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8. Quem é o homem de Romanos 7? (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 7 

 

Citações 

• Se lhe fosse permitido, o pecado teria destronado e aniquilado a Deus. William S. 

Plumer 

• Odiamos o pecado, não porque suas conseqüências são desastrosas ou suas formas são 

repugnantes para nossos gostos e sensibilidades,  mas sim porque reflete em Deus.  J.H. 

Thornwell 

• O pecado é essencialmente a ausência de Deus. Martinho  Lutero 

• O legalismo é um abuso do direito, é a dependência da guarda  da lei para ser aceito por 

Deus, e o orgulhoso cumprimento da lei não é parte da graça de Deus. Ernest F. Kevan 

• A lei descobre a doença, o evangelho dá o remédio. Martinho Lutero 

• A lei divina, como deve ser vista pelo cristão, exibe a liberdade, dá liberdade, é 

liberdade. Robert Johnstone 

 

Questões 
 Porque é este capítulo um tema tão central para nossa a compreensão cristã? Porque 

que, uma vez tendo escolhido a Jesus, o problema do pecado não se resolve imediatamente?  

Como podemos ver Deus operando em nossas vidas? Quais os perigos de se compreender este 

tema erradamente? O que espera o vasto universo a nos olhar? Como lidamos com o conflito 

do pecado em nossas vidas? 

 

Discussão Bíblica 
 A questão da lei pode ser entendida usando-se uma ilustração -  a lei se aplica a pessoas 

vivas e não a pessoas mortas! Todos nós reconhecemos que com a morte terminam nossas 

obrigações ... Paulo usa a imagem do casamento, e como a morte liberta o parceiro que fica 

vivo de seus votos matrimoniais, enquanto que se esses mesmos votos forem ignorados por um 

parceiro enquanto o outro esta vivo, aquele seria culpado de adultério (7: 1-4). 

 Agora não estamos  mais atados à lei uma vez que tenhamos "morrido com Cristo"; 

todavia, estamos atados a Ele e ao que Ele quer. Nós agora servimos em espírito e não na letra 

da lei, porque estamos "mortos" para as obrigações  da lei, e obedecemos por motivos mais 

nobres (7:4-6). 

 Isso não significa que a lei é ruim, é claro! Ela simplesmente aponta o pecado, na 

verdade, a lei torna o pecado muito mais claro na medida em mostra onde nós erramos. Paulo 

faz uso desta ideia e com uma hipérbole sugere que o pecado usa a lei para matá-lo! (7:7-

11).Porém, continua explicando que a lei é "santa, justa e boa" e por isso devemos apreciá-la 

ao invés de condená-la. O problema é que somos escravos do pecado. Aqui Paulo explica o 

conflito entre o certo e o errado, bem e mal, que ocorre em cada um de nós. Esta batalha entre a 

escolher o certo e ainda acabar por fazer o errado é incrivelmente frustrante e deprimente, 

como ele deixa bem claro! (7:12-24) 

 Ele descobre uma regra:  que qualuqer que seja o bem que escolhamos, o mal ainda 

estará presente (7:21) para lembrar-nos de não sermos arrogantes com nossas realizações 

espirituais, mas para sermos humildes e darmos graças a Deus por todas as mudanças positivas 

observadas em nossas vidas. Porque é Deus, através de Jesus, que vem em nosso socorro! Esta 

é a solução  tanto para o conflito que se trava dentro de nós quanto aquele que está em  todo o 

universo,  Deus vence e nos tras de volta a si mesmo, por si mesmo. 
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Comentário 

 Muita discussão tem-se centrado sobre " o homem de Romanos 7". Aqueles que 

defendem uma postura mais "perfeccionista"  acreditam  que Paulo está descrevendo sua 

experiência antes da conversão. Entretanto, a maioria reconhece que a batalha contra o pecado 

é permanente, mesmo após a conversão, e que "o bem que quero fazer, eu não faço, mas o mal 

que não quero fazer, isso é o que eu acabo fazendo! (07:19 FBV). Não é uma questão do que 

queremos fazer, mas o fato de que nossa natureza humana é inclinada ao  pecado. Isso não é 

desculpa para as nossas ações, mas é o reconhecimenro de que "nascemos em  pecado e fomos 

moldados  na iniqüidade." 

Entretanto, mais importante é a conclusão de que é Jesus que nos salva dessa 

experiência  que nos atormenta e que nos faz sentir tão miseráveis (7:24). Isto deve levar-nos a 

olhar para Ele sempre , "o autor e consumador de nossa fé", porque "pela contemplação somos  

transformados".  O constante perigo é  o olhar para si mesmo - mesmo que somente queiramos 

nos examinar com relacão àquele  "pecado não confessado" . Isto nos leva a uma preocupação 

com nós mesmos e com nossas "realizações " espirituais. 

Como Charles Spurgeon comentou certa vez: "Eu olhei para Cristo e a pomba da paz 

voou em meu coração. Eu olhei para a pomba e ela voou para longe". Devemos manter nosso 

foco em Deus em todos os momentos, e não nos preocuparmos se vamos ter atingido o nível 

"necessário para passar" à entrada no reino. Lembre-se das palavras de Jesus  sobre como isto 

tem muito mais a ver com nossa atitude e pensamento do que com nosso desempenho. 

 

Comentários de Ellen White 
Paulo diz que "no tocante à lei", na medida fosse considerado o exterior, ele era 

"inocente", mas quando discerniu o caráter espiritual da lei, ao olhar para o espelho sagrado, 

viu-se um pecador. Julgado por um padrão humano, ele se absteve de pecar, mas quando olhou 

para as profundezas da lei de Deus, e viu-se como Deus o poderia ver, ele curvou-se em 

humilhação, e confessou sua culpa. Não fugiu do espelho e se esqueceu do tipo de homem que 

era, mas exerceu o verdadeiro arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo. Ele foi lavado e limpo. Ele diz, "eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse  

me dito - não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando o mandamento, operou em mim toda 

sorte de concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Porque certa vez  eu vivi sem a 

lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri. " 

O pecado então apareceu em toda a sua verdadeira hediondez , e sua auto-estima foi 

embora. Tornou-se humilde. Ele não mais atribuiu bondade e mérito  a si próprio. Ele parou  de 

pensar muito mais em si do que o desejado, e atribuiu toda a glória a Deus. Ele não mais 

ambicionava a grandeza. Ele parou de querer vingar-se, e não era mais sensível à censura, 

negligência ou desprezo. Ele não mais procurou alianças, posição, ou honra terrenas. Ele não 

mais puxava os outros para baixo com o intuito de elevar-se. Tornou-se gentil, condescendente, 

manso e humilde de coração, porque tinha aprendido a lição na escola de Cristo. Ele falava de 

Jesus e Seu amor incomparável, e cresceu mais e mais à Sua imagem e semelhança.  

Empenhou toda a sua energia em ganhar almas para Cristo. Quando veio o julgamento sobre 

ele por causa de seu abnegado trabalho de ganhar almas, ele curvou-se em oração e seu amor 

por elas aumentou. Sua vida foi à sombra de Cristo em Deus, e ele amava Jesus com todo o 

ardor. Cada igreja lhe era muito cara, tinha interesse por cada membro, porque prendeu a olhar 

para cada alma como aquisição do sangue de Cristo (Comentário Bíblico Vol. 6- 1.076,6) 
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