
1 
 

1. O Apostolo Paulo en Roma (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 

 
Material bíblico: Romanos 1; Atos 28:17-31; Romanos 1:7,8; 15:14, 20-27; Efésios 1; Filipenses 1:12. 

 
Citações 
 

Os Romanos antigos tinham uma tradição: sempre que um de seus engenheiros construía um arco de 
pedras, assim que a última pedra fosse colocada no topo do arco, o engenheiro assumia a responsabilidade 
pelo seu trabalho da forma mais profunda possível: ele ficava em pé sob o arco.  
Michael Armstrong 

 

Os Romanos antigos construíram suas maiores obras-primas de arquitetura, os seus anfiteatros, para feras 
selvagens lutarem dentro.  
Voltaire 
 
A Epístola aos Romanos é uma síntese extremamente importante de toda a teologia de São Paulo.  
Hans Kung 

 

Nós todos fomos Romanos um dia, eu suponho.  
Omar Epps 

 
Questões 
 
 Porque é tão importante estudar o livro de Romanos? Porque Paulo escrevia para uma congregação 
que ele não havia fundado e nem mesmo visitado? Porque ele aborda aqui um tema tão importante? Como 
Paulo explica a ira de Deus no capítulo 1? Porque iniciar discutindo a Boa Nova? Como somos 
restaurados?  Qual é a explicação de Paulo? Qual é o contexto? 
 
Discussão Bíblica 
 
  
 Paulo escreve para os cristãos de Roma, uma congregação que ele ainda visitará (1:13-15). Apesar 
de ser uma carta, o livro de Romanos é a explicação mais clara sobre como Deus faz com que estejamos 
bem com Ele – e, portanto, merece toda a nossa atenção. Paulo explica a Boa Nova – “o poder que Deus 
tem de salvar todos aqueles que confiam Nele” (1:16 FBV). Paulo explica a que Deus é contra, (sua “ira”), 
e como Ele eventualmente abandona aqueles que se recusam a se voltarem para Ele. Esse “abandono” à 
nossas próprias escolhas é o resultado do fato de Deus nos dar o livre arbítrio e, apesar de Ele sempre 
procurar nos reconquistar, se nós estivermos determinados a rejeitá-lo, Ele nos permite trilhar nosso 
próprio caminho. Note os três aspectos envolvidos no abandono de Deus (1:24, 26, 28) e como nos 
afetam. Os resultados são verdadeiramente horríveis – olhe novamente para as ações do mal mencionadas 
(1:29-32) e como o povo pecador encoraja outros a partilharem da sua queda e corrupção.  
 
  Mas o foco de Romanos não é o negativo: o livro foca em Deus e em como Ele nos 
santifica, tornando-nos um com Ele. À medida em que estudarmos Romanos neste trimestre, vejamos 
através dos detalhes e vislumbremos esse Deus maravilhoso que quer nos trazer de volta à sua convivência 
para sermos curados, para sermos refeitos à Sua imagem uma vez mais, de forma que possamos viver 
nosso tempo aqui no mundo com alegria e esperança, e viver com Deus por toda a eternidade. Essa é a 
Boa Nova de Deus, e como Ele nos torna santos e corretos, mais uma vez através da nossa confiança nEle: 
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 “As Boas Novas mostram como Deus nos torna “justos” e nos salva, e que tudo tem a ver com 
confiança – do início ao fim. Como a Bíblia: "Aqueles que vivem  retamente fazem-no pela sua confiança 
em Deus. '" (01:17 Freedon Bible Version) 
 
Comentário 
 

Um Estudo da Carta aos Romanos 1:8-17, por Paul Gallagher 

1. O texto 

 
Na tradução da Bíblia  em inglês -RSV – Revised Standard Version-, no verso 13, Paulo diz que 

ele “pretendia vir a vocês (mas até o momento foi impedido)”. Na  Nova Versão Internacional, ele diz, “eu 
planejei muitas vezes visitá-los (mas fui impedido até agora)”. A última versão é levemente distinta e diz 
que agora Paulo vai visitar Roma. Entretanto, esta mesma passagem na Bíblia versão de King James é 
estranha e diz “frequentemente eu tive intenção de vir até vocês (mas foi deixado até o momento)”. Estas 
traduções geram certa confusão  porque evidenciam as mudanças que a linguagem sofreu até o momento 
presente, pois se a Paulo foi deixado, no sentido de permitido, então porque ele não foi? Mas em tempos 
longinquos, quando essa última versão foi escrita, “deixar” significava “obstruir” – semelhante ao uso da 
palavra impedir no jogo de tênis, quando a bola é obstruída pela rede após ser rebatida. Esta mesma 
passagem também diz que o Evangelho “é o poder de Deus para a salvação de todos os que têm Fé, 
primeiramente para os Judeus e também para os Gregos.” Parece que a salvação é principalmente para os 
Judeus e aos Gregos é dado uma posição secundária. 

 

2.  Contexto histórico 

 
Paulo escreve essa carta aos Romanos, uma congregação que ele na realidade não fundou. Em suas 

outras cartas, Paulo escreve para congregações que ele ajudou a formar. Mas nesse caso ele está 
escrevendo para pessoas que não o conhecem e que poderiam ser céticas com relação a ele. Afinal de 
contas, Paulo nunca encontrou Cristo enquanto Ele estava vivo e, então, as pessoas poderiam estar 
preocupadas em saber quão verdadeiro seriam seus ensinamentos. Ele começa a escrever elogiando as 
pessoas e contando-lhes como sempre se lembra delas em suas orações porque Roma era, de fato, o centro 
do mundo (conhecido) daquela época e ele queria que os romanos fossem mais abertos à sua mensagem. 
Também parecia que os Romanos tinham algumas dúvidas com relação à mensagem que dizia que Cristo 
havia morrido na Cruz, então Paulo tentava reassegurá-los de que a informação era realmente verdadeira. 
Paulo reconhece que ele era o mensageiro para os vários grupos na igreja primitiva, particularmente aos 
oradores Gregos (provavelmente principalmente Judeus), bem como aos considerados “bárbaros” (os 
gentios).  

 

3. Aspectos literários 

 

 
Claramente o texto é em formato de carta, ainda um pouco formal, que dá oportunidade a um 

discurso teológico. Ele utiliza os dois recursos para apresentar-se e, também, nessa passagem, para fazer 
uma citação do Antigo Testamento, presumidamente para validar seus pontos de vista. O formato da carta 
permite-lhe adotar postura pessoal e amigável (como na introdução), bem como uma postura formal e 
acadêmica (a teologia e a citação, por exemplo). Ele também utiliza analogias: Gregos/bárbaros, 
sábio/insensato, etc. 
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4. Relevância contemporanea 

 
Essa passagem lembra-nos de que muitas das pessoas que podem nos ensinar a respeito de Deus 

nem sempre estão associadas à religião. Portanto,  precisamos sempre manter a mente aberta e não rejeitar 
as idéias das pessoas baseados em quem ou o que elas são, mas analisar tudo e identificar a verdade da 
mensagem. 
 

5. O que Paulo quer dizer por “Justiça de Deus” 

 
  Nesse caso “justiça” fala da “retidão“ de Deus, que Deus é a fonte de toda a verdade e de tudo o que 
é certo, e que é o único caminho a seguir. A palavra traduzida como “justiça”, tem tons mais fortes no aspecto 
legal e forense. No contexto analisado, a “justiça” de Deus é o fundamento para a nossa salvação, a qual nós 
ganhamos através da Fé – em outras palavras, confiando em Deus. Consequentemente, quando Paulo escreve  
“Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela Fé, como está 
escrito: ‘O justo viverá pela Fé.’” (Romanos 1:17 NIV), ele está falando na verdadeira natureza e caráter de 
Deus que sempre é correto e que sempre agirá corretamente, como foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, que 
declara que “Quem me vê, vê ao Pai.” (João 14:9). Então nossa “jutiça/retidão” vem unicamente de nossa 
confiança contínua em Deus (fé do começo ao fim). 
 
Comentários de Ellen White 
 
 
 Deus escolheu Israel para revelar seu caráter ao homem. Ele queria que o povo de Israel fosse 
como fontes de salvação no mundo. A eles foram confiados os oráculos do céu, a revelação da vontade de 
Deus. Nos primórdios de Israel as nações do mundo, através de práticas corruptas, perderam o 
conhecimento de Deus. No passado eles O tinham conhecido; mas porque “eles não O glorificaram como 
Deus, nem lhe renderam graças; mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis... e o coração insensato deles 
obscureceu-se.” Romanos 1:21. Ainda, em Sua misericórdia Deus não eliminou sua existência. Ele se 
propôs a dar-lhes nova oportunidade de familiarizarem-se com Ele através do Seu povo escolhido. {AA 
14} 

 
Somente o Filho de Deus é capaz de fazer o magnífico trabalho de iluminar a alma. Não é de 

admirar que Paulo exclama, “Não me envergonho do Evangelho, porque  é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crê” (Romanos 1:16). O Evangelho de Cristo se torna personalidade naqueles 
que crêem e faz de suas vidas epístolas vivas,  transmitidas e conhecidas por todos os homens. Dessa 
forma, o fermento da religiosidade passa através da multidão. As inteligências celestes são capazes de 
discernir os verdadeiros elementos da grandeza de caráter, já que somente a bondade é avaliada como 
eficiência para Deus. ({1 MCP 66} 
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