
ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica - Março/Abril de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 1

Vlademir Hernandes

ROMANOS 
Capítulos 1-8

AULA 8

23/04/2017

A VIABILIZAÇÃO DA 
IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA

A Inigualável Conquista De Cristo Para 
Os Justos - 8:1-4

Salvação da Condenação

•(1) Não há mais condenação
▪︎Morto por nossa causa (Rm 4:25)
▪︎Morto em nosso favor (Is 53:11)
▪︎Morto em nosso lugar (morte  vicária) 
(Gl 3:13)
▪︎Justos por decreto (Rm 5:1)

Estabelecimento de uma "Nova Lei"

•(2) Uma nova Lei vivificante
▪︎Não é um novo conjunto de normas
▪︎Lei do Espírito: um novo princípio de operação das 

mesmas normas
‣ Lei da fé (Rm 3:27); Lei de Cristo (Gl 6:2)

▪︎Substitui a tentativa inútil de obtenção de salvação pelo 
esforço próprio, que acaba inevitavelmente em morte

Possibilitar o que era Impossível

• (3) Lei não pode "implantar a justiça"
▪︎Impossível pela incapacidade da carne

•Deus conseguiu com Cristo
▪︎Encarnação = "semelhança do homem pecador"
▪︎Sua oferta pelo pecado "condenou" o pecado
‣ Aniquilação do efeito condenatório
‣ Aniquilação da impossibilidade da carne
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Possibilitar o que era Impossível

• Funcionamento da Lei do pecado da morte
▪︎ Homem morto se esforça para obedecer
▪︎ Seu exterior não afeta seu interior

• Funcionamento da Lei do Espírito da vida
▪︎ Homem morto é vivificado
▪︎ Progressos no exterior a partir da transformação 

interior

Possibilitar o que era Impossível

•(4) Satisfação das exigências da Lei nos que estão 
em Cristo
•Implantação da Justiça (Fp 2:12-13; 2Pe 1:3-5)

▪︎Andar segundo o Espírito
‣Fruto do Espírito (Gl 5:22-25)
‣ A Lei não é revogada - sua obediência é viabilizada
‣ Justiça própria substituída pela Imputação e Implantação da 

Justiça

MAIS SETE EXTREMOS EM 
CONTRASTE NA VIDA TERRENA 

DOS JUSTOS

A Incompatibilidade das Duas Naturezas 
Desafiando a Implantação da Justiça 8:4-10

Carne (AC)
• (4)Andar carnal
• (5)Inclinação carnal
• (5)Mente carnal
• (6)Morte
• (7)Inimizade 
• (8)Desgosto de Deus
• (10)Corpo morto

Espírito (DC)
• (4)Andar espiritual
• (5)Inclinação espiritual
• (5)Mente espiritual
• (6)Vida 
• (6)Paz
• (9)Habitação de Deus
• (10)Espírito é Vida

Extremos Irreconciliáveis:
Naturezas opostas

A HABILITAÇÃO DOS JUSTOS 
PARA A IMPLANTAÇÃO DA 

JUSTIÇA

O Poder da Habitação do Espírito 8:9-16

A Condição "Sine Qua Non"

•(9-10) Quem não tem o Espírito de Cristo não é 
de Cristo
▪︎Nenhuma outra credencial  importa
‣Mt 7:21-23; Fp 3:4-11

•Quem não é de Cristo, não está garantido por 
Cristo
▪︎Ef 1:13-14; Jo 6:37; Jo 10:27-30



ROMANOS - CAPÍTULOS 1 A 8

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

A  Fonte  Inesgotável de Poder

•(11) O poder do Espírito Santo
▪︎Ressuscitou a Cristo 
▪︎Vivifica o Crente (apesar do corpo morto)
‣Habitação → impregnação

⁃ Gl 2:19-20; Ef 3:17-19; Ef 5:18

‣A Justiça na Prática (1Jo 3:7-10)

A Nova Obrigação

•(12-13)Novo encargo: viver pelo Espírito
▪︎Não ser mais como os gentios - vida na carne e morte 

(condenação)
‣ Ef 4:17-24

▪︎Mortificar os feitos da carne (como evidência de 
salvação)

•Não há desculpas para o fracasso
▪︎2Pe 1:3-4

O Novo Privilégio

•(14)Filhos guiados pelo Espírito
•(15)Não mais escravos do pecado -
mas adotados por Deus
▪︎O antigo medo é aniquilado
▪︎Aba - intimidade, dependência, sem 
medos ou ansiedades

A Nova e Inabalável  Convicção 

•(16)O Espírito que habita em nós nos 
nutre com a certeza da filiação irrevogável!
▪O︎ fruto do Espírito (e não uma voz mística) é 

a maior evidência para esta certeza! 
(Gl 5:22-25)
▪A︎ disciplina pela falta do fruto também é 

evidência (Hb 12:6-11)

IMPLICAÇÕES DA JUSTIFICAÇÃO

Equiparação dos Justos Com Cristo 
8:17-18

Paralelos com Cristo (17)
• Filiação → Herança
▪︎Cristo o Filho Herdeiro (Hb 1:2)
▪︎Faz dos justos filhos herdeiros
‣Nossa herança: reservada e 
garantida (1Pe 1:3-5)
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Paralelos com Cristo (17)

•Sofrimento
▪︎Cristo sofreu para sermos justos
(1Pe 3:18)
▪︎Justos sofrem por causa de Cristo
(Mt 5:11-12; Lc 6:22)

Paralelos com Cristo (17-18)
•Glória
▪︎Cristo glorificado na ascensão
‣ (Jo 7:39)

▪︎Justos alcançarão a mesma glória
(2Ts 2:14)

•(18)Tal estado glorioso: consolo no presente

A Justiça no Passado, Presente e Futuro

A JUSTIFICAÇÃO NO PANORAMA 
TEMPORAL

A GLÓRIA FUTURA DOS JUSTOS

A Consumação da Implantação da 
Justiça: Glorificação 8:19-25

Glória Futura: Fim do Cativeiro da Criação

•(19-22) Gemidos da Criação
▪(︎19)Natureza personificada
‣Aguarda a consumação da salvação dos santos
‣(20-21) Aguarda libertação
⁃ Efeitos do pecado ("sujeita à vaidade" 

"cativeiro da corrupção")
⁃ Fim do pecado ð libertação da criação pela 

aniquilação (2Pe 3:10-13)

Glória Futura: O Fim da Corrupção

•(23) Gemidos dos Remidos
▪P︎rovocados pela habitação do Espírito: um 

anseio pelo porvir
‣Adoção será consumada
‣Ressurreição será realizada
⁃Corpo incorruptível (1Co 15:53-54)
⁃Redenção (livramento) da presença do pecado
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Glória Futura: O Fim da Espera

•(24,25) Salvos na Esperança
▪E︎speram  o que ainda não viram
▪E︎speram  o que foi  anunciado
▪E︎speram  com paciência
▪E︎speram  com convicção

A VIDA PRESENTE DOS JUSTOS

8:26-28

O GRANDE TRUNFO DOS JUSTOS 
NO PRESENTE

A Oração - 8:26-27

Espírito Intercessor

•(26) Gemidos do Espírito
▪︎Geme como a criação e aos remidos
▪︎Enquanto não o vemos face a face
‣Fraqueza que nos faz gemer
‣Fraqueza que nos faz orar errado
‣Espírito geme pela nossa incapacidade

Espírito Intercessor

•(27) Intercessão do Espírito
▪︎Nossas reais necessidades
‣mesmo quando não sabemos

▪︎Nossas profundas ansiedades ("sonda corações")
▪︎A Sua vontade para nós
‣mesmo quando não queremos

▪︎Nossas orações são limitadas, equivocadas e 
insuficientes

Espírito Intercessor

•(27)Intercessão do Espírito
▪︎É complementar - não substitutiva
‣Não estamos dispensados da prática
‣Somos estimulados à prática
‣Uma grande marca do crente maduro
⁃ orações eficazes (Tg 5:16)
⁃ orações abundantes (1Ts 5:17)
⁃ orações segundo Seu querer (1Jo 5:14)
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O GRANDE TRIUNFO DOS JUSTOS 
NO PRESENTE

8:28

O Bem até do Mau

•Paralelo com Rm 5:3-5
•(28)Quem está no escopo?
▪︎Quem  ama a Deus?
‣Jo 14:21; 1Jo 4:7-8; 1Jo 5:1-4

▪︎Quem não ama?(Jo 14:24)
▪︎Será que todo crente ama a Deus?
‣Quando um filho desobedece, parou de amar?

▪︎É uma designação geral para os crentes
‣Amam e são chamados segundo Seu propósito

•Todos os Crentes!

O Bem até do Mau

•(28a)O que é o "Bem"
•Perspectiva carnal
▪p︎rosperidade, saúde, prestígio, prazer, 

proteção, orações atendidas, etc...
•Estêvão de deu bem? At 7:59-60
•Paulo se deu bem? 2Co 11:4

O Bem até do Mau

•Longe de ser um otimismo insensato
▪︎É uma convicção  confiante
•Bem para nós x Bem para Deus
▪︎visão limitada  x  infinita
▪︎propósitos egoístas  x   graciosos

Fácil de Compreender mas...

•Benefício das tribulações (Rm 5:3-4)
•Alegria das provações (Tg 1:2-4 )
•Prazer nas fraquezas (2Co 12:7-10)
•Felizes na perseguição (Mt 5:10-12)
•Sofrimento por causa da vida piedosa  

(1Pe 3:17; 2Tm 3:12, 1Pe 2:18-21)

O Bem dos que amam a Deus

•A expectativa de viver um cristianismo blindado, 
próspero e antropocêntrico não é bíblica.
•A medida da maturidade cristã se verifica nos 

desafios da vida
•Seus propósitos são sempre os melhores
▪︎Mesmo na dor e no fim precoce da vida terrena!
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A PREDESTINAÇÃO DOS JUSTOS 
NO PASSADO

O Dilema entre a Liberdade Humana e 
a Soberania Divina - 8:28b - 30

Pré-ciência  x  Predestinação

•(28b-30) Chamados segundo Seu propósito
▪︎Conheceu - antes dos fatos
‣Determinou arbitrariamente quem seriam ou sabia 

quem seriam?
▪︎Predestinou  - "clones" de Cristo
‣Escolheu mediante critérios desconhecidos, ou 

selou o destino dos selecionados por um critério 
definido?

Pré-ciência  x  Predestinação

•(28b-30) Chamados segundo Seu propósito
▪︎Chamou- não vieram sozinhos
‣ Foram arrastados ou conduzidos?

▪︎Justificou- decreto irreversível
‣ Foi um processo arbitrário ou tiveram alguma escolha?

▪︎Glorificou- antecipação honrosa da glória futura
‣ Imposição irresistível ou aceitação livre?

DIVERGÊNCIAS ENTRE ALGUNS SISTEMAS 
HUMANOS DE SISTEMATIZAÇÃO 

TEOLÓGICA

Diferentes Perspectivas Sobre Eleição,   
Predestinação e a Salvação

CALVINISMO ARMINISNISMO ROSES(Reparação 
dos Extremos)

Depravação
T-Total
(sem capacidade de 
escolha)

Total
(com liberdade de 
escolha)

R- Radical 
(submeter ou resistir)

Eleição U-Incondicional Condicional
S- Soberana 
(não arbitrária: 
presciência)

Expiação L-Limitada Ilimitada (não 
eficaz)

S- Singular 
(oferta ilimitada; eficácia 
limitada)

Graça I-Irresistível
Resistível 
(sempre:perda da 
salvação)

O- Eficaz 
(em quem crê)

Segurança P-Perseverança Condicional E- Eterna

Alguns Defeitos do Calvinismo Extremado 
(Teologia Reformada)

• Salvação, a rigor, não é pela Fé, é por um critério desconhecido 
(vêm a crer pois são eleitos) 
• Seria mentira dizer para um pagão: 
▪︎ "Deus te ama"; "Jesus morreu por você"

• A rigor, nenhum deles consegue saber com certeza se é um 
eleito, pois não sabem se vão perseverar...
• O Caráter de Deus é seriamente comprometido
▪︎ Dupla predestinação (para o céu e inferno). Podendo salvar todos, Ele não 

quer. Usa 2 pesos e  2 medidas. Livra seus queridinhos e condena os demais. 
Arbitrário, injusto e cruel.
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Alguns Defeitos do Arminianismo
Extremado

•Sinergismo - homem participa ativamente da 
obtenção e manutenção da salvação
•Jesus Cristo não é suficientemente poderoso 

para garantir a salvação de ninguém.
•Um crente pode mudar de ideia e deixar de ser 

crente
•Não há segurança de salvação

Extremos Precisam Ser Evitados!

•Ambos comprometem verdades bíblicas 
•Ambos distorcem certos textos para "caberem" nas lentes 

da sistematização
•Soberania da sistematização sobre o sentido natural do 

texto bíblico. Exemplos de textos cujo sentido precisa ser 
mudado para "caber" na sistematização:
▪︎Calvinismo extremado (1Tm 2:4; 1Jo 2:2; Jo 3:16; Rm 2:11)

▪︎Arminianismo extremado (Rm 8:31-39; Jo 10:27-29; Jo 6:44; Jo 6:65)

Extremos Precisam Ser Evitados!
Veja que Interessante:

• Norman Geisler
▪︎Se classifica como "Calvinista Moderado"
▪︎Livro: "Eleitos mas Livres"

• Roger Olson
▪︎Se classifica como "Arminiano Histórico"
▪︎Livro: "Arminian theology: Myths and Realities"

• Vários Autores
▪︎"Neither Calvinists nor Arminians but Baptists" (www.baptisttheology.org) 

▪︎Livro: "Whosever Will"

Extremos Precisam Ser Evitados!
Veja que Interessante:

• Norman Geisler
▪︎Se classifica como "Calvinista Moderado"
▪︎Livro: "Eleitos mas Livres"

• Roger Olson
▪︎Se classifica como "Arminiano Histórico"
▪︎Livro: "Arminian theology: Myths and Realities"

• Vários Autores
▪︎"Neither Calvinists nor Arminians but Baptists" (www.baptisttheology.org) 

▪︎Livro: "Whosever Will"

A Maturidade na Teologia

•Maduros são fieis à Palavra e não a sistemas
•Maduros exercitam o discernimento
•Maduros convivem com opiniões diferentes em 

questões não fundamentais
•Maduros não ofendem quando defendem seus 

pontos de vista

A CONFIANÇA PRESENTE NA 
GLÓRIA FUTURA CONQUISTADA 

NO PASSADO 

A Segurança Eterna - 8:31-39
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O Poder de Deus

•(31) Quem pode ir contra Deus?
•(32)Deus deu Seu filho, continua dando o 
que precisamos e sempre dará o que for 
necessário à nossa segurança
▪N︎enhuma aparente oposição reverte nossa 

condição

A Proteção de Deus

•(33) Nenhuma falsa acusação muda nosso 
destino
•(34) A intervenção de Cristo a nosso favor 
triunfa contra toda aparente ameaça

A Garantia de Deus

•(35) Sofrimentos do presente não são 
indicadores de desamparo
•(36) Sofrimentos do presente são 
inerentes à nossa posição

A Vitória dada por Deus

•(37) O que pode parecer derrota é na 
verdade indicativo de vitória
•(38-39) Não há força no universo capaz de 
reverter o que Seu amor conquistou para 
nós

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
APÊNDICE: 

A JUSTIFICAÇÃO NO PANORAMA 
TEMPORAL-

TEXTOS COMPLEMENTARES 

Da Concessão À Consumação Da Salvação
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Passado

•Salvação  concedida (1Co 1:18)
▪P︎erdão (condenação) (Cl 2:13-14)
▪R︎egeneração / Renascimento (1Pe 1:23)
▪R︎econciliação (Rm 5:10)
▪J︎ustificação (Rm 5:1)
▪L︎ibertação (Rm 6:17-18)

Passado

•Salvação  concedida
▪︎Santificação (posição) (1Co 6:11)
▪︎Adoção / Filiação – herdeiros (privilégios 

parciais) (Rm 8:17)
▪︎Eleição (Rm 8:33)
▪︎Membros do Corpo (1Co 12:27)
▪︎Segurança (Ef 1:13 e 4:30)

Presente

•Salvação desenvolvida (Fp 2:12-13) 
▪︎Diligência (empenho) (2Pe 1:10)
▪︎Expressão da Justiça (piedade) (1Jo 3:10)
▪︎Obediência = amor a Cristo (Jo 14:21)
▪︎Transformação (Rm 12:1-2)
▪︎Santificação (progressiva) (1Pe 1:15)
▪︎Perfeição (maturidade) (Tg 3:2)
▪︎Comunhão com Deus (1Jo 1:6)
▪︎Perdão (comunhão) (1Jo 1:9 e Mt 6:14-15)

Presente

•Salvação desenvolvida 
▪︎ Disciplina (Hb 12:4-8)
▪︎ Sofrimento (Rm 5:3-4)
▪︎ Conhecimento teológico (Cl 3:16)
▪︎ Comunhão com os irmãos (1Jo 1:7)
▪︎ Amor aos irmãos (Hb 10:24)
▪︎ Serviço (Ef 4:11-12)
▪︎ Amor ao próximo (Rm 13:8-11)
▪︎ Proclamação (Mt 28:18-20)
▪︎ Caridade (Pv 14:31)

Futuro

• Salvação  consumada (1Pe 1:5)
▪︎Ressurreição (1Ts 4:16-17)
▪︎Incorruptibilidade (1Co 15:53-54)
▪︎Glorificação (Rm 8:17-18)
▪︎Adoção (privilégios completos) (Rm 8:23 )
▪︎Herança celestial (1Pe 1:4)
▪︎Galardão (condicional) (1Co 3:14-15)
▪︎Perfeição (absoluta) (Fp 3:12-14)
▪︎Aniquilação do sofrimento (Ap 7:17)
▪︎Reinado Eterno (Ap 22:5)


