
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. 



 

Capítulo 5 – Justificados! E agora? 

 

1) A justificação mediante a fé nos reconcilia com Deus (v.1) 

2) Nossa esperança muda de local, aponta para a glória de Deus. Tudo aquilo que 

redunda em glória para Deus enche o nosso coração e a própria glória é o nosso 

objetivo (v.2). 

3) A tribulação se torna o campo do nosso aperfeiçoamento, a fim de vivermos em 

amor para a Sua glória e o agente desta ação é o Espírito Santo que nos 

reconectou com Deus (vv.3-5). 

4) Este amor derramado em nossos corações é o mesmo que levou Cristo a cruz 

pelos nossos pecados. É um amor incondicional, unilateral de mão única – 

agápe. Uma nova dimensão de amor nos une a Deus, o amor que só Ele tem, 

assim como a vida que só Ele tem. Paralelo entre agápe (ἁγάπη – amor de Deus 

e Zoê – vida de Deus. (vv.6-11). 

a. Deus não pode irar-se contra si mesmo. Como a vida e o amor que em 

nós reside agora, é o próprio Deus em nós pelo Seu Espírito. Condenar-

nos em Sua ira contra o pecado seria condenar-se a Si mesmo. “Salvos 

pela Sua vida” (v.10). 

b. Não somente estamos sendo salvos, como o nosso destino muda da glória 

terrena para a glória que Deus tem e que é a nossa recompensa também 

(v.11). 

5) Como funciona esta operação da justificação (vv.12-21)? 

a. Deus age através de representação. Quando um representante falha, todos 

falham juntos, mas quando um representante acerta, todos acertam juntos 

também (I Co. 12:26, II Co. 5:14). 

b. O pecado de Adão é o pecado de todos os seus filhos, de toda 

humanidade. Portanto, a morte reinou até que houvesse a possibilidade 

de mudar esse quadro. O estabelecimento da lei, com Moisés dá ao 

homem uma perspectiva do que fazer para o seu resgate, mas falha na 

incapacidade humana. 

c. O pecado de um causou a morte de muitos e pela graça de Cristo, o novo 

representante, que substituiu Adão, por ser este incapaz de resolver a 

situação, traz vida sobre muitos também. 

d. O pecado evoluiu de uma ofensa se confirmando como pecado na ofensa 

de toda humanidade. Assim, agora a ofensa de muitos é justificada pela 

graça de Jesus em cumprir plenamente a justiça de Deus e compartilhá-la 

com toda humanidade. 

e. O texto que resume (áureo) – Se pela ofensa de um, e por meio da 

ofensa de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a 

abundancia da graça e o dom da justiça (justificação), reinarão em 

vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo (v.17). 
f. Conclusão: 

i. A desobediência de um causou a morte de muitos, que se 

tornaram pecadores. 

ii. Pela obediência de um só muitos se tornarão justos. 

iii. A lei >>>apontou para o pecado e fez dele o plano principal. A lei 

disse o que desagradava a Deus, o que provocou separação dEle, 

ou seja, a morte. Assim o pecado reinou para a morte 



iv. Da mesma forma, a graça reina pela justiça para a vida eterna, 

através de Jesus. 

 

Capítulo 6 – Como o homem se relaciona com Deus a partir da graça 

 

1) Já que toda obra está em Cristo e é realizada por Ele então não importa como 

procedemos? De forma alguma. 

2) Você não constrói um avião para andar com ele nas ruas e estradas, ou a 

televisão só para ouvir, como fazíamos como rádio. O padrão é mais elevado se 

queremos gozar ou viver nesta nova relação. É por isso que a cada revolução 

industrial a vida das pessoas é alterada, porque os padrões são alterados. Uma 

vez que se muda a referência, muda-se também a forma de se relacionar com a 

vida.  

3) Uma vez que tenhamos entrado nesta aliança com Deus, através da obra de 

Cristo, não tem sentido viver a vida antiga de pecado. Fomos alcançados 

exatamente para aquilo que nos era impossível. 

4) Esta relação do crente com Cristo é mediante a fé, numa identificação plena com 

Sua morte e ressureição, em outras palavras numa aliança total e irrestrita com 

Jesus, de quem herdamos todas as riquezas e consequências de sua obra, mas 

entregamos tudo que temos e somos em miséria e pecado, mediante o batismo.  

5) O que é o batismo – é a cerimônia de aliança com Cristo, onde somos 

identificados com Sua morte e ressurreição. Neste momento, toda nossa herança 

adâmica é crucificada e recebemos a vida plena do Senhor Jesus, o segundo 

Adão. Da mesma maneira que o filho de Abraão, de Isaque e Jacó precisava ser 

circuncidado, assim também, o filho da nova aliança precisa ser batizado. O 

batismo equivale a circuncisão da velha aliança, quando se cortava parte da 

carne, mas agora se corte toda carne, na crucificação através desta identificação 

com Cristo.  

6) Uma vez mortos, não há do que ser acusado, pois um morto não responde por 

qualquer acusação ou crime ou pecado, ainda que a morte não seja a nossa, mas 

do nosso representante (vv.7-10). 

7) Antes estávamos obrigados a pecar pois, não conseguíamos resistir ao pecado, 

porque éramos seus escravos. Nossa própria natureza nos impulsionava a fazer 

aquilo que desagradava a Deus. No entanto, pela obra graciosa de Cristo, 

mudamos de Senhor, não sendo mais obrigados a praticar o pecado. O nosso 

novo Senhor nos resgatou da maldição do pecado, de maneira que agora 

podemos produzir frutos saudáveis que agradem a Deus e lhe tragam glória e 

louvor. Portanto, devemos nos lembrar disto e considerarmo-nos mortos, 

separados do pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Assim, toda nossa 

vida deve produzir um fruto que ateste esta nova relação para a santificação, ou 

seja, uma vida separada para o propósito exclusivo de Deus.  

8) Finalmente, concluímos que o pecado gera morte, mas essa obra graciosa de 

Deus, a vida eterna, ou seja, não a nossa vida (bios) eterna, mas a vida (zoê) que 

só o Eterno tem. A vida de Deus, que estava oculta nele, torna-se manifesta a 

partir de um povo que reflete sua vida. O propósito de Deus de se multiplicar 

através de Adão é cumprido, então, em Cristo, não em Adão. O governo de Deus 

vai se manifestando nos seus santos para reinarem com Ele em vida e reinarem 

por toda a terra (v. 23), que é o plano original. 

 

 



Capítulo 7 – Um novo casamento 

 

1) A lei vale para toda vida. Isto pode ser visto de duas maneiras de ver essa 

questão, com relação a Cristo e a lei: 1) O escritor da carta aos Hebreus fala da 

mudança de sacerdócio. Ele diz que havendo mudança de sacerdote há, também, 

mudança de lei. Ele faz uma comparação entre o sacerdócio de Arão - da ordem 

de Levi, de Abraão, terrena e o de Cristo – da ordem de Melquisedeque, 

celestial; 2) uma comparação entre a lei e a graça, como Paulo faz neste capítulo. 

2) A mulher citada é uma representante da humanidade. Ela está casada com o Sr. 

Lei. O Sr. Lei é extremamente leal, mas perfeccionista, exigente e opressor. 

Nada está suficientemente bom para ele, ao ponto de ela querer deixá-lo. No 

entanto, ela não pode fazer isto, porque a mulher está ligada ao marido pela lei, 

enquanto um dos dois não morrer. Então, a mulher conhece o Sr. Graça, que é a 

bondade, a misericórdia e a compreensão em pessoa, mas ela está presa ao seu 

casamente. Não podendo matar o Sr. Lei, a mulher se submete à morte, por ser a 

única possibilidade de livramento. Morrendo a mulher, ela fica 

descompromissada da sua aliança do primeiro casamento e, portanto, apta para 

desposar o segundo marido, o Sr. Graça. 

3) Esta figura nos mostra exatamente o que aconteceu conosco. A nossa morte, 

quando fomos imersos na morte de Cristo, nos descompromissou do 

relacionamento passado e nos habilitou para um novo relacionamento, uma nova 

vida (vv.1-6) 

4) A questão agora recai sobre o Sr. Lei, ou lei simplesmente – Então a lei é ruim 

(v. 7)? Qual a função da lei? 

a. Revelou a nossa natureza pecaminosa (vv. 8-14). 

i. Mostrou a nossa real condição de mortos para Deus, conforme 

previsto ou sentenciado pelo próprio Senhor a Adão. 

ii. Este mandamento, ou a lei, com a proposta de nos salvar, de 

revelar o que precisamos fazer se quisermos agradar a Deus, 

trouxe o padrão de Deus, mas mostrou nossa real incapacidade, 

por causa do pecado. 

iii. A lei é, portanto, boa, mas inútil para prover restauração, resgate 

ou mesmo salvação. Ela diz o que é, mas não mostra o meio, não 

dá alternativas nem negocia. Então, todos ficam presos à morte. 

iv. Vimos o quão maligno o pecado se tornou em nós, que mesmo 

sabendo o que agrada a Deus, nunca conseguimos atingir a meta 

o alvo. Sempre estamos aquém dele. 

5) Quando aplicamos a lei e tentamos agradar a Deus, o quanto mais nos 

empenhamos, mais nos frustramos, porque a única coisa que possuímos é o 

pecado. É como aquele reparo que vai piorando a obra, quanto mais tentamos 

corrigir. Mesmo que compreendamos a vontade de Deus e a desejemos, mais 

ressalta a luta interior e o nosso clamor que algo aconteça que nos livre desta 

condição.  

6) Neste ponto, o apóstolo chega a conclusão de que mesmo em quem é nascido de 

novo, e já tem a possibilidade, pelo Espírito de Deus de agradá-lo, ainda assim, 

vai ter que lidar com a influência do pecado. 

a. No ímpio esta influência se revela como um poder escravizante. 

b. No crente, no discípulo de Cristo, esta influência tem possiblidade de 

vitória. Este é o tema do capítulo 8 (v.2). 

 



Capítulo 8 – Quanta riqueza! 

 

1) Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo (vv.1-2) 

2) Em Jesus, homem total (v.3), Deus condenou o pecado pela lei. A lei apontava 

para morte. Dizia que era necessário morrer, pois não havia alternativa para o 

pecado. Tínhamos entrado num caminho sem volta, mas o Filho assume nossa 

humanidade para levar às últimas consequências o nosso pecado em sua própria 

carne. Por isso, Ele foi sentenciado à morte e assim a lei foi cumprida em sua 

última análise e instância. Não cabe recurso para o morto. 

3) O que a lei não conseguia por causa da enfermidade da carne, O Espírito de 

Cristo em nós consegue (v.4). 

4) Em Cristo, o corpo está morto e o espírito vivo (v.10). Antes era espírito morto e 

corpo vivo (v.10). Por que corpo e não carne? Porque o corpo é em essência, 

onde a carne efetiva seu poder e governo, para saciar-se. Morrendo o corpo, a 

vontade da carne, ainda que exista, não tem como se propagar, por isso a luta do 

crente é interior. 

5) Por outro lado, o Espírito em nós vivifica o corpo morto para servir a outro 

propósito (v.11). Uma vez que vamos operando a nossa salvação, o corpo vai 

sendo readestrado para sua nova função. Digamos que o corpo é o executor de 

tudo, da carne para a morte, mas do espírito para a vida. 

6) Não somos mais constrangidos a viver pela carne. Não somos mais escravos da 

sua vontade (vv.12,13). 

7) Antes escravos, agora livres pelo espírito de adoção, que nos torna filhos e nos 

faz relacionar com Abba Pai. (vv. 14-17) 

8) A salvação ainda está na esperança, mas há de se manifestar nos filhos de Deus, 

o que trará ordem às demais coisas, a toda natureza, etc. (VV.18-25) 

a. A salvação alcança toda criação, de Adam a Adamah, como foi no 

pecado, no caminho inverso. 

b. Há um aguardar pleno da manifestação de toda salvação e não somente 

da questão do nosso espírito ser religado, novamente. 

9) Esse Espírito, além da obra extraordinária da redenção também nos assiste em 

nossas fraquezas. Ele cuida de todos os detalhes (VV.26,27), porque conhece a 

vontade de Deus. 

10) Não devemos nos preocupar com mais nada. De agora em diante, tudo deve 

cooperar para o bem daqueles que agora amam a Deus, daqueles que foram 

colocados nesse propósito. E a obra é esta: escolha (ser como Jesus), chamada, 

justificação e glorificação (vv.28-30). 

11) Se Deus é quem faz tudo isso, então não há mais condenação. Ele é a instância 

superior, o Supremo Tribunal (vv.33-39). 

12) Nada mais poderá nos separar do amor de Deus. Nele, no amor, não há 

condenação ou dívida, embora nEle também sejamos sempre devedores de tudo. 

 

 

Capítulo 9 – Quanto a Israel 

 

1) Nem todos os de Israel são de fato israelitas (v.6). 

2) Os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes de Isaque, em 

primeiro plano (v.7). 

3) A promessa é em primeiro plano a Sara e em segundo a Rebeca (VV.8-13): 

a. Sara terá um filho; 



b. À Rebeca – “o mais velho será servo do mais moço”. Esta palavra se 

aplica a Esaú e Jacó num sentido histórico, mais se expande a Adão, que 

rejeitou a primogenitura, enquanto Jesus, o segundo Adão, é amado 

como Jacó. 

4) A promessa passa primeiramente por Isaque, depois obrigatoriamente por Jacó, 

um tipo do segundo Adão – Jesus. 

5) Neste plano, Deus mostra sua ira com o pecado, o seu poder e as riquezas da Sua 

glória (vv. 14-24). 

a. Embora Adão fosse o primogênito original da criação, Jesus, o pré-

existente filho de Deus, se torna o primogênito da nova criação, que era o 

plano para Adão, digamos assim. 

6) Deus suportou e suporta os vasos de ira, nossa carnalidade, preparados para a 

perdição, a fim de manifestar as riquezas da Sua glória em vasos de 

misericórdia. Quanto maior a perdição, maior a misericórdia. Estes somos nós. 

7) Assim como foi entre Adão e Jesus, entre Esaú e Jacó, também está sendo entre 

Israel e os demais povos. Estes últimos serão chamados filhos do Deus vivo 

(vv.25-26). 

a. O Israel natural torna-se o representante da carne, porque a lei revela sua 

condição natural. Destes, assim como de outros povos, Deus mesmo, por 

Sua graça e misericórdia, pela fé promove seu plano de justificação. 

b. Utilizando dois profetas, provavelmente bem conhecidos em seus textos 

e aplicações por todos: Oséias 2:23; 1:10 e Isaías 10:21-23; 1:9; 13:19, 

Paulo mostra alguns pontos importantes: 

i. A chamada dos gentios ao plano eterno, ser esposa; 

ii. Deus não abandonaria sua aliança com Israel para sempre; 

iii. Depois do julgamento da Assíria e posteriormente da Babilônia 

com o Reino do Sul, Judá, sobraria um remanescente; 

iv. O restante haveria de ser alcançado, não mais pelos princípios da 

lei, mas pela mesma graça que alcançara os gentios. 

8) A conclusão do capítulo mostra que o fracasso de Israel se deveu ao fato de não 

seguir o caminho de Abraão, o caminho da fé, mas voltou-se para as obras, para 

seus méritos. Isto fez com que não reconhecessem Cristo no tempo determinado. 

Ao invés de Cristo ser o ápice da fé de Israel tornou-se em pedra de tropeço. 

 

 

Capítulo 10 

 

1) Tanto judeus como gentios precisam entrar pela fé em Cristo (vv.1-13). 

a. Israel falhou, embora tivesse grande zelo, mas este zelo não era fruto de 

um relacionamento íntimo (conhecimento), mas de justiça própria. 

b. Cristo é o fim da lei, o objetivo (o alvo) da lei; 

c. Se fosse possível, era só guardar a lei e viver por ela, mas a enfermidade 

da carne é o obstáculo. 

2) A fé não esmiúça detalhes, tipo: de onde ou como virá o Cristo? Ou ainda, como 

Ele ressuscitará? Mas declara, confessa que Jesus é o Senhor; crê de todo 

coração. 

3) Todo aquele que fizer isso, judeu ou gentio, será salvo (estará sendo salvo). 

4) Para que haja fé é preciso pregação. Não é preciso pregar a Israel, então? Não. 

Israel já ouviu a pregação o tempo todo. Foi quem mais ouviu. Quanto mais 



ouviam, firmavam-se em si mesmos, na sua própria carne, na sua justiça e isso 

os apartou do Senhor. 

5) Em que Israel é então diferente de Esaú? No remanescente, por causa do plano, 

das promessas. 

 

 

Capítulo 11 

 

1) Deus vai continuar insistindo com Israel e no tempo certo eles verão o Cristo e 

isto trará a glória do Senhor sobre os povos e sobre toda a terra. 

2) Hoje, por causa da eleição, ainda subsiste um remanescente. Não pensemos que 

todo Israel rejeitou o Senhor. (vv.1-7). Além disto, não podemos nos esquecer 

dos judeus que estão espalhados pelo mundo, muitos deles sem conhecer suas 

raízes, ainda assim já tendo encontrado o Messias. 

3) De certa forma este endurecimento de Israel foi estratégico, pelas seguintes 

razões: 

a. Abriu a possibilidade de os gentios conhecerem ao Senhor (vv.8-12); 

b. Colocou a todos debaixo do mesmo critério para que, pela graça, todos 

fossem salvos (v.32). 

4) Deus não muda nunca (v.29). Por isso, Israel ainda encontrará misericórdia e 

será reenxertado no plano de Deus (vv.13-25) 

5) Tudo isto é extraordinariamente maravilhoso. Somente Deus poderia conceber 

isto. Por isso, nos prostramos e damos-lhe toda glória (v.36) 

 

 

 

 

Capítulo 12 – O relacionamento dentro da igreja 

 

1) A única coisa que podemos fazer, já que não conseguimos entender claramente a 

grandeza deste plano, nem mudá-lo, é consagrarmo-nos ao Senhor para 

experimentarmos a plenitude da Sua vontade (vv.1-2). Este é o maior prazer do 

crente – ser filho amado e relacionar-se com o Pai. 

2) Para tal, devemos nos encaixar, pela graça de Deus, em nossa função neste 

propósito maravilhoso, sem considerarmos nem mais nem menos que os outros, 

porque cada um tem uma função específica no Corpo (vv.3-8). 

3) Algumas características que Deus quer desenvolver em nós (vv.9-21): 

a. Amor puro e sem hipocrisia; 

b. Verdadeira rejeição de tudo que é mal; 

c. Serviço incondicional; 

d. Esperança como fonte de alegria; 

e. Paciência na tribulação; 

f. Compartilhar as necessidades dos santos; 

g. Praticar a hospitalidade; 

h. Abençoar sempre; 

i. Participar intensamente da vida dos outros na alegria ou na tristeza; 

j. Sempre retribuir o mal com o bem; 

k. No que depender de cada um buscar a paz; 

l. Entregar a Deus toda justiça; 

m. Amar o inimigo; 



n. Vencer o mal com o bem. 

 

Capítulo 13 – O relacionamento fora da igreja, no mundo 

 

1) Sujeição às autoridades (vv1-7). 

2) Não dever nada a ninguém exceto o amor (v.8). 

3) Viver o mandamento do amor em todas as suas manifestações e formas (vv.9-

10). 

4) Nada dispor para a carne, mas viver par o inteiro agrado do Senhor (vv.11-14). 

 

 

 

Capítulo 14 – O que importa mesmo é o relacionamento 

 

1) Não tem tanto valor o que cada um pensa com relação ao tipo de alimento. Na 

verdade, o alimento ou a abstinência dele não pode produzir santificação. É bom 

que cada um tenha sua própria opinião, mas saiba respeitar a do outro (vv.1-12, 

22-23). 

a. A palavra não é somente para suportar ou respeitar o diferente, mas para 

acolher (gr. proslambánesthe). A ordem é para recepcionar ou receber 

gentilmente ou hospitalidade, tratar gentilmente, associar-se ou receber 

num grupo ou associação, tomar como companheiro. 

b. A questão básica era o relacionamento judeu-gentio, mas se aplica a 

qualquer diferença de comportamento ou costume. 

c. A mensagem central é que ninguém vive ou morre para si, que somos do 

Senhor (vv.7-9) 

d. Apesar de nada ser impuro por si mesmo, precisamos considerar duas 

coisas: a consciência do outro e a edificação (vv. 13-19). Cabe aqui 

lembrar algumas coisas: 

i. Práticas e costumes diferentes; 

ii. Opiniões diferentes acerca da conduta cristã e da própria 

caminhada da igreja; 

iii. Tentativa de uniformizar tudo, o que elimina a diversidade do 

Corpo. Lembro que estamos falando de Reino de Deus e não de 

pecado ou mundo. 

iv. Separações e grupinhos X síndrome do bando 

v. Exemplo do Corona vírus – medidas preventivas até medidas 

mais radicais para se extirpar a maledicência, a separação, o 

pecado. 

2) Se, porém, qualquer coisa vier a servir de tropeço para qualquer irmão, devemos 

nos abster de fazer ou fazer em nome do amor (vv.20-21). Portanto, a máxima é 

evitar o escândalo ou tropeço. 

3) O reino de Deus é muito mais do que comida ou rituais. Se pudermos defini-lo, 

diríamos que ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este, o Espírito Santo, 

está dentro de nós os que cremos, não fora em práticas ascéticas. Nossa prática e 

toda maneira de viver deve vir de dentro para fora, como fruto dessa interação 

ou do manifestar da vida dEle em nós (vv.17-18) 

4) O que importa é ter convicção clara em Deus (fé), sem agredir o outro (vv.22-

23). Mais que isso, o que cremos, cremos em Deus e em Sua Palavra, mas isso 

não precisa ser praticado, se for causar dúvida ou condenação no outro. Porque 



tudo que não provém de fé é pecado. A conclusão está no capítulo 15:1-3 – 

Cristo não procurou agradar-se a si mesmo. 

 

 

Capítulo 15 

 

1) Nosso modelo é Cristo, que sendo Deus, tendo toda a glória, se humilhou para 

nos alcançar. Assim também devemos nós buscar agradar ao nosso irmão 

naquilo que for bom para a edificação (vv.1-7). 

2) Se Deus estivesse preocupado com aparências e rigor ascético jamais teria 

aberto as portas do evangelho aos gentios. Mas o que Ele quer mesmo é ser 

glorificado em todos (vv. 8-13). 

Como o plano e os métodos são dEle, não nos cabe questionar tamanha 

sabedoria e glória, somente adorar com todo nosso ser, cheios de gozo e paz (vv. 

9-13). 

a. Cristo confirma as promessas feitas aos pais, como ministro da 

circuncisão. 

b. Cristo cumpre plenamente as promessas quando abre as portas aos 

gentios – “todos os povos o louvem” (v.11) 

3) O resultado é a riqueza da esperança no poder do Senhor.  

 

 

Capítulo 16 

  

1) Saudações pessoais 

2) Recomendação final pela unidade – que evitem tudo que provoca divisão (vv. 

17-20). 

3) Figuras em destaque: 

a. Tércio – Amanuense profissional, porém cristão 

b. Gaio – Gaio Tício Justo (At. 18:7) – hospedou Paulo em Corinto 

c. Erasto – tesoureiro de Corinto – Doador, funcionário público. Em 1929, 

foi descoberto um calçamento feito por um Erasmo, que pode ser este. 

d. Quarto – pode ser irmão de Tércio (terceiro). 

4) Bênção final. 

 

 

APÊNDICE - AS DUAS CASAS DE ISRAEL 

 

Neste ponto, quero acrescentar um comentário importante sobre as duas casas de 

Israel. Quando falamos de Israel, normalmente tendemos a colocar o povo de 

Israel num pacote só. Como o contexto aqui tem sido judeus e gentios, esta 

parece ser a ênfase primária. No entanto, creio que cabe uma explicação neste 

ponto. 

a. Como é sabido, José, um dos filhos queridos de Jacó, filho mais velho de 

Raquel, que veio a ser o Governador do Egito e que teve dois filhos: 

Manassés e Efraim. Em Gênesis 48, próximo a sua morte, Jacó abençoa 

os filhos de José e, propositadamente, coloca Efraim antes de Manassés. 

Efraim vai receber o nome não somente de José, mas do próprio Jacó ou 

Israel. Assim, o Reino do Norte, composto de 10 tribos, veio a ser 

chamado de Israel ou Efraim, enquanto o Reino do Sul, Judá. 



b. No capítulo 9 versos 25 e 26 há uma menção à profecia de Oséias 

capítulo 1. Aqui Deus fala de como Efraim ou Israel seria espalhado 

pelas nações. Em 722 A.C. Efraim ou o Reino do Norte foi levado em 

cativeiro pela Assíria e espalhado pela face da terra. Nunca mais voltou a 

ser reunido como nação. Judá ainda tem que esperar um pouco, porque 

afinal, Jesus é da tribo de Judá. O texto é completado pela profecia de 

Isaías. 

c. Em Romanos 11:1, Paulo fala da Casa de Judá (tribo de Judá + tribo de 

Benjamim – Reino do Sul). E Paulo se coloca na condição de 

descendente, pertencente à tribo de Benjamim, logo, da Casa de Judá. 

d. A seguir, a partir do verso 13, Paulo fala de como Deus quebrou Israel e 

enxertou os gentios no plano original, até que haja entrado a plenitude 

dos gentios, ou seja, que haja convertidos em todas as nações da terra. 

Neste ponto, veremos a Casa de Efraim voltando junto com os gentios, 

de todas nações para onde foram espalhados e, junto com o Reino do Sul, 

a Casa de Efraim e a Casa de Judá comporão o Israel restaurado. 

Agora, vamos fazer uma breve análise ou abordagem das parábolas de Jesus em 

Lucas 15 e 16. Primeiramente precisamos entender que os primeiros ouvintes 

são publicanos, pecadores, escribas e fariseus, além dos discípulos companheiros 

de Jesus. Então, como já temos falado, a palavra tem que ter uma aplicação para 

os primeiros ouvintes, para depois alcançar seu sentido mais amplo. 

Sendo assim, podemos entender que: 

1) Em Lucas 15 temos as seguintes parábolas, todas aplicadas a estes 

leitores, dando margem às aplicações mais contemporâneas, que 

todos fazemos, no sentido de que Jesus vem buscar e salvar o 

perdido, mesmo que para isso ele deixe os objetos de sua missão em 

certo estado de espera. Então, num sentido primário seria interessante 

pensar que: 

a. A ovelha perdida seria a casa de Efraim – fora para a 

dispersão. 

b. A dracma perdida, seria a casa de Judá – estava dentro de 

casa. Seriam os mestres da lei, os fariseus que o ouviam. 

Se eles estavam pensando que, por terem sobrado eram 

melhores, Jesus aponta que eles precisavam de igual resgate, 

com Efraim. 

c. O filho pródigo – Nesta parábola temos as duas figuras juntas: 

i. O pródigo – Efraim 

ii. O filho mais velho – Judá 

2) Em Lucas 16 temos mais duas parábolas: 

a. Administrador Infiel – Onde se trata o conceito de fidelidade 

e parece que Jesus aí mira nos publicanos, que por serem 

cobradores de impostos, entenderiam muito bem o contexto, 

mas também trata o conceito do servo fiel. 

b. O Rico e Lázaro – Enquanto o rico, é o filho de Abraão logo, 

Israel, mas está perdido, Jesus aqui introduz a salvação dos 

gentios, colocando Lázaro, como o mendigo, que comia das 

migalhas do rico, assim como a mulher siro-fenícia. 

Lázaro no grego, parece ser uma tradução de Eliezer, no 

hebraico. Ora, Eliezer, é damasceno, servo gentio. O 

significado deste nome é: Deus é minha ajuda. Achamos esse 



personagem em Gênesis 15:2 e depois em Gênesis 24, quando 

o servo vai buscar a noiva para Isaque. Se Isaque é um tipo de 

Cristo, e Eliezer da igreja gentílica, então estamos a prepara a 

noiva Rebeca, que será encontrada na casa dos parentes de 

Abraão, tipo de Deus. 

3) Conclusão – O tempo dos gentios aproxima-se do seu final, com uma 

preocupação crescente para a volta de Israel. Os gentios estão a 

procurar e preparar as bodas. Não tardará e os reinos se unificarão e o 

Noivo virá. Maranata! 
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