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Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 5

29/10/2017

Recapitulação

•Cap. 9 a 11 - Israel e os Gentios
•Destruição dos 3 pilares do judaísmo:
§Segurança na raça
§Segurança na justiça própria
§Exclusão dos Gentios

•A partir do cap. 12, mudança de foco -
da teologia conceitual e doutrinária para a 
teologia prática: implantação da Justiça

Fundamentos para a 
Implantação da Justiça

12:1-2

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; 12:1-2 

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

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.
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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.

"Rogo-vos"

•1Co 4:16 - Admoestar
•1Co 16:15 - Pedir
•Mc 5:18 - Suplicar
•Lc 8:31 - Rogar (implorar)
•Literalmente:  "chamar ao lado"

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.

"Pois"

•Portanto
•O que vem antes?
•Rm 11:30-36

"Pois"

•"alcançastes misericórdia"
§Voz passiva ("foram alcançados..."
•"Deus a todos encerrou na desobediência, 
a fim de usar de misericórdia para com 
todos"
•QUE ATITUDE SURPREENDENTE E 
MARAVILHOSA!

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.
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"Pelas Misericórdias de Deus"

•2 Fundamentos da salvação: 
Graça x Misericórdia
•Graça: 
§"Deus nos concede aquilo que não merecemos"

•Misericórdia:
§"Deus não nos concede aquilo que merecemos"

"Pelas Misericórdias de Deus"

•"Lembrem-se do que mereciam!"
§Separação
§Condenação 
§Ira
§Juízo
§Punição
§Fogo eterno

"Pelas Misericórdias de Deus"

•Valorizem o imerecido tratamento que 
Deus lhes dá
•Respondam adequadamente à infinita 
misericórdia recebida
•Não sejam ingratos
•Não abusem da misericórdia!

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.

"Que apresenteis..."

•Obediência que deriva da Fé: 
Estilo de vida dos "justos ( justificados)"
•A resposta adequada (esperada) à 
misericórdia de Deus
•Inclinação voluntária + luta perseverante
- 2Pe 1:10-11; Mt 3:8; Mt 7:17; 
- Rm 7:18-24)

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Não ofereçam algo 
•Ofereçam vocês mesmos!
•Corpo - instrumento para praticar o bem 
ou o mal (2Co 5:10)
§Dedicação pessoal e integral à obediência
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"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Romanos conheciam o conceito, pois 
também era praticado nos cultos pagãos
•Paulo se remete à figura do culto do AT 
marcado pelos sacrifícios e ofertas a Deus 

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

Ofertas do AT
•1.Oferta queimada (Lev 1)
•2.Oferta de grãos (Lev 2)
•3.Oferta pacífica (Lev 3)
•4.Oferta pelos pecados por ignorância (Lev 4)
•5.Oferta pela culpa (intencionais) (Lev 5-6:7)

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Principais funções dos sacrifícios do AT:
§(4 e 5) Expiação / propiciação
‣Mesma palavra (em relação a Deus e em relação ao 

ofensor e seu pecado) - Dt 21:8; Lv 4:26; Gn 6:14
‣Eram simbólicos e não eficazes (Hb 10:4)
‣A eficácia foi conquistada e disponibilizada por 

Cristo (1Jo 2:2)
§(1 e 3) - Adoração, culto, devoção, gratidão
‣Esse é o conceito enfatizado aqui

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Contraste com os sacrifícios sangrentos do 
AT onde os animais eram entregues sem 
vida
•O cristão deve ser um sacrifício vivo - sua 
vida entregue à Deus para agradá-Lo!
•2Co 5:15

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Toda oferta entregava a Deus algo que 
era "valioso" para o ofertante
§Parte do seu rebanho ou da sua colheita
•A proposta aqui é entregarmos o que 
temos de mais valioso: nossa própria 
vida! (Mt16:25, Mc8:35, Lc 9:24, Lc 17:33)

"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Essência do caráter de Deus (1Pe 1:16)
•Puro (1Ts 4:3-7)
•Separado (consagrado) para Deus 

(Lc 2:23)
•Resultado da Implantação da Justiça: 
- Novo estilo de vida do justo (Rm 1:17)
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"Vosso corpo por sacrifício vivo santo e 
agradável a Deus"

•Um estilo de vida que:
§Considera atentamente as expectativas de 

Deus
§Satisfaz as expectativas de Deus
§Deus fica satisfeito
§Deus se agrada (se alegra)
•Deleite e aprovação de Deus (Cl 1:10-11)

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.

"Culto Racional"

•Culto "logikos" (Mc 12:30)
•Legitimado pelo conhecimento racional do 
Deus inteligente que se revela a criaturas 
inteligentes
•Claro antagonismo aos paradigmas cultuais 
pagãos da cultura greco-romana

"Culto Racional"

•O chamado cristão demanda 
desenvolvimento intelectual 
(leitura, interpretação, abstração, 
estudo, assimilação de conceitos 
complexos, discernimento, 
convicções, etc.)

"Culto Racional"

•Aplicação à assimilação e instrução mútua 
(Cl 3:16, 1Tm 4:13)
•Profundidade de conhecimento teológico (Hb 5:12)

•Preparo para defender a fé aos questionadores 
(1Pe 3:15)
•O caos da ignorância teológica 

(2Pe 3:16 (deturpação); 2Tm 2:15-16 (impiedade)

"Culto Racional"

•Muitos crentes têm desprezado esse chamado ao 
desenvolvimento intelectual
•Conformam-se com sua ignorância teológica
•Gastam horas à TV, internet, mídias sociais, etc. 

e desprezam a importância da dedicação ao 
estudo da Palavra e de boas literaturas cristãs
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"Culto Racional"

•Em muitas igrejas nem há mais o compromisso 
com o ensino da Palavra
•Manipulam a Bíblia para desprezar a Bíblia:
§"a letra mata, mas o espírito vivifica." 2Co 3:6

•Ênfase no misticismo tolo, no emocionalismo
cego, na espiritualidade teatral, em 
"revelações" mentirosas e em diversas outras 
manifestações contrárias à instrução bíblica
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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.

"E não vos conformeis com este século"

•"E" - não há a 1ª parte sem a 2ª 
§culto racional e santidade

•"conformar" - ("sun + schema") - Entrar no 
"esquema" da presente era 
•Assumir a forma, o padrão
•Não assimilem as convicções, moralidade, linguajar, 

comportamento, estilo de culto, etc. da presente era 
quando antibíblicos

"E não vos conformeis com este século"

Exemplos:
•Sexualidade
•Ideologia de gênero
•Pornografia
•Mentira
•Avareza
•Pirataria
•Consumismo (inclusive da igreja)

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.

mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente

•Mas - ao contrário de...
•Transformai-vos - "Metamorfo"
•Imperativo na voz passiva
§"Sejam transformados"
§Submetam-se ao Deus transformador 

(Fp 2:13)

mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente

•Processo de transformação pela renovação 
da mente (Ef 4:20-24)
§Aprender - voz ativa (cognição)
§Despojar - voz média (ação)
§Renovar - voz passiva (convicção)
§Revestir - voz média (ação)
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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.

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

•Desfrutar da experiência de se 
beneficiar da vontade de Deus que é:
§Boa - promove sempre o nosso bem
§Agradável - nos dá prazer -
contrapartida do sacrifício agradável a 
Deus
§Perfeita - sempre o melhor para nós


