práticas?

A Ira De Deus Contra a Humanidade
A IRA DE DEUS CONTRA TODA A
HUMANIDADE

1:18-3:20

ANALISADA QUANTO A MORALIDADE HUMANA:
•Contra os céticos imorais (1:19-32)
•Contra os moralistas acusadores (2:1-11)
ANALISADA QUANTO AO CONHECIMENTO DA LEI
•Contra os ignorantes da Sua Lei (2:12-16)
•Contra os legalistas hipócritas (2:17-29)
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Moralistas Acusadores: Definição
IRA DE DEUS CONTRA OS
MORALISTAS ACUSADORES

2:1-11

Moralistas Acusadores: Definição
•(1) "Quando Julgas quem quer que sejas"
▪Julgar: pronunciar juízo concernente a certo e
errado
▪Reprovar em relação a um padrão estabelecido
▪Consideram-se moralmente superiores
▪Embora típico dos judeus legalistas, tal postura
pode advir de qualquer sistema filosófico (At 17)

•Consideram-se aprovados pela alegada
observância de certos padrões de
comportamento, e julgam as demais pessoas
com base na sua pseudomoralidade.
•"Eu sou suficientemente bom para ser aceito
por Deus"

Moralistas Acusadores: Defeitos
•(1)A Incoerência Moralista
▪Hipervalorizam o que é banal e desprezam o que
é essencial (Mt 23:24)

•(1)A Hipocrisia Moralista
▪Seu padrão para os outros é bem maior do que
para si mesmos (Mt 23:2-4)
▪Nem chegam perto de cumprir o que exigem

Moralistas Acusadores: Condenação

A Falência da Justiça Própria

•(2)Deus julga a todos pelo Seu Verdadeiro
padrão moral
•(2)Deus condena a todos - independente da sua
auto-avaliação enganosa e da sua alegada
superioridade moral
•(3)Moralistas estão iludidos com sua justiça
própria - estão condenados.

•(4)Desprezo à bondade de Deus "eu sou suficientemente bom" - "não
preciso da Sua bondade (graça)"
•(4)Desprezo à tolerância de Deus "eu não devo nada a Deus"
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A Falência da Justiça Própria

A Essência da Justiça Própria

•(4)Desprezo à longanimidade de Deus "eu consigo agradar a Deus (não serei punido)"
•(4)Desprezo à necessidade do arrependimento
viabilizado pela bondade de Deus
"Não tenho do que me arrepender - sou
irrepreensível (Fp 3:6)"
"minha mente não precisa mudar - não preciso da
ajuda de Deus"

•(5)Dureza = Obstinação, teimosia
•(5)Coração impenitente = "não
arrependido"; não admite a necessária
mudança de mente; arrogantemente pensa
que satisfaz a justiça de Deus

A Incompetência da Justiça Própria

A Dificuldade do Texto: A Salvação é pelas
obras?

•(5)Acumula - "ajunta, amontoa"
•(5)Aumenta o "volume" da ira e pensa
que é justo (Lc 18:9-14)
•(5)Essa ira será finalmente derramada no
juízo final (Mt 13:49-50; Ap 20:14-15)

•(6)Como a retribuição será pelas obras se
ele afirma que a salvação é pela fé?
•(7)Será Paulo também defende que a vida
eterna é concedida pelo esforço e
perseverança?

A Retribuição de Deus (6)

O Teste Moral
•Obra meritória de Cristo

Teste Moral: Conforme Procedimentos
Justiça Imputada e SIM
Implantada
Causa da retribuição:
Justificação
Vida eterna, Glória,
Honra, Paz, Retribuição
por obras = galardão

Obra
Cristo

Perseveram em
fazer o bem bem?

NÃO Juízo Merecido
Falência
Humana Causa da retribuição:
pecados

Eternidade

Ira e Indignação
Tribulação Angústia

▪(10)É a única causa possível da salvação de
quem quer que seja
▪Ninguém é salvo por mais que se esforce
(Ef 2:8-10)
‣Essa é a acusação de Paulo aos judeus moralistas

▪Fé averiguada no teste moral (Tg 2:14-24)
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Nível Metafísico Justiça

Essência de Deus
Ignorância humana

- Mistério

Nível Físico

Revelada
-Evangelização

Referência aos Justos
Essência

Imputada

Decreto de Deus
Fé humana

-Justificação Rm 3:24-26; 5:1

Garantida
-Segurança

O Teste Moral

Rm 1:19; 16:25

Fidelidade de Deus
Esperança humana
Rm 8:33:35;Jo 10:28-29

Âmbito Cognitivo

Exigência de Deus
Perdição humana
Rm 1:17-18; 10:13-15

Conduta

Âmbito Existencial

Implantada

Poder de Deus

Fé/Obediência humana
-Transformação
Rm 1:17; 6:19

Resguardada
-Disciplina

Correção de Deus
Temor humano
Rm 14:10-12; Hb 12:4-8 10:26-31

O Teste Moral
•Características dos injustos (não justificados - justiça
não implantada)
▪(8)Facciosos - sectários (desprezam outros)
▪(8)Desobedientes à Verdade - não fazem nem aprovam
aquilo que a Verdade ensina que é correto
▪(8)Obedientes à injustiça - fazem e aprovam o que é
oposto à justiça (retidão moral)
▪(9)Praticantes do mal - cheios de obras malignas
▪(9)É universal (reprovados podem ser judeus ou gregos)

Reflexão
•Quais exemplos de condutas ou aparências que
Deus não valoriza mas que são tipicamente
valorizados por certos "crentes" atualmente?
•Que tipo de postura podemos ter para com os
que não vivem pela nossa "cartilha", mesmo em
questões que a Bíblia não especifica?

•Conduta dos Justos (implantação da Justiça)
▪(7) Perseverante em fazer o bem - empenho
▪(10) Praticante do bem - resultado
▪(7) Anseio pela glória
‣ De Deus e sua própria (futuramente)

▪(7) Anseio pela honra - reconhecimento de Deus: "Servo
bom e fiel" (Mt 25:21)
▪(7) Anseio pelo estado incorruptível (1Co 15:53-54)
▪(10) É universal (aprovados podem ser tanto judeus quanto gregos)

O Teste Moral
•(7)"vida eterna ao que pratica o bem" -os justos

▪"Marca" esperada nos regenerados - justiça imputada
(essência) e implantada (conduta) (1Jo 2:1-3)

•(8)"condenação ao que pratica o mal" - os injustos

▪"Marca" esperada nos não regenerados, que provoca sua
condenação (Ap 20:11-15; Ap 22:14-15)

•(6) Procedimento deriva sempre do status da justiça (se

foi ou não imputada e implantada)
▪Sem a justiça (imputada e implantada), o
procedimento causa sempre condenação (Gl 3:10; Tg 2:10)

A Ira De Deus Contra a Humanidade
ANALISADA QUANTO A MORALIDADE HUMANA:
•Contra os céticos imorais (1:19-32)
•Contra os moralistas acusadores (2:1-11)
ANALISADA QUANTO AO CONHECIMENTO DA LEI
•Contra os ignorantes da Sua Lei (2:12-16)
•Contra os legalistas hipócritas (2:17-29)
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Ignorantes da Lei: Definição

2:12-16

•Todo aquele que nunca teve contato com a Bíblia
nem foi exposto a nenhum tipo de educação
judaico-cristã ou evangelização
•Este não é o caso da nossa sociedade com raízes
católico-romanas
•Era o caso dos greco-romanos daqueles tempos

Desobediência e Ignorância

Desobediência e Ignorância

IRA DE DEUS CONTRA OS IGNORANTES DA
SUA LEI

•Como pode Deus condenar quem não sabe o que
Ele define como certo ou errado?
•Não seria isso uma injustiça da parte de Deus?
•Será que não é possível alegar ignorância para
escapar do juízo de Deus?

•(12) A Resposta contundente de Deus:
▪Todos pecaram:
‣Se conhecendo a Lei - perdição
‣Se na "ignorância" - perdição

•Observe que a justiça humana é aplicada da
mesma maneira
▪Ninguém escapa alegando ignorância

Obediência e Conhecimento
•(13)Conhecimento não implica em obediência
•(13)Obediência não é a causa mas o resultado
da justificação

▪A Justificação é tratada em Romanos com 2
nuances temporais:
‣O já (decreto do passado): 5:1 e 9
‣O ainda não (consumação escatológica): 2:13

Entretanto, A Ignorância à
Lei de Deus é Falsa!
•(14,15) Mesmo quem não teve acesso à Lei

revelada e documentada, conhece o suficiente
para saber que erra no pouco que sabe
▪A Lei "impressa" pelo Criador no coração das
criaturas é suficiente para perceber que o juízo
de Deus é merecido.
▪Todos falham no padrão moral que adotam
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Condenados pelo que Sabem!

Reflexão

•(15)Deus usará a consciência e os pensamentos
auto acusadores para evidenciar o pecado e
condenar o pecador (Não há ignorantes nem
inocentes)
•(16) Deus condenará com base nos segredos
mais íntimos todos aqueles que não creram em
Jesus Cristo

•O que você acha que vai acontecer com
quem nunca ouviu o Evangelho?(Rm 2:12-16)
•Você acha que existe alguma possibilidade
de salvação além da fé em Cristo?
(At 4:11-12; Jo 14:6)

▪Quem não crê que seus pecados foram punidos na
cruz, terá seus pecados punidos no inferno

Exemplos de Respostas Teológicas à
Doutrina da "Exclusividade de Cristo"
•Quem nunca ouviu, é porque é predestinado à perdição.
Deus só salva os predestinados à salvação (Calvinismo).
•Quem nunca ouviu, infelizmente não teve a chance de
decidir. Será condenado, pois não teve a oportunidade de
exercer o livre arbítrio e crer no Evangelho (Arminianismo).
•Quem nunca ouviu é porque não creria mesmo se tivesse
ouvido. Deus sempre providencia o Evangelho a todos os
que Ele sabe que responderão com fé. (Molinismo)

A Ira De Deus Contra a Humanidade
ANALISADA QUANTO A MORALIDADE HUMANA:
•Contra os céticos imorais (1:19-32)
•Contra os moralistas acusadores (2:1-11)
ANALISADA QUANTO AO CONHECIMENTO DA LEI
•Contra os ignorantes da Sua Lei (2:12-16)
•Contra os legalistas hipócritas (2:17-29)

Definição

IRA DE DEUS CONTRA OS
LEGALISTAS HIPÓCRITAS

•Consideram-se aprovados por Deus
mediante a aparência de obediência do que
conhecem da Lei e mediante o
cumprimento de certos rituais religiosos.

2:17-29
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Credenciais que não Impressionam

A FALSA SEGURANÇA DAS
CREDENCIAIS HUMANAS
2:17

Credenciais que não Impressionam
•Descendentes de Abraão
▪Pensavam ser os únicos herdeiros das promessas

•Confundiram descendência com herança
espiritual

•(17) Judeus - Quem são?
▪Hebreus (pela origem em Abraão); Israelitas (pela
nação de Israel); Judeus (Do reino do sul que
sobreviveu à Assíria em 722 aC - 2Rs 17 quando o
reino do norte sucumbiu, mas ficou cativo por 70 anos
na Babilônia a partir de 586aC - 2Rs 24)

•O povo escolhido

Credenciais que não Impressionam
•Jesus os advertiu sobre essa falsa
segurança várias vezes
▪Mt 3:9; Mt 8:11; Lc 3:8

▪Muitos dos que alegavam serem filhos de Abraão
eram filhos do diabo (Jo 8:39-44)

A Falsa Segurança do Conhecimento

A FALSA SEGURANÇA DO
CONHECIMENTO

•Seu conhecimento
▪(17) repousam na Lei
‣"descansamos no que sabemos"

2:17-24

▪(17) gloriam em Deus

‣"nos orgulhamos porque somos o povo de
Deus"
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A Falsa Segurança do Conhecimento
•Seu conhecimento (aprovados no teste intelectual)

▪(18) Conhecem a Sua Vontade "sabemos tudo de
cor"
▪(18) Aprovam coisas excelentes
‣"sabemos o que é certo, errado e o que é melhor"

▪(18) Instruídos no Antigo Testamento

‣Em casa, nas sinagogas, repetidamente à exaustão

A Falsa Segurança do Conhecimento

•Sua vida (falham no teste moral)

▪(21) Não vivem o que ensinam
▪(21) Atam os fardos mas não carregam
(Mt 23:3-7) - vivem de aparências
▪(21-23) Transgridem a lei que pregam
‣furtam, adulteram, saqueiam templos
‣Meros exemplos - sua transgressão é bem
mais ampla

A Falsa Segurança do Conhecimento

•Seu testemunho

▪(24) Provocam a blasfêmia dos gentios

‣Seu mau testemunho gera ofensas a Deus
‣"O Deus dos judeus" é motivo de zombaria
‣O fenômeno narrado pelo profeta no AT se
repetia (Is 54:3-5)

A Falsa Segurança do Conhecimento
•Seu ensino

▪(19-20) Estão convencidos de que são uma
referência para os outros
▪(20) Confiam na sabedoria e verdade obtidas
na Lei
▪O próprio Senhor aprovava seu ensino
(Mt 23:3)

A Falsa Segurança do Conhecimento
•Sua vida (falham no teste moral)

▪(23) Seu conhecimento é válido, mas traz juízo e
não justificação
▪Perdem de vista que o propósito maior da Lei é
mostrar o pecado e apontar para a necessidade de
confiar no Deus Salvador (Gl 3:21-24)
▪Consideram-se "aprovados" apesar das suas
evidentes transgressões

Reflexão
•Existe o risco de alguém desenvolver esse tipo
de conhecimento meramente intelectual nos dias
de hoje?
•Saber as respostas corretas do "teste
intelectual" indica inequivocamente "salvação"?
•Qual é a principal evidência do conhecimento
sem Fé?
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Reflexão
•Como podemos desonrar o nome de Deus entre
os descrentes do nosso convívio?
(1Pe 3:14-17)

A FALSA SEGURANÇA DO RITUAL
2:25-29

A Falsa Segurança do Ritual

A Falsa Segurança do Ritual
•(25) A circuncisão em si não significa nada
(é um mero ato cirúrgico)

▪O valor real está no memorial perpétuo que
remetia à aliança de sujeição e obediência (Gn
17:9-11)

▪(25)circuncidados hipócritas e transgressores
são na verdade incircuncisos (fora da aliança)

‣Têm a marca da cirurgia, mas desprezam o que ela
representa

A Falsa Segurança do Ritual

Reflexão

•(26-29) Deus pode conduzir pessoas à santidade
obediente pela atuação do Seu Espírito e pela
força do Seu poder para Sua glória (29)

•Que "Rituais" (ou práticas religiosas) dos
dias de hoje podem estar dando a falsa
segurança da salvação?

•Implantação da Justiça Imputada

▪Essa é a verdadeira circuncisão (27)
▪Não é a do pênis mas a do coração (28-29)

•Paulo não está defendendo a aliança pela
obediência, mas a verdadeira aliança que resulta
em obediência
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