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ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 1

01/10/2017

Porque estudar Romanos?

OBJETIVOS DO CURSO

Objetivos do Curso

•Aplique-se em conhecer mais profundamente a 
epístola de Paulo aos Romanos - a obra do Novo 
Testamento mais aclamada ao longo de toda a história 
cristã. Constate como a aquisição deste conhecimento 
doutrinário é vital para desenvolver o seu 
discernimento teológico, para capacitá-lo a proclamar 
e defender melhor a sua fé e para impulsioná-lo à uma 
vida marcada pela santidade e pelo serviço cristão.  

Objetivo 1

•Conhecer mais profundamente a obra do 
NT mais aclamada da história cristã

•"Esta carta é verdadeiramente a parte mais 
importante do NT. Ela é o Evangelho 
puríssimo! Ela é digna de que um cristão, 
não apenas memorize palavra por palavra, 
mas que também se ocupe com ela 
diariamente, como se fosse o pão diário da 
sua alma! (Martinho Lutero 1483-1546)*

* http://www.ccel.org/l/luther/romans/pref_romans.html
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Objetivo 2

Constatar como tal conhecimento 
doutrinário é vital para:
• Desenvolver o seu discernimento teológico
§Romanos é a obra mais completa do NT 

sobre a Teologia Cristã (Rm 16:25-27)
§Assim como hoje, heresias assolavam a igreja 

primitiva (2Co 11:13; 2Tm 4:1-4)

Objetivo 3

Constatar como tal conhecimento 
doutrinário é vital para:
• Capacitá-lo para proclamar e defender 
melhor a sua Fé 
(Rm 10:13-15; 1Pe 3:15-16)

Objetivo 4

Constatar como tal conhecimento 
doutrinário é vital para:
• Impulsioná-lo a uma vida marcada pela 
Santidade (Rm 12:1-2)
§Distorção teológica leva à distorção moral

(Pv 29:18; 2Pe 2:1-2 e 12-14)

Objetivo 5

Constatar como tal conhecimento 
doutrinário é vital para:
• Impulsioná-lo a uma vida marcada pelo 
Serviço Cristão (Rm 12:4-8)

Obras Recomendadas
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Breve Recapitulação

Capítulo 1

•A cidade
•A igreja
•O Apóstolo
•A revelação e aplicação da Justiça divina
•A ira de Deus contra toda a humanidade
•A ira de Deus contra os céticos imorais

Capítulo 2

•A ira de Deus contra os céticos imorais
•A ira de Deus contra os moralistas acusadores
•A ira de Deus contra os ignorantes da sua lei
•A ira de Deus contra os legalistas hipócritas
•A falsa segurança das credenciais humanas
•A falsa segurança do conhecimento da lei
•A falsa segurança do ritual (circuncisão)

Capítulo 3

•Seção de "perguntas frequentes" sobre a ira
•Dissecação dos mortos
•A função da lei: tornar todos indesculpáveis
•A Justiça pela fé
•Seção de "perguntas frequentes" sobre a 
justiça de Deus

Capítulo 4

•A justificação pela Fé no pacto com Abraão
•A essência da Fé que justifica
•A imutabilidade histórica da justificação pela 
Fé

Capítulo 5

•A justiça pela fé imputada e garantida
•A justiça pela fé desde Adão até Jesus
•O legado de Adão: reinado da morte
•O legado de Cristo: reinado da vida
•Adão e Cristo contrastados
•Lei e graça contrastadas
•Morte e vida contrastadas



ROMANOS - CAPÍTULOS 9 a 16

Igreja Batista Fonte - Escola Bíblica - Outubro/Novembro de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 4

Capítulo 6

•A implantação da Justiça
•A novidade de vida do justo
•Dez fatos viabilizadores da vida sem o domínio 
do pecado
•Deduções equivocadas rebatidas
•Sete contrastes entre justos e injustos

Capítulo 7

•A novidade de vida do justo - continuação
•A relação com a lei
•Bendita lei e maldito pecado
•A luta pela implantação da justiça
•Dez extremos em contraste na vida do justo 
• espiritual x carnal, prefiro x detesto, eu x meu pecado, querer x realizar, 

gostaria x realizo, bem x mal, lei de Deus x lei do pecado, homem interior x
homem exterior, mente x membros, decepção x gratidão

Capítulo 8

•A viabilização da implantação da justiça
•Mais sete extremos em contraste no justo:
• andar carnal x espiritual, inclinação carnal x espiritual, mente 

carnal x espiritual, morte x vida, inimizade x paz, desgosto de 
Deus x habitação do espírito, corpo morto x espírito vivo

•Ministério do Espírito Santo na vida do justo
•Implicações da justificação (paralelos com Cristo)

Capítulo 8

•O grande trunfo no presente: oração
•O grande triunfo no presente: bem até no que 

parece mal
•A predestinação dos justos no passado 

(comparação entre as principais linhas)
•A confiança presente na glória futura conquistada 

no passado (doutrina da segurança eterna)

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 DIVERGÊNCIAS ENTRE ALGUNS SISTEMAS 
HUMANOS DE SISTEMATIZAÇÃO 

TEOLÓGICA

Diferentes Perspectivas Sobre Eleição,   
Predestinação e a Salvação
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CALVINISMO ARMINIANISMO ROSES (Repara-
ção dos Extremos)

Depravação
T-Total
(sem capacidade de 
escolha)

Total
(com liberdade de 
escolha)

R- Radical 
(submeter ou resistir)

Eleição U-Incondicional Condicional
S- Soberana 
(não arbitrária:
presciência)

Expiação L-Limitada Ilimitada
S- Singular 
(oferta ILIMITADA 
eficácia LIMITADA)

Graça I-Irresistível Resistível(sempre
perda da salvação)

O-"Overcoming"
Eficaz em quem crê

Segurança P-Perseverança Condicional E- Eterna

ROSES
Radical Depravity
Overcoming Grace
Sovereign Election
Eternal Life
Singular Redemption

Alguns Defeitos do Calvinismo Extremado 
(Teologia Reformada)

•Salvação, a rigor, não é pela Fé, é por um critério 
desconhecido (vêm a crer pois são eleitos) 
•Seria mentira dizer para um pagão: 

§"Deus te ama"; "Jesus morreu por você"

•A rigor, nenhum deles consegue saber com certeza se é um 
eleito, pois não sabem se vão perseverar...
•O Caráter de Deus é seriamente comprometido

§ Dupla predestinação (para o céu e inferno). Podendo salvar todos, Ele não quer. Usa 2 pesos e  
2 medidas. Livra seus queridinhos e condena os demais. Arbitrário, injusto e cruel.

Alguns Defeitos do Arminianismo
Extremado

•Sinergismo - homem participa ativamente da 
obtenção e manutenção da salvação
•Jesus Cristo não é suficientemente poderoso 

para garantir a salvação de ninguém.
•Um crente pode mudar de ideia e deixar de ser 

crente
•Não há segurança de salvação

Extremos Precisam Ser Evitados!

•Ambos comprometem verdades bíblicas 
•Ambos distorcem certos textos para "caberem" nas 

lentes da sistematização
§Soberania da sistematização sobre o sentido natural do 

texto bíblico. Exemplos de textos cujo sentido precisa ser 
mudado para "caber" na sistematização:
§Calvinismo extremado (1Tm 2:4; 1Jo 2:2; Jo 3:16; Rm 2:11)

§Arminianismo extremado (Rm 8:31-39; Jo 10:27-29; Jo
6:44; Jo 6:65)

Extremos Precisam Ser Evitados!
Veja que Interessante:

•Norman Geisler
§Se classifica como "Calvinista Moderado"
§Livro: "Eleitos mas Livres"

•Roger Olson
§Se classifica como "Arminiano Histórico"
§Livro: "Arminian theology: Myths and Realities"

•Vários Autores
§"Neither Calvinists nor Arminians but Baptists" 

(www.baptisttheology.org) 

§Livro: "Whosever Will"
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A Maturidade na Teologia

•Maduros são fieis à Palavra e não a 
sistemas
•Maduros exercitam discernimento
•Maduros convivem com opiniões diferentes 
em questões não fundamentais
•Maduros não ofendem quando defendem 
seus pontos de vista

Critérios Recomendados

•Toda afirmação teológica deve ser válida se 
confrontada com qualquer texto bíblico, sem 
precisar "acomodar" o texto à tese
•Exemplos: 
§Eleição incondicional - Rm 8:29; 1Pe 1:2; 1Tm 2:4; Ap 22:17

§Expiação limitada - 1jo 2:22; Jo 3:16-17
§Graça Irresistível - At 7:51; Jo 5:39-40; Mt 23:37
§Perda de salvação - Jo 6:39-40; Jo10:27-29

A Compreensão Distorcida da Soberania e o 
Caráter de Deus

•A dupla predestinação
§Alguns determinados à salvação e outros 

determinados à perdição por critérios 
desconhecidos

•Ilustração 1: "A distribuição de doces"
•Ilustração 2: "A invasão da piscina"
•Ilustração 3: "A família dividida"

A Inevitável Autolimitação de Deus

•Deus não está acima do bem e do mal
•Deus não está isento de seu padrão moral
•Deus não pode:
§Mudar (Tg 1:17)
§Mentir (Tt 1:2; Hb 6:18)
§Pecar (1Jo 3:5)
§Não cumprir o que promete (Hb 10:23)
§Deixar pecados impunes (Hb 9:22)

A Soberania e os Demais Atributos de Deus

•Amor (1Jo 4:16) (Se Ele predestinou alguns 
para a condenação sem lhes dar chance, Ele não 
ama estes)
•Bom (Sl 52:1) (Se Ele nega a salvação a alguns, 

não é bom)
•Justo - mesmo critério a todos (At 10:34; Rm

2:11)(Se salva uns e nega a salvação a  outros 
não, é injusto)



ROMANOS - CAPÍTULOS 9 a 16

Igreja Batista Fonte - Escola Bíblica - Outubro/Novembro de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 7

O DIREITO DE DEUS DE ESTENDER A 
SALVAÇÃO AOS GENTIOS

Capítulo 9

A Perdição no Povo Escolhido

A Falácia da Segurança da Salvação 
sem o Respaldo Bíblico

39

Introdução

•Israel é o grande assunto dos capítulos 9 a 
11
§A situação da nação e dos indivíduos
§A surpresa pela salvação dos gentios
•Entendimento incorreto pode levar aos dois 
extremos que vimos
§Calvinismo e Arminianismo extremados

40

Exemplos

•9:18 " logo, tem ele misericórdia de quem 
quer e também endurece a quem lhe 
apraz."
•11:21-22  "porque, se Deus não poupou 
os ramos naturais, também não te poupará. 
... doutra sorte, também tu serás cortado."

41

A Tristeza de Paulo pela 
Condenação de muitos Dentre Povo 

Escolhido

9:1-5
42
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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) 43

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. "

44


