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O TEMA CENTRAL DA EPÍSTOLA

A REVELAÇÃO E A APLICAÇÃO DA 
JUSTIÇA DE DEUS

O MEIO DE REVELAÇÃO DA 
JUSTIÇA: 

O EVANGELHO DE CRISTO

Rm 1:16b-17
4

Manifesta o Poder de Deus

•(16) Nossas palavras (boas novas) são 
acompanhadas do poder de Deus
▪︎ na vida de quem ouve (Jo 6:44; Jo 6:65)
‣Deus age em quem ouve
‣Se Deus não agisse, ninguém creria

▪︎ na vida de quem crê
‣Regenera (1Pe 1:23);  Liberta (Rm 6:22); 

Sela e Garante (Ef 1:13-14); Aproxima(Ef
2:13), Purifica e Santifica  (1Co 6:11); 

5

Pode Salvar Qualquer um Mediante a Fé

•(16) Judeus e Gregos
▪︎Todos podem ser salvos (1Jo 2:2)
▪︎Poucos serão salvos (Mt 7:14)
▪︎A salvação requer fé (Rm 10:13-15)
‣Para haver Fé, é necessário ouvir
‣Para ouvir, é necessário que se pregue
‣Para haver pregação, é necessário que alguém vá 

pregar 6
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Revela a Justiça de Deus

(17) Justiça 
•Termo que aparece 35 vezes em Romanos.
•É o tema central da epístola

7

COMPREENDENDO 
A JUSTIÇA  DE DEUS

1:17
8

O QUE SIGNIFICA 
"JUSTIÇA"?

Justiça (Definições do Dicionário Aurélio)

1. Conformidade com o direito; a virtude de dar a 
cada um aquilo que é seu.
2. A faculdade de julgar segundo o direito e 
melhor consciência.
3. Conjunto de magistrados judiciais e pessoas 
que servem junto deles;
4. O pessoal dum tribunal; 
5. O Poder Judiciário

Justiça (Dicionário Português)

•Essa definição do dicionário não tem nada 
a ver com o significado do termo bíblico!
•Em alguns dicionários mais exaustivos, a 
palavra "retidão" aparece como um dos 
significados
•É este o conceito por trás do termo bíblico!

Retidão (Dicionário Português)

1. Qualidade de reto.
2. Inteireza de caráter.
3. Legalidade, legitimidade.
4. Correção ou lisura no procedimento.



ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica - Março/Abril de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 3

Justiça de Deus 
Ajuste Conceito x Tradução Português

•JUSTIÇA (Bíblia) = Retidão  (Pt) 
•JUSTO (Justo)= Correto, Íntegro (Pt)
•Nas Traduções para Inglês o uso foi 
correto:
▪J︎ustiça = "Righteousness"
▪J︎usto = "Righteous"

Justiça de Deus

Strong, J. (2002; 2005).
1) num sentido amplo: estado daquele que é como 
deve ser, justiça, condição aceitável para Deus 

1a) doutrina que trata do modo pelo qual o homem 
pode alcançar um estado aprovado por Deus
1b) integridade; virtude; pureza de vida; 
pensamento, sentimento e ação corretos

2) num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a 
cada um o que lhe é devido 14

Justiça de Deus

•Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996).  
a) Retidão
b) Ser colocado correto com 
c) Observâncias Religiosas
d) Caridade

15

Justiça de Deus

•Swanson, J. (1997). 
1. retidão, o que é correto 
2. ser colocado correto com, estar em um 
relacionamento certo com 
3. Observâncias religiosas, atos de retidão, 
práticas requeridas por uma religião 
4. Caridade, esmolas, presentes de 
misericórdia

16

Justiça de Deus - Definição Teológica

•É um atributo de Deus
▪︎Seu caráter (Justiça) → Justo → Suas ações

•É conferida ao crente por dádiva de Deus
▪︎Injustos feitos Justos por decreto (essência) e 

por transformação (conduta)
•Deriva exclusivamente da conquista de Cristo
▪︎Ninguém tem justiça própria

17

Justiça de Deus

•(17) Se revela no Evangelho de fé em fé
▪︎Alerta sobre a não conformidade com ela
▪︎Informa que tal não conformidade implica em um juízo 

mandatório
▪︎Dá a boa notícia da plena satisfação da justiça em Cristo 

mediante sua obra de amor
▪︎Dá a boa notícia da possibilidade de se beneficiar pela 

graça dos benefícios da conquista de Cristo através da fé
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Justiça de Deus

•(17) "de fé em fé, como escrito"
▪S︎ignificados propostos nas literaturas:
‣Paralelismo (Judeu + Grego)
‣Da fidelidade de Deus para a fé humana
‣Crente após crente, após crente...
‣Fé na inauguração e desenvolvimento da 

salvação: Fé ao longo de toda vida do justo 
(recomendada)

A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA DE 
DEUS

O ÍMPIO FEITO JUSTO DE DEUS

A Aplicação da Justiça: O Justo de Deus

•(17) O justo viverá pela Fé
▪C︎itação de Hc 2:4 (idem a Gl 3:11)
▪O︎ profeta ressalta a diferença entre o ímpio e 

o justo 
‣No primeiro (soberbo) lhe falta a retidão, pois 

despreza a Deus e sua vontade
‣O segundo tem a sua vida conforme a sua Fé

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

Tarefa Proposta

•Defina com suas palavras a Justiça de Deus.
•Produza um texto explanando como a Justiça de 

Deus deveria afetar a sua vida em termos de 
salvação, moralidade, serviço e proclamação 
•Como você se avalia por seus próprios 

parâmetros?
23

Tarefa Proposta

•Como você avalia a afirmação "Somos 
devedores ao mundo"?
•Porque tantos são omissos na proclamação?
•Você é um destes?
•Quais são os maiores medos e dificuldades para 

proclamar?
24
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1:18-3:20

A  IRA  DE  DEUS CONTRA  TODA A  
HUMANIDADE

25

COMPREENDENDO
A IRA DE DEUS

1:18

O QUE SIGNIFICA IRA?

Ira - (Definições do Dicionário Aurélio)

1. Cólera, raiva, indignação.
2. Desejo de vingança.

É exatamente igual aos significados dos 
dicionários bíblicos!

IRA

•Pode ser humana ou divina
•A humana pode ser pecaminosa
▪︎Rm 12:19, Ef 4:31

•Ou não...
▪︎Sl 4:4; Ef 4:26; Ef 6:4

•A ira divina (que implica na condenação) é um 
desdobramento inevitável da sua Justiça

Ira

•É da Ira de Deus que alguém precisa ser salvo! 
(Rm 5:9)
•Não há entendimento da salvação sem a 

compreensão da ira
•Entretanto, há abordagens ditas evangelísticas 

que suprimem completamente tal conceito
•Tais abordagens não conduzem à salvação!
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CARACTERÍSTICAS 
DA IRA DE DEUS

1:18

Características (18)

•Origina-se em Deus - destina-se aos homens
•É revelada
▪︎Metafísico→ Físico
▪︎Reconhecimento imperativo
▪︎Tem implicações definitivas

•É causada pela pecaminosidade humana
32

Características (18)

•É universal 
▪I︎mpiedade - falta de fé
▪P︎erversão - falta de justiça (retidão)
▪C︎aracterísticas do homem natural
•A injustiça detêm a Verdade
▪I︎moralidade é uma barreira à revelação

33

A Ira De Deus Contra a Humanidade

CLASSIFICADA QUANTO À SUA MORALIDADE:
•Contra os céticos imorais (1:19-32)

•Contra os moralistas acusadores (2:1-11)

CLASSIFICADA QUANTO AO SEU CONHECIMENTO DA LEI
•Contra os ignorantes da Sua Lei (2:12-16)

•Contra os legalistas hipócritas (2:17-29)

34

IRA DE DEUS CONTRA OS CÉTICOS IMORAIS

1:19-32
35

Céticos Imorais: Definição

•Rejeitam a Deus e todo o conhecimento a 
respeito de Deus
•Optam pela mentira (falsa fé) em detrimento da 

revelação
• misticismo=fé nas lendas ou ateísmo=fé no naturalismo

•O ceticismo é conveniente à sua devassidão:
▪︎Sem Deus = sem prestação de contas

36
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Motivos da Ira

•(19)Deus torna possível o "ser percebido" por 
seres inferiores da sua criação sem acesso à Lei
▪︎Deus manifesta-se através da Sua criação
▪︎Deus dá aos homens as condições necessárias 

para percebê-Lo
▪︎"Impressões Digitais" abundantes na sua obra

37

Motivos da Ira

•(20)A revelação natural ignorada
▪A︎pesar de claramente vistas
▪A︎pesar de claramente manifestarem Seus 

atributos e Seu poder 
(Sabedoria, Criatividade, Grandiosidade, 
Poder,  GLÓRIA) 

38

Ensino Bíblico
• Universo criado
• Início do tempo
• Céus revelam glória Deus 
• Terra feita p/ vida
• Criação mostra Deus
• Deus criou a vida
• Deus criou o homem

Percepção Científica
• Cosmologia - Bigbang
• Teroremas espaço-tempo
• Grandiosidade do universo
• Constatação da Terra rara
• Química da vida projetada 
• Vida é improvável
• Eva mitocondrial e Adão cromossomial Y

Motivos da Ira Motivos da Ira: A Lógica do Cético...

“Quando consideramos a origem da vida, temos 
apenas duas alternativas sobre como a vida surgiu: A 
primeira é a geração espontânea que leva à evolução. 
A outra é sobrenatural - um ato criativo de Deus . Não 
há uma terceira possibilidade...A Geração espontânea 
foi refutada cientificamente cem anos atrás por Louis 

Pasteur, Spellanzani, Reddy e outros" ...

Motivos da Ira: A Lógica do Cético...

...“Isso nos leva cientificamente a apenas uma possível 
conclusão: que a vida surgiu como um ato criativo e 

sobrenatural de Deus..." 
"Eu não aceitarei isso filosoficamente porque eu não 
quero acreditar em Deus. Portanto, eu escolho crer 

naquilo que eu sei que é cientificamente impossível: a 
geração espontânea que leva à evolução." 

(George Wald- Biólogo ateu- prêmio Nobel- Scientific American, Agosto, 1954)

Motivos da Ira

•(20)Os que desprezam a revelação 
natural são indesculpáveis
▪︎É um ato de rebeldia
▪︎É evidência da corrupção (injustiça)
▪︎É uma escolha filosófica - baseada em 
preferências não em evidências

42



ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica - Março/Abril de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 8

Motivos da Ira

•(21)Opção por raciocínios nulos
▪︎Atividades mentais vãs, inúteis
•(21)Ouvir a voz da insensatez que 
deixa o coração em trevas
•(22)São tolos reivindicando sabedoria

43

Motivos da Ira

•(23)Inventam seus próprios objetos de 
adoração em substituição ao Deus glorioso
▪R︎eligiões humanas
‣ imagem de homens e animais (gregos)
‣Objetos inanimados (místicos)

▪O︎utras formas de idolatria
‣Dinheiro, prazeres, glória, poder 44

Resultados Terrenos da Ira

•(24)Abandonados por Deus, que permitiu 
a potencialização da pecaminosidade
▪3︎ x Deus entregou(24, 26, 28)
•(24)Longe de Deus a pecaminosidade 
humana alcança patamares estratosféricos: 
Depravação

45

Resultados - Essência da Depravação

•(24)Corações cheios de desejos malignos
▪︎corrupção

•(25)Abandono da Verdade em prol da mentira
▪︎falsa fé ou ceticismo (fé no naturalismo)

•(25)Desprezo ao Criador em prol da criatura
▪︎idolatria

46

Resultados - Extensão da Depravação

•(28)O desprezo a Deus causa:
▪M︎entes depravadas
▪P︎ráticas baixas e repugnantes

47

Resultados - Expressão da Depravação

•(24)Imundície sexual
•(24)Uso desonroso do corpo como objeto de prazer
•(26)Desejos vergonhosos
•(26)Lesbianismo e sexo anal
•(27)Homossexualismo
•(27)Justa punição - obstinação pelo prazer através 

da imundície
48
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Resultados - Expressão da Depravação

•(29)
▪︎Injustiça - sem a retidão de Deus
▪︎Malícia - sexualidade ilícita
▪︎Avareza - ganância por riqueza
▪︎Maldade - propósitos malignos
▪︎Inveja - se sente mal com o bem alheio
▪︎Homicídio - assassinato

49

Resultados - Expressão da Depravação

•(29-30)
▪︎Contenda - briga
▪︎Dolo - engano
▪︎Malignidade - mal caráter
▪︎Difamadores- que sussurram
▪︎Caluniadores- falso-acusadores
▪︎Aborrecidos de Deus - odeiam Deus

50

Resultados - Expressão da Depravação

•(30-31)
▪︎Insolentes - insultadores
▪︎Soberbos - arrogantes
▪︎Presunçosos - ostentadores
▪︎Inventores de males - criativos p/mal
▪︎Desobedientes aos pais - filhos rebeldes
▪︎Insensatos - idiotas, tolos

51

Resultados - Expressão da Depravação

•(31)
▪P︎érfidos - quebradores de promessa
▪S︎em afeição - anti-sociais
▪S︎em misericórdia - impiedosos

52

Resultados - Expressão da Depravação

• (32)Sem temor a Deus 
• Ignoram Sua sentença de morte
• (32) Incentivadores da depravação
• Depravados que aplaudem e incentivam os outros 

à depravação

Reflexão

•Estas manifestações da depravação típicas dos céticos 
deveriam acometer crentes?
•Estas manifestações da depravação típicas dos céticos 

podem acometer crentes?
•Quais delas você tem visto por aí em crentes?
•O que pode significar (2 possibilidades) quando alguém 

que se diz crente mas incorpora continuamente na própria 
vida algumas destas práticas?

54


