
ROMANOS 

 

 
Contexto histórico 

1) Autor e data: Paulo no ano 56 A.D. 

2) Esta carta teria sido escrita em Corinto na terceira viagem missionária.  

 
 

3) Um pouco da história do Novo Testamento 

a. A Igreja em Roma já existia e era composta por judeus e não judeus – . 

Atos 18:1-2. Aquila e Priscila são parte desta igrej de Roma e citados na 

carta aos Romanos  (16:3). Talvez Apolo tenha tido alguma participação 

na formação desta igreja  

b. O Imperador Claudio expulsou todos os judeus de Roma (49 d.C.) 

c. Cinco anos depois, os judeus são autorizados a retornar (54 d.C.) 

i. A igreja que volta está agora divida acerca de práticas da lei, por 

causa de judeus e gentios. 

ii. Paulo quer que a igreja seja unificada e se torne uma base para  

que o evangelho chegue a Espanha (Romanos 15:24) 

iii. Os quatro temas da Carta : 

1. A justiça de Deus 

2. Uma nova humanidade 

3. A promessa de Deus a Israel 

4. Esse evangelho pleno deve unificar a Igreja. 

4) Dois temas principais segundo Watchman Nee: Pecado X Cruz e Pecados X 

Sangue. 

5) Outras abordagens: 

a. Fé x obras, carne x espírito, lei x graça 

b. Um evangelho para todos: judeus e gentios (esta é a promessa a Abraão) 



c. Soberania e Livre Arbítrio 

d. Israel, eleição e conseqüente futuro de Israel no plano divino. 

 

Capítulo 1 – Paulo, Jesus e o evangelho 

 

1) Paulo justifica a natureza do seu apostolado – vv. 1,2. 

2) A pessoa do Filho, o Centro do evangelho – “designado” = apontado, destinado 

com propósito. “Eu hoje te gerei” (Sl. 2:7; At. 13:33; Hb. 1:5; 5:5). O verbo 

sempre existiu, mas não na forma humana. Agora o Verbo, além de ser Deus, 

também é homem. Neste sentido o filho Adão, é substituído pelo Filho, Jesus, no 

plano eterno. 

3) Obediência por fé – v.5. 

4) Santidade não é somente o alvo, mas também a condição herdada em Cristo – 

v.7. 

5) Paulo revela desejo de compartilhar estas revelações com os romanos – vv. 11-

15. 

6) O evangelho é poder de Deus para salvação (cura, libertação) de todo aquele que 

crê – v.16. Não há outro caminho. Evangelho é a boa nova da restauração do 

governo de Deus (Is. 52:7).  

7) O evangelho - É de fé em fé - v. 17 (Pv.4:18). 

8) O evangelho – é para justiça de Deus e cumprimento de sua ira (vv.18-32). 

a. A humanidade (adâmica) e as nações estão todas em pecado. 

Substituíram o Criador pelas coisas criadas, o que se pode ver por suas 

ações pecaminosas. 

b. Ninguém será justificado por ignorância. O próprio universo é uma 

revelação do poder e da divindade de Deus – vv. 19,20. 

c. A rejeição dos homens dá base legal a que Deus os entregue a toda sorte 

de dissolução, inclusive ao homossexualismo. 

 

Capítulo 2 e 3 – Todos são indesculpáveis - judeus e gentios – Toda humanidade 

está presa no pecado 

1) Todos os que têm a lei geral ou lei particular de Deus, não conseguem guardá-la 

por isso, se tornam incapazes de prover qualquer bem suficientemente bom para 

agradar a Deus – A pessoa que consegue saltar mais longe não consegue pular 

um abismo como o das cataratas do Iguaçu. Assim também, ninguém consegue 

vencer a distância entre o homem e Deus por seus méritos. 

2) Se alguém alcança alguma coisa, se deve a bondade, e tolerância, e 

longanimidade de Deus (2:4). A pregação do arrependimento e da fé em Jesus 

faz parte da forma escolhida por Deus para manifestar Seu caráter, Sua vida. A 

pregação não deve se dar por causa da necessidade do homem, mas por 

obediência à vontade de Deus, ainda que esta responda à necessidade humana. É 

Deus quem faz todas as coisas. Não há chance de alguém se arrepender se por 

Deus não for dado, como no caso de Esaú (Hb. 12:17). Quando vemos a eleição 

como um ato contínuo também, posto que ele não está retido no passado, nem 

presa ao futuro por Sua onisciência, mas o Pai continua trabalhando (João 5:17). 

Em outras palavras, seria possível dizer que desde a eternidade passada, até a 

eternidade futura o Pai continua elegendo, escolhendo? Sim, este é o sentido do 

tempo verbal no modo indicativo no grego. 

3) A lei só tem sentido se alguém puder guardá-la totalmente (2:17-25), ou seja, 

ninguém será salvo por tentar guardar a lei ou os mandamentos da Torá. 



Por outro lado, a lei interior, aquela que é do coração, tem predominância sobre 

a exterior, porque procede do próprio Deus e, por isso mesmo, lhe agrada (2:27-

29). Esta situação de incapacidade do homem perante lei, fez com que o próprio 

Deus providenciasse em Cristo, o cumprimento da lei, a fim de que nEle 

pudéssemos guardar os princípios divinos. 

4) Desta forma, ainda que os judeus tenham certa vantagem pela escolha de Deus, 

isto não redundou em superioridade. A eles foi dada a lei e os preceitos, mas não 

lhes serviu de salvação, pelo contrário, revelou a fragilidade da natureza 

humana. Assim, revelou-se a justiça de Deus não por obras ou observância da 

lei, mas por graça. Devemos, então, pecar para que a graça e a justiça de Deus se 

manifestem? Claro que não, o propósito é que todo esforço e mérito humano 

cedam espaço a ação de Deus, para que Sua glória e poder sejam manifestados 

num ambiente de amor e favor imerecidos (3:1-8). 

5) A conclusão: Todos se tornaram incapazes e inúteis – 3:12 

6) Porém, a justiça de Deus se manifestou sem lei, pela graça, através de Jesus 

(3:21-31). 

7) Remissão - Gostaria de tratar a questão da remissão aqui em 3:25. O fato de 

Deus ter deixado impunes os pecados anteriores, não significa complacência 

com o pecado, mas remissão. Hoje ouvimos falar muito em perdão, o que é 

totalmente saudável, mas pouco se fala de remissão ou mesmo propiciação. A 

propiciação trata da cobertura dos pecados pelo sangue do Cordeiro. À 

semelhança do Velho Testamento, quando o sangue do cordeirinho era 

derramado no propiciatório, ele cobria os pecados do pecador, de maneira que 

Deus olhava para o sangue que lhe agradava, por ser de uma vida pura e sem 

mácula, prefigurando o sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Tudo que 

agrada a Deus está em Cristo e somente Cristo agrada a Deus. Portanto, o 

sangue da propiciação é a garantia para o perdão. Deus não olha para os pecados 

para perdoá-los, quando vamos a Ele em nome de Jesus, mas olha para o sangue, 

conforme I João 1:7. Porém, os pecados anteriores a nossa relação com Jesus, 

são remidos no nosso encontro com Ele. Todo escrito de dívida que era contra 

nós, foi removido na cruz do calvário (Cl. 2:14). Assim, poderíamos dizer que os 

pecados passados foram remidos e os pecados atuais são perdoados. 

8) Justificação (3:28) – Dado que “a lei é santa; e o mandamento, santo justo e 

bom” (7:12), mas está enferma por causa do pecado (8:3), então Deus, em 

Cristo, providenciou a nossa justificação. De forma que não somos justos em 

nós mesmo, mas justificados, declarados justos, por causa do cumprimento da 

lei e de toda obra da redenção. A conclusão é que a lei não foi anulada, mas 

confirmada e mesmo cumprida em Cristo (3:31) 

 

Capítulo 4 – A justificação à parte das ordenanças e da lei. Os que estão em Cristo 

são declarados justos por Deus (justificados) 

 

 Paulo faz então um retorno à história de Abraão e do propósito eterno. 

 

 Breve destaque da aliança de Deus com Abraão 

 

a. De ti farei uma grande nação>>abençoarei os que te abençoarem... (Gn. 

12:1-3; 13:14-18). 

b. Deus enfatiza a aliança com Abrão e a sua descendência (Gn. 15:1-6). 

c. A cerimônia de aliança (Gn. 15:7-17). 



d. Deus promete multiplicar a semente de Abraão – o nome é mudado de 

Abrão para Abraham /Abraão (Gn. 17:4-5). 

e. O enfoque agora começa a mudar para a descendência (Gn.17:6-8). 

f. O sinal da aliança – a circuncisão – no órgão genital porque é com a 

descendência (17:11-14). Toda relação de Deus com Seu povo não pode ser 

na carne. A circuncisão aponta para a obra da cruz (Fl. 3:3, Cl. 2:11). 

g. Deus se coloca na condição de amigo de Abraão (Tg. 2:23, João 15:14-15) 

h. Em Isaque será chamada a tua descendência (Gn. 21:12) 

 

1) O que fez Abraão para ser justificado? (4:1-12) 

a. Abraão foi justificado antes da lei, pela promessa. A lei veio cerca de 

430 anos depois. 

b. Abraão creu naquele que justifica e não no seu mérito pessoal. Por isso 

ele é, primeiramente, pai da fé, dos que creem, a sua semelhança. Assim, 

a justiça é decorrente da fé e não da observância da lei (vv. 2-5). 

c. Os pecados são perdoados, cobertos e remidos a partir do sangue da 

propiciação. Davi explica como a justiça de Deus opera muitos anos 

depois (Sl. 32:1,2). 

 

2) O propósito eterno se cumpre a partir de Abraão. 

a. Através de Abraão, esta nova família, ou humanidade, será declarada 

justa, junto com Abraão, pela fé em Jesus – gentios e judeus. 

b. Abraão foi justificado pelo favor de Deus, estando ainda incircunciso. A 

circuncisão veio como sinal e não como obrigação. Por isso, Abraão é 

pai ou genitor não só dos circuncisos, mas dos que lhe seguem as 

pisadas, a fim de que não somente judeus, mas também os gentios, 

pudessem alcançar a promessa (Gl.3:6-9). 

c. A circuncisão é um sinal de que a aliança de Deus não era só com 

Abraão, mas com sua descendência (vv.12-13). 

 

3) Conflito entre lei e graça (4:13-117a) 

a. A lei: 

i. A lei anula a fé e a promessa no caso de que a justiça proceda da 

lei, ou seja, se os filhos de Abraão são os da lei; 

ii. A lei aponta para a ira de Deus. Sem lei não há transgressão. 

b. A graça: 

i. Confirma a promessa a toda descendência; 

ii. É para os filhos da fé de Abraão – do regime da lei ou não. 

 

4) Os filhos de Abraão (4:17b – 25) 

a. Filhos da fé de Abraão – que Deus chama a existência o que não existe. 

Que crê contra a esperança – Esta fé está ligada ao nascimento do 

herdeiro, cujo tipo é Isaque. 

b. Filhos da fé de Abraão – que deus ressuscita dos mortos, fazendo uma 

nova humanidade, à semelhança do novo povo Israel, de quem Isaque 

também é tipo. 

 

COMENTÁRIO: 

Estes quatro capítulos preparam todo o contexto da carta. O capítulo seguinte nos leva a 

um passo adiante a partir da justificação. 


