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Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 9-16

AULA 8

19/11/2017

Recapitulação

•Implantação da Justiça e os Relacionamentos 
dos justos (12:9-16)
§1. Autenticidade
§2. Bondade
§3.Fraternidade
§4.Honradez
§5.Serviço Entusiasmado
§6.Alegria na Esperança

Recapitulação

• Implantação da Justiça e os Relacionamentos dos 
justos (12:9-16)
§7.Paciência na Tribulação
§8.Perseverança na Oração
§9.Generosidade
§10.Bem aos maus
§11.Simpatia
§12.Imparcialidade
§13.Humildade

Recapitulação

•A implantação da Justiça e a Relação dos Justos 
com os "inimigos" (12:17-21)
§Ruptura da espiral do mal
§Empenho pelo bem
§Empenho pela paz
§Abdicação da Vingança
§Benignidade
§Vitória sobreo mal

Recapitulação

•A implantação da Justiça e a Relação dos Justos 
com o Estado (13:1-7)
§Sujeição às autoridades
§São estabelecidas por Deus
§Rebelião a elas é a Deus
§Única exceção: não pecar
§São instrumentos de Deus para promoção da 

benignidade e contenção da malignidade
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Recapitulação

•A implantação da Justiça e a Relação dos Justos com 
o Estado (13:1-7)
§Razões da nossa sujeição:
‣ Temor
‣ Dever de consciência

§Pagar tributos
§Outras dívidas para com o Estado
‣ Respeito
‣ Honra

A Implantação da Justiça e 
O Amor dos Justos

13:8-10
8

Dívida aos Homens

•(8) "Não importa o quanto já pagou, ainda 
deve. Impagável!"
•(8, 9) Quem ama obedece
§Cumpre a lei de Deus
§E quem obedece, ama!
‣O amor ao próximo reflete o amor a Deus 

(Jo 14:21)
9

Amor=Cumprimento da Lei

•(9) Lei = Justiça expressa em preceitos
•Amor = adequar-se ao padrão de justiça cujo 

referencial é Deus
•(10) Amor - incompatível com o mal ao próximo 

(irmãos maduros, irmãos imaturos, pagãos, 
inimigos, autoridades, etc.)

10

A Implantação da Justiça e 
A Letargia Espiritual

13:11-14
11

Não percam mais tempo...

•(11-12) O tempo passa - a "salvação está mais 
próxima"
§o tempo de nos encontrarmos com o Senhor se 

aproxima
§"Aproveitem o tempo que lhes resta" 

(Ef 5:16)
§"Não sejam pegos de surpresa" 

(1Ts 5:1-10)
12
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Não deixem para depois...

•(12-14)noite =trevas: pecaminosidade; 
dia=luz : santidade
•Vivam na luz e não nas trevas
•Trevas: resultado da influência satânica
(2Co 4:4; Cl 1:13; Ef 5:8; Jo 12:46)

13

No lugar de Trevas...

•Orgias (farras, folia)
•Bebedices (embriaguez)
•Impudicícias (coito impróprio, adultério)
•Dissoluções (Depravação sexual, libertinagem)
•Contendas (desavenças, brigas)
•Ciúmes (inveja, cobiça)

14

Vivam na Luz!

•(14) Revestir-se de Jesus
•"Não fiquem premeditando como satisfazer 
os desejos da carne" NVI
•Ao contrário, vivam como Jesus viveria. 
(Ajam e pensem como Ele) - (Gl 2:19-20)

15

A Implantação da Justiça e a Harmonia entre 
Cristãos de Diferentes Níveis de Maturidade

Rm 14:1-12
16

Quem são os "Fracos"

•(6)Têm práticas na sua vida que 
"pensam" que agradam a Deus
§(2) Restrições alimentares
‣provável medo de carne sacrificada
⁃ convertidos ex-pagãos idólatras

§(5) Dias mais importantes
‣provavelmente as ocasiões judaicas
⁃ convertidos do judaísmo 17

Quem são os "Fortes"

•Aqueles que já entendem e aceitam que 
nem restrições alimentares nem 
participação em festividades e cerimoniais 
tem valor para agradar a Deus.

18
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"Fracos" e "Fortes" Digladiando

(3-4,10)
•Os "fracos" condenavam os "fortes"
•Os "fortes" desprezavam os "fracos"
•O apelo é para que se respeitem e não 
fiquem discutindo (1)

Mandamentos a Ambos

•(1) Fortes devem "Acolher"- não desprezar
§(1) sem discutir opiniões

•(6-9) Ambos são lembrados que devem viver para 
agradar a Deus
•(10 - 12) Ambos devem temer o tribunal de Deus
§(3) Forte: Não desprezar 
§(4) Fraco: Não condenar- pois o Senhor é Deus

20

Tolerância em Questões de Menor 
Importância

•Notar que:
§não se trata de erros doutrinários
§não se trata de conduta imoral
§trata-se de restrições auto-impostas

(desnecessárias) visando agradar a Deus
•Notar que os "fracos" estão equivocados (14, 20), mas 

não é essa a questão aqui.
•Se ele sente culpa, é melhor que não faça! (22)

21

AMOR: 
O Fundamento da Tolerância

Rm 14:13-21
22

Ao contrário de julgar...

•(13) Empenhem-se para
§não fazer tropeçar - pecar
‣se ele fizer o que sua consciência condena 

(22) ou for maledicente (16)
§não escandalizar 
‣se ele ficar ofendido (21), ou entristecido 

(15)
23

Ao contrário de julgar...

•(17-19) Servir a Cristo e ser relevante 
para o Reino de Deus
§Praticar atos de justiça
§Promover a alegria
§Promover a paz
§Promover a edificação
•(20-21) Limitar seus atos por amor

24
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Certo  x Errado  x Fé

Rm 14:22-23
25

Certo  x Errado  x Fé

•(22a) Sobre realidade de haver convicções 
diferentes em algumas questões de certo x 
errado
§isso é entre cada um e Deus
§embora alguém tenha uma convicção distorcida 

que lhe imponha restrições desnecessárias, 
devemos ser tolerantes e evitar a desarmonia

26

Certo  x Errado  x Fé

•(22b) Feliz é  o que não se condena quando 
"examina" o que fez
•(23) Não provém de fé é pecado: 
§quando eu decido transgredir e cometer aquilo 

que eu creio que é pecado, eu peco (mesmo não 
sendo efetivamente pecado)
§Porque eu não agi conforme minha fé
§Quando não ajo conforme minha fé, peco

27

O  "Forte" Autêntico

Rm 15:1-2
28

(1-2)Nós os "Fortes"...

•Toleramos as "fraquezas dos fracos"
•Não buscamos agradar a nós mesmos
§massageando nosso ego de "fortes"
‣humilhando e desprezando os "fracos"

•Buscamos agradar o próximo
§para o seu bem e edificação

29

Princípios que Promovem a União e a 
Maturidade do Povo de Deus

Rm 15:3-14
30
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(3) O Modelo de Cristo

•Não buscou sua própria satisfação
§dispôs-se a sofrer por culpa alheia e para 

benefício alheio (Sl 69:9)

31

(4) A Instrução da Palavra

•Propósito da Palavra: nosso ensino
•Finalidade:
§Paciência (perseverança)
§Consolação (bom ânimo)
§Esperança mantida

32

O Favor de Deus

•(5) "Deus que concede esperança e ânimo 
pela Sua Palavra também pode lhes 
conceder um espírito de unidade conforme 
o modelo de Jesus" (paráfrase)

33

A Concretização da União

•(6) União de coração
§de comum acordo
•(6) União de palavras
§um mesmo louvor
•(6) União na glorificação a Deus
§Quem glorifica a Deus promove a unidade.

34

A Expressão da União

•(7) Acolhimento mútuo
§aceitem-se como companheiros
•Sigam o modelo de Cristo
§que nos acolheu p/ glória de Deus

35

A Extensão da União

•(8-9) Além de "fracos" e "fortes" 
também de judeus e gentios
§Conforme prometido aos patriarcas judaicos 

(circuncisão) e consumado em Cristo 
(ministro da circuncisão)
§Gentios também se unem aos judeus para 

glória de Deus (Sl 18:49)
36
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A Confirmação Profética da União Entre 
Judeus e Gentios

•(10) Dt 32:43
•(11) Sl 117:1
•(12) Is 11:10

37

Benefícios para o Povo Unido

•(13) Bênçãos de Deus para os que confiam 
nEle
§Alegria
§Paz
§Esperança
§Poder do Espírito

38

Benefícios para o Povo Unido

•(14) O Trio mandatório inerente à justiça 
na vida dos justos
§Bondade
§Muito conhecimento da Palavra e de Deus
§Capacitação para a admoestação mútua

39

O Ministério Apostólico de Paulo

Rm 15:15-33

40

Propósitos

•(15) Lembrar os salvos das suas obrigações
§escritos "ousados"
§privilégio dado por Deus: ministro de Cristo

•(16) Proclamar entre os Gentios
§um encargo sagrado

•(16) Torná-los uma oferta aceitável a Deus 
(Rm 12:1-2) 
•(18) Promover obediência a Deus

41

Postura

•(17) "Tenho o maior orgulho do que faço"
§meu serviço a Deus em Cristo
•(18) "Não estou falando nada além daquilo 
do que Cristo ensinou e fez através de 
mim"

42
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Proclamação

•(19) Divulguei o Evangelho de Cristo
§O mais longe que consegui chegar
‣ Ilírico - Província Romana. Na geografia de hoje 

corresponderia aos países ao norte da Grécia 
(Albânia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia) 
até a fronteira com a Áustria

§(20) Onde não era conhecido
§(21) Onde não se esperava que fosse pregado (Is

52:15) 43

Planos

•(22) "Por que já eram crentes, me senti 
impedido de ir visitar-vos, pois me empenhava 
por pregar onde ainda não era conhecido"
•(23-24 e 28) "agora que esgotei meus esforços 

por aqui, pretendo visitá-los quando for à 
Espanha"
§(29)será uma grande bênção

44

Planos

•(25-27) Levar para Jerusalém a oferta das 
igrejas da Macedônia (Filipos, Tessalônica
e Beréia) e Acaia (Corinto) (1Co 16:1-5 e 2Co 
8:2-8)
§gentios "devedores" aos judeus
§foram incluídos nas suas bênçãos
§devem socorrê-los com seus bens

45

Perigos

•(31) Perseguições
§Judeus rebeldes ao Evangelho
‣Inimigos de Cristo e de Paulo 
‣(At 21:27-28)

§Ao ir até Jerusalém depois da 3a viagem 
missionária, Paulo foi preso injustamente por 
ter apelado para César, foi enviado preso para 
Roma (At 25:11-12 e At 26:32) 46

Pedidos

•(30) "Unam-se a minha luta, orando a meu 
favor"
§(31) livramento de perseguições
‣Pedido não atendido!

§(32) relevância da oferta a Jerusalém
§(32) Ida a Roma
§(32) Alegria no período da visita
§(32) Favor de Deus à igreja de Roma

47

Saudações e Recomendações Finais

Rm 16:1-16
48
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Saudações e Elogios

•(1-2)Febe - a protetora
•(3) Priscila e Áqüila - cooperadores que 
arriscaram suas vidas para proteger Paulo
•(5) Epêneto- um dos primeiros asiáticos 
convertidos
•(6) Maria - a trabalhadora

49

Saudações e Elogios

•(7)Andrônico e Júnias - parentes notáveis 
e encarcerados por Cristo
•(8 e 9) Amplíato e Estáquis - irmãos 
amados
•(9)Urbano - o cooperador
•(10) Apeles - o aprovado

50

Saudações e Elogios

•(10) parentes de Aristóbulo
•(11) Herodião - parente de Paulo
•(11) Familiares crentes de Narciso
•(12) Trifena ,Trifosa e Pérside - árduas 
trabalhadoras no Senhor
•(13) Rufo e sua mãe - zelosos por Paulo

51

Saudações e Elogios

•(14-15) Asíncrito, Flegonte, Hermes, 
Pátrobas, Hermas Saúdem Filólogo, Júlia, 
Nereu e sua irmã, Olimpas e os demais 
santos que estão com eles (provavelmente 
o apóstolo não lembrava os nomes...)

52

Saudações e Elogios

•(16) Saudações dos outros irmãos em 
Cristo

53

Advertências e Lembranças Finais

Rm 16:17-20
54
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Cuidado: Falsos Mestres

•(17) Causam divisões
•Colocam escândalos - ou "obstáculos" - ao ensino
§(18) eles enganam os ingênuos com fala mansa e 

bajulação
•Evitar os falsos mestres
•(18) Não servem a Cristo
§e sim o seu ventre (Fp 3:18-19)

55

Mantenham-se Obedientes

•(19) Obediência alegra o Apóstolo
•(20) Obediência sendo sábios para o bem 
e símplices ou "ingênuos" para o mal.

56

Lembrem-se da Vitória Final

•(20) A derrota final do mal (Satanás) já 
está decretada
§triunfo em Cristo
§as tentativas de Satanás de infringir derrotas 

cessarão definitivamente
•Viver pela graça do Senhor!

57

Mais Saudações e Doxologia Final 

Rm 16:21-27
58

Saudações dos Companheiros

•(21) Timóteo, Lúcio, Jasom, Sosípatro
•(22) Tércio, o amanuense
•(23) Gaio - hospedeiro de Paulo em 
Corinto (1Co 1:14), Erasto e Quarto
•(24) Novamente graça a todos!

59

Doxologia Final

•Temas centrais da carta resumidos e 
relacionados
•Assuntos da saudação da carta revisitados 
e mais uma vez reforçados

60
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• Poder de Deus
• Confirmar os santos
• O evangelho e Paulo
• Proclamação de Cristo
• O mistério revelado
• As Escrituras proféticas
• O alcance universal  do 

evangelho

• 16:25 e 1:4
• 16:25 e 1:11
• 16:25 e 1:1, 5 e 9
• 16:25 e 1:3
• 16:25 e 26 e 1:2
• 16:26 e 1:2
• 16:26 e 1:5

Doxologia Final e a Saudação Inicial
Rm 16:25-27 e Rm 1:1-11 

61

(27)A Deus Toda a Glória

•Ele é único
•Ele é sábio
•Ele é eterno
§E será eternamente glorificado

•A glória a Deus por Jesus Cristo
§A mais perfeita expressão do seu amor, caráter, 

sabedoria, misericórdia, graça e poder!
62


