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Vlademir Hernandes

ROMANOS
Capítulos 1-8

AULA 4

24/03/2019

Seção de "Perguntas e Respostas" sobre a 
Ira de Deus

Possíveis objeções sobre a 
doutrina da Ira: 3:1-9

Seria um Ataque ao Povo de Deus?

•(1-2) Paulo se defende da provável acusação de que 
a sua doutrina despreza o povo de Deus, pois Sua ira 
está sobre eles
▪Judeus foram privilegiados
▪Mediante o pacto, simbolizado pela circuncisão, eles 

receberam de antemão a Sua revelação
‣ Entretanto, falharam no seu papel de proclamação entre 

as nações, que foi sempre o plano de Deus (Gn 22:17; Ex 
19:5; Sl 67:1; Ml 1:1)

Seria um Ataque às Promessas?

•(3-4) Paulo se defende da provável acusação de que as 
promessas de Deus foram invalidadas e Deus teria sido 
infiel
▪Paulo demonstra que elas foram entendidas equivocadamente
‣ Pertencer ao povo da aliança é diferente de honrar a aliança (Mt

15:7-9)

▪Paulo cita Sl 51:4 reafirmando o ilibado caráter de Deus. 
Deus julga sempre retamente.

Seria um Ataque à Justiça de Deus?

•(5-6) Paulo se defende da acusação de que sua 
doutrina afirma que Deus é injusto
▪Se a injustiça humana evidencia a justiça divina, Ele 

deveria ficar agradecido e não se irar!
▪Ele é Justo, por isso Sua ira deve ser aplicada
▪Ele é Justo - e tem todas as credenciais necessárias 

para julgar adequadamente o mundo, inclusive os 
judeus incrédulos
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Seria uma Apologia à Pecaminosidade?

•(7-8) Paulo se defende da provável acusação de que 
sua doutrina promove a pecaminosidade

‣"Se quanto maior minha mentira, mais evidente fica 
a Sua Verdade"
‣"Se quanto mais pecado mais glória a Deus"
‣"Se Deus se dá bem com meu pecado, ele deveria 

me agradecer e não me condenar!"
▪Esse argumento é esmiuçado no cap.6

Mas um Judeu não se beneficia de um 
protecionismo diferenciado?

•(9) Não. A ira de Deus está sobre todos os 
que pecam
▪Judeus estão debaixo da Ira pelos seus 

pecados assim como os gentios
▪Nenhum deles escapa por seus méritos
▪Ambos necessitam de salvação mediante o 

Evangelho da Graça pelos méritos de Cristo

MORAL DA HISTÓRIA:
NÃO HÁ ESCAPATÓRIA

3:10-20 A Dissecação dos Cadáveres 
Produzidos pela Lei de Deus:  3:10-18

A Necrópsia dos 
Mortos pelo Pecado

Condenação: Realidade Universal
•(9) Judeus e gregos - todos
•(10-12) Citação de Sl 14:1-3 e  Sl 53:1-3
▪Não há justo que humanamente
‣entenda, busque e faça o bem
▪Inúteis - imprestáveis, sem frutos, 
descartáveis
▪Basta 1 pecado para que haja 
condenação (Tg 2:10; Gl 3:10)

A Necrópsia (13-14)

• Garganta fétida: 
▪Citação de Sl 5:9
‣Exala o cheiro da podridão morta que vem 

do seu interior (Mt 23:27)
▪Língua mentirosa
‣"DNA" dos filhos do diabo (Tg 3:6 Jo 8:44)



ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica de Jovens - Março/Abril de 2019
Professor: Vlademir Hernandes 3

A Necrópsia (13-14)

• Garganta fétida: 
• Lábios venenosos
‣Citação de Sl 140:3
⁃Raça de víboras (Mt 23:33)
⁃Palavras de morte (Sl 140:1-3)

• Bocas amaldiçoadoras e amargas
‣Citação de Sl 10:7
⁃ acusações, insultos, ressentimentos

A Necrópsia (15-18)

• Pés mortos: Ligeiros para maldade
▪Citação de Is 59:7-8
‣Sangue, destruição, miséria, contendas

• Olhos sem temor: rebeldes
▪Citação de Sl 36:1
▪Encaram o Soberano com desrespeito e 

afronta (Hc 2:4) 

Garganta, Língua, Lábios, Boca (66%) 
x Pés (16%) e Olhos (16%)

•Por que essa ênfase na comunicação? 
•Considere: Mt 12:34
▪Relação da Boca com o Coração
▪Quem habitará no Tabernáculo de Deus?
‣Sl 15:1-5 - Boca daquele que é íntimo de Deus 
▪O que o Senhor mais abomina?
‣Pv 6:16 - A boca abominável 

Tarefa

• Avalie sua comunicação na última semana
• Há "cheiro de morte" presente?
• Obtenha "Pecados da Língua: Autoavaliação" em 

igrejafonte.org.br/ensino-biblico/estudos
• Averigua 76 pecados da língua
• Reflita e decida para cada manifestação verbal pecaminosa no 

período: CULPADO  ou  INOCENTE
• Lembre-se da relação entre boca e coração!
• Refaça esse teste periodicamente!

No INOCENTE CULPADO MANIFESTAÇÃO VERBAL PECAMINOSA
1 Soberba (expressão de superioridade, altivez)
2 Arrogância (atrevimento, petulância, convencimento)
3 Auto exaltação (autopromoção pelo que faz ou sabe)
4 Exibicionismo (expressões que visam despertar admiração)
5 Presunção (afirmação pretenciosa, excesso de confiança)
6 Disputa (debate para demonstrar que é melhor e sabe mais)
7 Falsa Modéstia (comunicar humildade visando impressionar)
8 Fingimento (máscara; expressões fabricadas para distorcer impressões)

9 Bajulação (elogio com segundas intenções)
10 Melindre (expressar que se ofende com qualquer coisa)
11 Dissimulação (encobrimento ardiloso das próprias intenções)
12 Indiferença (desdém intencional e maldoso; desconsideração)

Reflexão

•Você tem visto pessoas que se dizem crentes 
exalando esse cheiro de morte?
▪garganta fétida, língua mentirosa, lábio venenoso, boca 

amaldiçoadora, pés ligeiros para o mal, olhos rebeldes 
a Deus

•Pode ser uma evidência de que ainda estão mortos 
pois não são crentes?
•Como saber se são "vivos" ou "mortos"?
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VIVO OU MORTO? FÉ AUTÊNTICA OU FALSA?
Síntese dos Testes Bíblicos

Intelectual
Rm 10:13-15;
At 8:30-38

MORTO
VIVO

Moral
Rm 2:6-8
1Jo 3:6

Disciplinar
Hb 12:6-8

R

A

R
R

A

A

A - APROVADO
R - REPROVADO

Entendeu o Evangelho?

Hábitos pecaminosos?
Desobediência obstinada?

Bastardo sem castigo?
Pecado sem tratamento?

Afirma que creu ...

Filho disciplinado por Deus

O Clamor da Lei: 
"Calem a Boca!"

Parem  de Tentar se Justificar
3:19-20

Ninguém Escapará (19-20)

•Céticos - Pecam pois além de rejeitar a Deus pela 
"pregação" da natureza, vivem na depravação
•Moralistas - Pecam conforme os próprios critérios que 

usam para julgar os outros
• Ignorantes - Sua "ignorância" é falsa: a Lei está nos 

corações. Pecam e sabem que pecam.
•Religiosos hipócritas - Pecam e dissimuladamente mantém 

a aparência de que são íntegros

Ninguém Escapará(19-20)

•(19-20) O papel da Lei:
▪Provar a condição de culpado para todos que 

tentam se justificar por ela (Gl 2:16, 21)
▪Tornar conhecido o pecado e evidenciar a 

necessidade de salvação (Gl 3:19-24; 4:4-5)
▪Atestar que ninguém consegue ser justo por 

mais que se esforce (Rm 7:22-24)

Tarefa

•Quais textos bíblicos você utilizaria para 
evangelizar cada tipo de perdido?
▪Céticos ("Não creio - nem quero...")
▪Moralistas ("Sou melhor que os outros")
▪Ignorantes da Palavra ("Salvação do que?")
▪Legalistas ("Mereço pois obedeço...")

Magnífica em cada Detalhe
3:21-26

A Justiça pela Fé Esquadrinhada
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Revelada
-Evangelização

Imputada
-Justificação

Implantada
-Transformação

Decreto de Deus 
Fé humana
Rm 3:24-26; 5:1

Poder de Deus
Fé/Obediência humana

Rm 1:17; 6:19 

Garantida
-Segurança 

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

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

Resguardada
-Disciplina

Essência Humana Conduta Humana

Correção de Deus
Temor humano

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

Âmbito Cognitivo

Nível Metafísico Justiça 
- Mistério

Âmbito Existencial

Essência de Deus 
Ignorância humana
Rm 1:19; 16:25

Nível Físico

Seus Pré-requisitos
•(21) Total exclusão da obediência à Lei
▪A Lei só mostra a sujeira
▪A Lei só cala bocas
▪A Lei só condena
▪A Lei só mata
▪Não há como obter justiça pela tentativa de 

obedecer a Lei para ser salvo da ira 
▪A justiça própria leva ao juízo

Seus Pré-requisitos
•(22 e 25)"Mediante a Fé"
•Como alguém manifesta Fé?
▪Rm 10:17 - "Fé pelo ouvir da Palavra"
‣ Pregação do Evangelho conforme a Palavra

▪Jo 20:31 - "Registro para que creiais"
‣ Leitura da Palavra (evidências e Evangelho)

▪Jo 16:8-11- "Espírito 'confronta'"
‣ 'Acusação' feita pelo Espírito ressalta a perdição e atesta a 

necessidade de salvação

Seus Pré-requisitos
• (22 e 25)"Mediante a Fé
• Como alguém não crê?
▪Ignorância do Evangelho - Rm 10:17
▪Decisão contrária à evidência e ao argumento
‣ Jo 12:37 - "Viram e não creram"

▪Rejeição explícita e voluntária a Cristo e ao Evangelho
‣ Jo 5:39 "Conhecem a Palavra mas não querem"
‣ Hb 4:2 - "Ouviram a mesma pregação dos que creram mas não creram"

▪Resistência ao Espírito - At 7:51
‣ Jo 16:8 "ignoram e desprezam a confrontação do ES"

Seus Pré-requisitos

•(26)Justificador daquele que tem fé
▪A resposta humana à ordem divina (Mc 
1:14-15; 2Ts 1:7-10)
‣Há uma decisão a ser tomada
⁃Possibilidades: creio, rejeito ou ainda 

não consigo decidir 

Seu Prenúncio

•(21) Lei e Profetas - todo AT
•Há 332 declarações do AT que se cumpriram 

literalmente em Cristo*1

•A probabilidade de somente 48 delas se 
cumprirem casualmente em alguém é 1 em 1 
trilhão elevado a 15ª potência = 1 em 10180 *2

*1 MACDOWELL, Josh.  Evidência que Exige um Veredito. São Paulo: Candeia, 1992. P. 222
*2 STROBEL, Lee.  Em Defesa de Cristo. São Paulo: Vida, 2001. P. 245
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Seu Prenúncio

•Exemplos de Promessas e Profecias:
▪Na Lei: Gn 12:2-3; Gn 22:15-18; 
▪Nos Salmos: 110:1-4; 118:22
▪Nos Profetas: Is 9:6-7; Is 53:4-11; Jr 
23:5

Sua Fonte

•(24) A Graça de Deus
▪Não há pagamento necessário
‣ O altíssimo preço já foi totalmente pago

▪É um presente não merecido
‣ O mérito da conquista é de Cristo

▪É uma dádiva muitíssimo valiosa 
‣ Aquilo que tem um valor inestimável é concedido 

mediante doação

Sua Eficácia

•(24) Justificados
▪Voz passiva
‣Ação recebida
▪Homem feito Justo por 
determinação de Deus

Seu Fundamento

•(24-25) O Sangue de Cristo
▪(24) Redenção
‣termo comercial - preço pago pela 
liberdade

Seu Fundamento

•(24-25) O Sangue de Cristo
▪(25) Propiciação
‣termo cerimonial - Deus que deveria 
estar irado, torna-se favorável 
(propício)

A Propiciação 
(Ex 25:17-21; Hb 9:1-14; Hb 10:19)
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Propiciação  e  Expiação

•Antigo Testamento (Hebraico):
▪Mesma palavra traduzida por expiação (75 

vezes); propiciação (2 vezes); propício (1 vez)
▪Significados: cobrir (Gn 6:14); aplacar (Gn 32:20)

▪Consideremos Dt 21:8 - mesma palavra
‣Em relação a Deus - Tornar Propício (aplacar)
‣Em relação ao pecado - expiado - coberto, perdoado

Propiciação  x Expiação

•Novo Testamento (Grego): Só "Propiciação"
▪Conceito como verbo (2 vezes) ou substantivo (3 vezes)
▪Substantivo sempre traduzido por Propiciação
▪Verbo traduzido uma vez como "ser propício" (Lc 18:14) a 

outra "fazer propiciação" (Hb 2:17)

▪1 vez associado a Deus: (Lc 18:13)
▪4 vezes associado a Jesus Cristo:

(Rm 3:25; Hb 2:17; 1Jo 2:2; 1Jo 4:10)

Seu Alvo

•(22) Todos - sem distinção
▪Ninguém é tão mal que não possa ser justificado 

(1Jo 2:2; 1Tm 2:4)
▪(23)Ninguém é tão bom que consiga escapar da 

condenação
‣Todos os pecadores estão banidos da Sua gloriosa 

presença
▪Oferta ILIMITADA - eficácia LIMITADA

Sua Manifestação no Tempo

•(25) Tolerância com os pecados passados 
- anteriores à propiciação realizada por 
Cristo (Hb 10:4)
•(25 e 26) Justiça satisfeita somente pela 
propiciação realizada por Cristo 
(Hb 9:11-12)

Seu  Autor  e  Consumador

•(26) O Justo Justificador
‣Ele compartilha a Sua essência: JUSTO 

(Sl 11:7; Sl 145:17)
▪Ele compartilha os benefícios da Sua 
própria retidão (1Jo 3:9)
‣Ele é o JUSTIFICADOR

Seção de "Perguntas e Respostas" sobre a  
Justiça de Deus

Perguntas e Respostas para Reforçar 
os Conceitos - 3:27-4:12
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Há algum mérito humano para alguém se 
gabar?

•(27)O orgulho foi exterminado
▪Ninguém merece
▪Ninguém consegue
▪Ninguém alcança
▪Ninguém conquista
▪Ninguém pode se gabar

Porque ninguém consegue se gabar??

•(27)Pois não merecem. Não conquistaram nada.
Pela fé em Cristo, que realizou toda a obra 
necessária, todo mérito humano é destruído
▪Cristo tem o mérito
▪Cristo deve ser glorificado
•(28)Conclusão:  quem crê é declarado  justo, 

mesmo sem conseguir obedecer a lei e cumprir 
com as exigências da justiça!

Gentios também podem ser povo de Deus?

•(29)Deus quer alcançar toda a 
humanidade com Sua aliança
•(30)O critério sempre utilizado para 
decretar alguém justo é a fé
▪Para aqueles migrando da antiga e transitória 

aliança (Hb 8:13)
▪Para os novos ingressantes na nova e 

definitiva aliança (Hb 13:20)

Então a Fé anula a Lei?

•(31) Não. A Fé ratifica a Lei
▪É por causa da Lei em vigor que há condenação
▪É para salvar da transgressão da Lei em vigor que 

Cristo morreu - imputação da justiça
▪É para a obediência da Lei em vigor que os salvos 

são chamados - implantação da justiça (1Jo 3:4-
10; Gl 5:14)

Abraão não foi justificado porque  foi 
obediente?

•(4:1-2) Se isso fosse verdade, ele poderia 
se gabar
•(2)Como não é, ele não pode se gabar 
diante de Deus
▪Abraão foi justificado gratuitamente pela fé -

ou seja, por que creu no Deus que tem poder 
para cumprir o que promete (Gn 15:6)

O que a Bíblia ensina sobre a justificação de 
Abraão?

•(3) De fato Abraão obedeceu até a ordem 
mais difícil (Gn 22:2). 
•Entretanto, ele já havia sido justificado pela 
fé! (Gn 15:6)
•Mesmo durante essa difícil prova, sua fé 
não vacilou (Gn 22:8-14)
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O que a Bíblia ensina sobre a justificação de 
Abraão?

•(4) Há um princípio universal de remunerar 
alguém que faz uma obra - a dívida precisa ser 
saldada.
•(4-5) Entretanto, Deus não deve nada a ninguém. 

Ninguém consegue fazer uma obra e merecer o 
pagamento de Deus!
▪Ele justifica ímpios não merecedores
▪Esse benefício é concedido ao não merecedor pala fé

O que a Bíblia ensina sobre a justificação de 
Abraão?

•(6-8) Davi também escreveu sobre a 
justiça pela fé (Sl 32:1-2)
▪Justiça concedida ao felizardos
▪Suas maldades são perdoadas
▪Seus pecados são cobertos
▪Os efeitos do pecado não lhe são creditados 

(imputados)

Não seria necessário ser circuncidado
para fazer parte do povo justificado?

•(9) Lembrem novamente do caso de 
Abraão que foi justificado pela fé - não por 
qualquer ritual ou obra
▪A Justiça lhe foi imputada (atribuída, 

conferida, dada) por causa da sua fé
▪Abraão foi justificado antes de ser 

circuncidado

Abraão não foi circuncidado para poder ser 
justificado?

•(10) Em Gn 15:6 Abraão ainda não era 
circuncidado! 
•(11) A circuncisão foi estabelecida para 
selar a justiça pela fé (Gn 17:11 e Gn
17:24)
•(11-12) Abraão é "pai" de todos os 
justificados pela fé - não somente dos 
circuncidados (Gn 17:5)


