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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
▪R︎omanos é a obra mais completa do NT 

sobre a Teologia Cristã (Rm 16:25-27)
▪A︎ssim 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)
▪D︎istorção 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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Contextos e Particularidades

INTRODUÇÃO
A CIDADE

ROMA

Breve História

•Monarquia (753 aC - 509 aC)
•República (509 aC – 31 aC)
•Império (31 aC – 395 dC)

Breve História

•Em 64 aC (ainda na época da República), o 
General Pompeu conquista a Palestina e 
Jerusalém
•Todo o NT foi escrito durante esse domínio
•A igreja primitiva floresceu sob esse 
domínio
•O império só caiu em 476 dC

Breve História - Império

•Julio Cesar – ditador do fim da República
•Gaius Julius Caesar Octavianus (sobrinho que 

derrotou Marco Antonio e Cleópatra) torna-se o 
primeiro imperador - Augustus - de 27 aC
até 14 dC.

Breve História - Império

•5 ou 4 aC - Jesus nasce no período do 
imperador Otaviano - Augusto
•14  dC - Morre Augusto - entra Tibério
•37 dC - Morre Tibério  - entra Calígula
•41 dC - Calígula é assassinado
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Breve História - Império

•41 dC - Claudio sucede Calígula
•54 dC - Nero sucede Claudio
•64 dC - Nero incendeia Roma e culpa a 
igreja de Roma
•68 dC - Nero se suicida

Breve História - Império

•68 dC – Ascensão e queda de 3 (Galba, 
Otho e Vitellius)
•69 dC - Entra Vespasiano 

Breve História - Império

•70 dC - Tito (ainda um comandante) 
destrói Jerusalém
•79 dC - o Vesúveo entra em erupção e 
destrói Pompeia. O Coliseu é finalizado. 
Tito torna-se imperador
•81 dC - Entra Domiciano

Imperadores Romanos na época do NT (Ap 17:9-11):
•1.Augusto (27aC - 14 dC) - Nascimento de Jesus
•2.Tibério (14 - 37 dC) - Ministério - Crucificação
•3.Calígula (37 - 41 dC)
•4.Claudio (41-54 dC)
•5.Nero (54-68 dC) - Tornou o Cristianismo ilegal
▪︎Galba (7meses), Oto (3), Vitelio (8)

•6.Vespasiano (69-79 dC)
•7.Tito (79-81 dC)
•8.Domiciano (81-96 Dc) - Perseguição oficial ressurge

Resumo Cronológico

A EPÍSTOLA

Ocasião e Propósitos

Local  e Data da Escrita

•Provavelmente em Corinto (Gaio
hospedava Paulo) – 1Co 1:14 e Rm 16:23
•Provavelmente em 57 dC - em sua 3a

viagem missionária, quando Nero era 
imperador
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Propósitos

•Incluir a igreja no seu ministério apostólico (1:11 e 
13)

•Ampliar e consolidar a Teologia da igreja para 
protegê-los dos enganadores 
•Ensinar as implicações práticas da Teologia para 

a santidade, o serviço e a proclamação 
•Envolver as igrejas de Roma na evangelização da 

Espanha (15:14 e 28)

Rm 1:1-16

OS DESTINTÁRIOS E O 
REMETENTE 

A IGREJA

Os Cristãos em Roma
Rm 1:6-8

A igreja em Roma

•Origem incerta - provavelmente de pessoas 
dali convertidas e batizadas no Pentecostes 
(At 2:8-10) através das pregações de 
Pedro (At 2:41, At 4:4)

A igreja em Roma

•Até o envio da epístola não haviam tido o 
benefício da pregação e ensino apostólicos
•Uma igreja mista - formada por judeus  e  
gentios

Agraciados com o Evangelho

•(6) Propriedades de Cristo
▪E︎le pagou o preço (1Co 6:20; 7:23)
▪O︎ preço foi seu sangue (At20:28)
▪A︎mados de Deus (7)
•(7) Chamados por Cristo
▪S︎antos (consagrados, dedicados, puros, 

inculpáveis)
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Privilegiados pelo Evangelho

•(7) Graça
▪F︎avor não merecido, dádiva cujo preço foi 

pago por outro
•(7) Paz
▪I︎nimigos (5:10)ð Amigos (Jo 15:14)
▪C︎ondenação ð Salvação (8:1)
▪M︎aldição (Gl 3:10)ð Benção (Ef 1:3)

Unidos pelo Evangelho

•(8) As conversões e crescimento da igreja 
- celebrados pelas demais igrejas e Paulo
▪P︎aulo é grato pelo avanço do Reino
‣Apesar do fato de a igreja de Roma ter sido 

implantada e prosperar sem a sua participação!

O AUTOR

O Apóstolo Paulo
Rm 1:1-5

Quem foi Paulo?

•Hebreu, Israelita, de Benjamim, Fariseu 
(Fp 3:4-5)
•Perseguidor da igreja
•Chamado pelo próprio Senhor em uma 
manifestação sobrenatural (At 9:4-5)

Quem foi Paulo?

•Dedicou sua vida à obra de Cristo
(Fp 1:21-22)
•Sofreu tremendamente por Cristo e pelo 
Evangelho (2Co 11:24; 2Co 6:4-5; Fp
2:17)
•Chamado  para  ser  apóstolo dos gentios 
(Rm 11:13; 1Tm 2:6-7)

Apresentação

•(1)Paulo (ex Saulo) (At 13:9)
▪S︎aulo = "desejado"
▪P︎aulo = "o pequeno, o menor" - a partir da 

1ª viagem missionária 
▪S︎ervo (escravo)
‣Inferioridade
‣Sujeição, obediência, dependência
‣Propriedade
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Apresentação

•(1)Paulo 
▪C︎hamado para ser Apóstolo
‣"Saulo, Saulo, por que me persegues?" 

(At 9:4)
▪S︎eparado para o Evangelho
‣Atuação definida

Seu Compromisso com o Evangelho

•(2)Prometido no AT
•(3-4)Jesus é o Evangelho
▪H︎umanamente
‣Descendente de Davi

▪D︎ivinamente
‣Filho de Deus
‣Revestido de Poder (ressurreição e Espírito de 

santidade)

Seu Compromisso com o Evangelho

•(5)Recebeu graça e apostolado
▪S︎alvação e vocação
•(5)Finalidade:
▪a︎lcançar gentios (fora da aliança Mosaica)
▪p︎romover neles a obediência 
‣que deriva da Fé genuína

Suas Virtudes Exemplares: 
Um Modelo a ser Buscado por Todos Nós

Rm 1:9-16a

Virtudes Exemplares

•(9) Dedicação ao serviço a Deus
▪"︎Meu espírito" RA - "Todo coração" NVI
•(9) Compromisso com avanço do 
Evangelho
•(9-10) Perseverança na oração por outros
▪A︎té por desconhecidos!
•(10-11) Desejo de ser útil na vida alheia

Virtudes Exemplares

•(11) Bom uso dos dons espirituais visando 
benefício mútuo (pela capacitação divina)
•(11) Investimento na maturidade alheia
•(12) Humildade para usufruir sendo útil
▪N︎ão se considerava nem mais importante 

nem superior a ponto de não poder ser 
edificado!
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Virtudes Exemplares

•(13) Empenho sacrificial pela edificação 
de outros
▪m︎uitas vezes - impedido
•(13) Serenidade diante de planos 
frustrados
•(13) Persistência diante de obstáculos
•(14) Compromisso radical - "devedor" 

Virtudes Exemplares

•(14) Aniquilação do desprezo pelos "desprezíveis"
•Um religioso judeu erudito se considerando devedor:
▪︎Gentios - não judeus - desprezíveis aos judeus
▪︎Gregos - desprezíveis aos judeus - desprezadores dos 

não gregos
▪︎Bárbaros - desprezíveis aos gregos
▪︎Ignorantes - desprezíveis aos sábios e eruditos

Virtudes Exemplares

•(14)Não discriminar pessoas com base 
em:
▪R︎eligião - com ou sem
▪R︎aça - judeus e gentios
▪C︎ultura - gregos e bárbaros
▪N︎ível de erudição - sábios e ignorantes

Virtudes Exemplares

•(15) Prontidão para cumprir com sua 
obrigação conforme o chamado de Deus
▪T︎odos nós fomos chamados por Deus
•(15) Proclamação do Evangelho como 
estilo de vida e não como tarefa ocasional
•(16) Não se envergonhar do Evangelho

Tarefa Proposta

•Leitura 
•Auto avaliação em relação a cada uma das 
16 virtudes exemplares. Dê notas:
▪0︎ - Ruim
▪1︎ - Regular
▪2︎ - Bom
▪3︎ - Ótimo

Virtudes Exemplares

1.( ) Dedicação ao serviço a Deus
2.( ) Compromisso com avanço do 
Evangelho
3.( ) Perseverança na oração por outros
4.( ) Desejo de ser útil na vida alheia
5.( )Bom uso dos dons espirituais visando 
benefício mútuo 
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Virtudes Exemplares

6. ( ) Investimento na maturidade alheia
7. ( ) Humildade para usufruir sendo útil
8. ( ) Empenho sacrificial pela edificação de 
outros
9.( ) Serenidade diante de planos frustrados
10.( ) Persistência diante de obstáculos

Virtudes Exemplares

11.( ) Compromisso radical - "devedor" 
12.( ) Aniquilação do desprezo pelos 
"desprezíveis"
13.( ) Não discriminar pessoas

Virtudes Exemplares

14.( ) Prontidão para cumprir com sua 
obrigação conforme o chamado de Deus
15.( ) Proclamação do Evangelho como 
estilo de vida e não como tarefa ocasional
16.( ) Não se envergonhar do Evangelho


