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ROMANOS 
Capítulos 1-8

AULA 5

02/04/2017

A ESSÊNCIA DA FÉ QUE JUSTIFICA

Poder e Méritos de Deus - 4:18-22

A Essência da Fé que Justifica

•(18-19) Abrão creu em uma promessa 
humanamente impossível  de se concretizar
▪S︎er o pai de uma grande nação (Gn 12:1-4)
‣Estando com 75 anos e sem filhos

•(19)Aos 100 anos, Abraão ainda não havia 
visto a consumação da promessa!
▪︎Nessa altura estava ainda mais impossível!

A Essência da Fé que Justifica

•(18) A promessa humanamente 
impossível  de se concretizar
▪︎Abrão não sabia como Deus faria isso, 
mas acreditava que faria
‣Pensou que seria através de seus servos 

(Gn 15:2-6)
‣Aos 86 anos, pensou que seria através da 

serva Agar  (Gn 16:2-4; Gn 16:16)

A Essência da Fé que Justifica

•(19) A promessa humanamente impossível  
de se concretizar
▪A︎os 99 anos, quando já era impotente 

(Gn 17:1-6) :
‣Abrão ("pai exaltado")é chamado de 
‣Abraão (pai de uma multidão")
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A Essência da Fé que Justifica

•(19) A promessa humanamente 
impossível  de se concretizar
▪︎Com 99 anos e Sara 90... (Gen 17:15-17)
‣Sarai que era estéril (Gn 11:30) 
⁃Sarai = "minha princesa" - princesa de uma 

família
‣Vira Sara a fértil
⁃Sara = "princesa" - é eliminada a restrição

A Essência da Fé que Justifica

•(19) A promessa humanamente 
impossível  de se concretizar
▪︎Com 99 anos e Sara 90... 
‣em um ano teria um filho com Sara (Gn 17:21)

▪C︎om 100 anos
‣nasce Isaque (Gn 21:1-3)

A Essência da Fé que Justifica

•(20-21) Durante 25 anos de espera, com as 
possibilidades ficando cada vez mais remotas, a 
fé de Abraão manteve-se inabalável
▪︎Abraão insistiu em crer contra os pronósticos

•(22) Deus "considerou" sua fé e lhe concedeu o 
crédito da Justiça.

A IMUTABILIDADE HISTÓRICA 
DA JUSTIÇA PELA FÉ

Sua Constância ao Longo da História da 
Redenção - 4:23-25

A Imutabilidade da Justiça pela Fé

•(23-24) Esse conceito registrado para 
Abraão de "receber o crédito" sem 
merecimento através da fé serve para 
mostrar que vale também para nós hoje:
▪T︎ambém cremos em algo igualmente 

impossível em termos humanos: a 
ressurreição do nosso Senhor e a nossa 
própria futuramente

A Imutabilidade da Justiça pela Fé
•(25)Tal como em Abraão, o crédito não 

merecido (imputação da justiça) é concedido 
pelo mérito de Cristo
▪︎Morreu por nossa causa (Is 53:5-6)
‣Somos os responsáveis por Sua morte

▪R︎essuscitou por nossa causa (Hb 7:23-25; 1Co 15:17-
18)
‣Somos os beneficiados pela Sua ressurreição
⁃ Sacerdócio imutável - intercessão para sempre
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A JUSTIÇA PELA FÉ
INPUTADA E GARANTIDA

Resultados da Justificação dos Justos 
5:1-11

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

•Sem capacidade
•Sem esforço
•Sem conquista
•Sem merecimento
•Sem vanglória
•Sem temor

•Pelo poder de Deus
•Pela fé em Cristo
•Pela obra de Cristo
•Pelos méritos de Cristo
•Gloriando-se no Senhor
•Seguros no Senhor

Justos por um Decreto Irreversível (1) Em Paz com Deus(1)

•(11)Não são mais inimigos 
(Tg 4:4; Ef 2:12-16)
•Deus agora é propício
▪r︎esultado da Propiciação (1Jo 4:10; 2:1-2)
•Deus agora é Pai
▪r︎esultado da adoção (Ef 1:5; Jo 1:11-12)

Firmes na Inabalável Graça (2)
•Protegidos pelo poder de Deus (1Pe 1:5)
•Seguros nas mãos de Deus (Jo 10:27-29)
•Seguros como propriedades de Cristo 

(Jo 6:37-40)
•Fortalecidos por Deus (Ef 6:10-11)
•Trilhando um caminho sem retorno
▪︎Selados (Ef 1:12)
▪︎Propriedades de Deus (1Pe 2:9)

Três Razões para se Gloriar

•Alegrar-se imensamente, orgulhar-se 
Motivos:
▪(︎11)PASSADO: A Obra de Deus por Jesus
▪(︎3) PRESENTE: Até mesmo as Tribulações 

são benéficas
▪(︎2) FUTURO: Estado glorioso 

absolutamente certo e garantido
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PASSADO: A Obra de Deus por Jesus (11)

•Escândalo unido à Loucura (1Co 1:23)
▪O︎ Deus espírito encarna como homem 

(Jo 1:1e14)
▪O︎ juiz torna-se réu (Jo 5:22)
▪O︎ inocente é justamente condenado (1Jo 3:5)
▪O︎ Deus imortal morre (1Tm 1:15)
▪O︎s verdadeiros culpados são inocentados 

(Rm 5:9)

PASSADO: A Obra de Deus por Jesus (11)

• Escândalo unido à Loucura(1Co 1:23)
▪︎A sentença é aplicada pelo Pai no filho condenado (Is 53:10)
▪︎O sacerdote é o próprio sacrifício 

(Hb 7:17)
▪︎O sangue derramado na sua morte vivifica 

(Mt 26:28)
▪︎De réu impotente e morto a Deus vivo todo poderoso (At 8:32; 1Pe 

3:22; Rm 8:34)

PRESENTE: Benefícios das Tribulações(3) 

A Reação em Cadeia do Aperfeiçoamento:
Tribulação + Confiança (2Co 12:10;4:5-9)

Perseverança=Tolerância (Tg 1:2-3)

Experiência=Prova(Tg 1:3-4)

Esperança=Confiança no Futuro (2Co 4:17-5:2)

PRESENTE: Benefícios das Tribulações(3) 

A reação em cadeia do colapso:
Tribulação sem Confiança (Ap 3:15-17)

Angústia (2Co 4:8)

Caráter reprovado: desânimo (2Co 4:8)

Sensação de desamparo (2Co 4:9)

Abatimento extremo(2Co 4:9)

PRESENTE: Benefícios das Tribulações(3) 

•(5)Esperança não decepciona, não nos 
deixa confusos
▪N︎ão há motivos para hesitação
▪P︎or que não?
‣(5)É amparada no inabalável amor de Deus 
‣(5) É nutrida pela perpétua habitação do 

Espírito (Rm 8:16)

PRESENTE: Benefícios  das Tribulações(3) 

•Quanto mais empenho pela expressão da 
justiça, mais dificuldades! 
(Jo 16:33;2Tm 3:12)
•Nossa postura nas dificuldades é o 
principal indicador de maturidade
▪v︎idas frutíferas ð evidência da justiça
▪v︎idas frutíferas ð certeza da salvação
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PRESENTE: Benefícios  das Tribulações(3) 

•Tribulações demandam maior proximidade 
da Palavra de Deus
▪2︎Tm 3:10 - 4:5
•Tribulações demandam maior empenho na 
oração
▪T︎g 1:2-6
•Tribulações nos aproximam de Deus! 
(provam a fé, fortalecendo-a)

FUTURO: Esperança da Glória(2)
•Esperança pelo Seu retorno glorioso 

(Mt 24:30)
•Esperança pela ressurreição gloriosa 

(1Co 15:19 e 42-44)
•Esperando contemplar sua glória face a face 

(Ap 22:3-5; Ap 21:23)
•Esperança da glória futura 

(Rm 8:17-18; 1Pe 3:13-14)

Reflexão

•Quais são as tribulações atuais na sua vida?
•Você consegue enxergar o potencial que têm para 

aperfeiçoá-lo?
•Você consegue imaginar como Deus pode usá-las 

para o seu desenvolvimento pessoal e para glória 
dele?
•Você consegue verificar que Rm 8:28 é realidade 

em sua vida?
•Se não consegue, você está disposto a confiar?

Alvos do Amor Incondicional

•(5) Amor Derramado pelo Espírito
▪︎Habitação que sela o destino eterno 

(Ef 1:13-14; Ef 4:30)
•(6-8)Provado pela morte voluntária (Jo 15:13)
▪︎Resgate dos impotentes
▪︎Justo morto em favor dos injustos
▪︎Sacrifício pelos não merecedores
▪︎Resgate dos rebeldes 

Salvos da Ira (9-11)

•Escape da destruição (2Ts 1:7-9)
•Escape da condenação (Ap 20:11-13)
•Escape do inferno (Lc 12:5)
•Escape da morte eterna (Ap 20:14-15)

Resultados da Justificação 
dos Justos - Síntese

• Justos por um decreto irreversível
•Em paz com Deus
•Firmes na inabalável graça
•Triplamente exultantes
▪(︎11)PASSADO: A Obra de Deus por Jesus
▪(︎3) PRESENTE: Beneficiados até nas tribulações
▪(︎2) FUTURO: Estado glorioso garantido

•Alvos do Amor incondicional
•Salvos da Ira
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A JUSTIÇA PELA FÉ 
DESDE ADÃO ATÉ JESUS

5:12-21

ADÃO E O 
REINADO DA MORTE

A Herança Funesta do Nosso Ancestral 
5:12-14

O "Nascimento" da Morte

•(12) Adão: pecado invade a raça
•Morte entra na experiência humana em 3 
níveis:
‣Morte espiritual (Ef 2:1-5) - Reversível 
‣Morte física (Gn 3:22-24) - Reversível
‣Morte eterna (Ap 21:8) - Irreversível

A Evolução da Morte

• (12) A raça é condenada por causa do "pecado original"?
•Que culpa eu tenho da desobediência de Adão?
•Ninguém é acusado do pecado de Adão
•Entretanto, como descendentes herdamos uma natureza 

caída e deteriorada (não a culpa)
•Cada um responde e é condenado pelos seus próprios 

pecados (Dt 24:16)

A Evolução da Morte

•(12) Todos os homens nascem pecadores -
"DNA" do mal (Sl 51:4-5)
▪︎Morte espiritual desde o berço
▪︎Morte física como certeza
▪︎Morte eterna como alta probabilidade

•Não nos tornamos pecadores ao pecarmos, 
pecamos pois já nascemos pecadores

A Extensão da Morte

•(13) Antes do Sinai (Ex 32:15-16) já 
havia pecado no mundo
▪︎Mas como poderia haver transgressão 
se não havia lei a ser transgredida?
‣Se não há lei, não há transgressão e o 
pecado não poderia ser creditado. 
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A Extensão da Morte

•(14)Entretanto, a punição com a morte reinou 
- portanto, as transgressões foram levadas em 
conta. Como?
▪P︎ela lei gravada no coração! (Rm 2:15)

•Mesmo para quem não desobedeceu uma ordem 
direta de Deus, como Adão
•Ou seja: a morte pelo pecado é anterior à 

documentação da Lei

A Extensão da Morte

•(14) Se a morte reinou, significa que ninguém 
foi salvo no período? (Hb 11)
▪︎Abel, Enoque, Noé, Jó, Melquisedeque, Abraão, 

Isaque, Jacó, José
•Sempre houve adoração e salvação pela graça 

mediante a fé, pois Deus sempre tomou a 
iniciativa de vir ao encontro do homem 
perdido!

A Extensão da Morte

•(14) Adão prefigurava Cristo
▪︎Adão (gr.) "Tipo" de Cristo 
▪︎(18) Por um homem veio o Juízo (Condenação)
▪︎(18) Por um homem veio a Justiça (Salvação)
▪︎Paralelo claro: "um só homem afetando toda a 

raça"

AS REALIDADES EXTREMAS 
CONTRASTADAS

A "Morte" da Morte e o 
Dom Gracioso da Vida - 5:15-21

• (15)Um pecou - muitos 
morreram
• (16) um - julgamento e 

condenação
• (17) ofensa de um- morte 

reinou
• (18) Uma ofensa -

condenação de todos

• Graça de um - dada para 
muitos
•muitas ofensas - graça -

justificação
• Justiça graciosa de um -

muitos reinam
• Um ato de justiça - oferta de 

justificação para todos

Ira e Justiça Contrastadas (A)
•(19)desobediência de 

um - muitos 
pecadores
•(20) Lei - ressalta 

ofensa
•(21) Pecado reina 

pela morte

•Obediência de um -
muitos justos
•Muito pecado - muita 

graça
•Graça reina pela justiça

Ira e Justiça Contrastadas (B)



ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

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

Adão e Cristo Contrastados:  
Retribuições Produzidas

•(15) Como conseqüência da ofensa de 
Adão muitos morreram
•Pela dádiva graciosa de Cristo muitos 
foram agraciados por Deus (Ef 4:9)

Adão e Cristo Contrastados: 
Vereditos do Julgamento

•(16e18) O pecado de Adão produziu 
julgamento condenatório para todos
•Um ato gracioso de Justiça por Cristo 
oferece a possibilidade de Justificação 
para todos (1Jo 2:2; 2 Pe 3:9; 1Tm 2:4-6)
▪︎Rm 5:18 não ensina o universalismo! A graça 

está disponível mas não é eficaz para todos

Adão e Cristo Contrastados: 
Reinados Dominantes

•(17) Uma ofensa gera um reinado da 
morte
•Uma obediência gera um reinado pela 
vida eterna (2Tm 2:11-12; Ap 22:5)

Adão e Cristo Contrastados: 
Reinados Dominantes

•(17) Antecipação escatológica do Reino: 
"Reinar em vida":
▪︎Transporte para (Cl 1:13;)
▪︎Sofrimento pelo (2T2 1:4-5)
▪︎Cooperação com (Cl 4:10-11)
▪︎Busca do (Mt 6:33)
▪︎Constituição do (Ap 1:6 e 5:10)
▪︎Co-regência (Ap 1:6 e 5:10)

Adão e Cristo Contrastados: 
Resultados Produzidos

•(19) Desobediência de um produziu 
pecadores
•Obediência de Cristo produz justos
▪︎A vontade do Filho era outra 
(Mt 26:39; 42 e 44)
▪︎Submissão à vontade do Pai até as 
últimas conseqüências (Fp 2:8)

Lei e Graça Contrastadas

•(20) A lei ressalta a ofensa
•A graça encobre (expiação) as ofensas 
(Tg 5:20)
▪Q︎uanto mais pecados, mais graça é 

concedida
‣Seria isso um incentivo à pecaminosidade? 
⁃Objeção tratada no capítulo 6
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Morte  e  Vida Contrastadas
•(21) O pecado reinou para morte
•A graça pela justiça reina para a 
vida eterna (Tt 3:7; Jo 6:47-51)


