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ROMANOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Paulo 

Data: A carta provavelmente foi escrita em 57 d.C., em Corinto, quando Paulo preparava sua visita a 
Jerusalém. 

Destinatários: Os cristãos em Roma e em todo o mundo. 

Propósito: Apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo, antes de sua chegada a 
Roma. 

Texto-chave: “Sendo, pois, justificados pela fé. temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo’’ 
(Romanos 5.1) 

Panorama geral e Contexto: Aparentemente Paulo havia terminado seu trabalho no Oriente e planejava 
visitar Roma, antes de seguir para a Espanha, depois de ter levado uma oferta aos irmãos em Cristo que 
passavam necessidades em Jerusalém (At 15.23-28). A igreja cristã romana era formada principalmente 
por judeus, mas também tinha um grande número de gentios. A carta de Paulo aos Romanos foi 
apresentada como um tratado organizado e bem fundamentado de sua fé. Os temas principais são: O 
__________________— a ________________ pela ___ e a _________________ por meio do 
___________  ____________ (caps. 1 a 11); exortações, principalmente acerca dos deveres cristãos 
(caps. 12 a 16). 

 
1. A IMPORTÂNCIA DA EPÍSTOLA AOS ROMANOS 

  
1.1 A importância ________________. A epístola de Paulo escrita aos Romanos está organizada na 
nossa Bíblia encabeçando as demais epístolas paulinas. Isto se deve não somente ao fato de que ela é a 
maior em capítulos, senão também pelo fato de tratar de assuntos extremamente vitais da fé cristã. Lutero 
chegou a dizer: “Se tivéssemos de preservar somente o evangelho de João e a epístola aos Romanos, 
ainda assim o cristianismo estaria a salvo” (LUTERO apud ANDRADE, sd, p. 51).  

 

1.2 A importância ____________________. De todos os tratados teológicos paulinos, a epístola aos 
Romanos destaca-se como o mais abrangente e profundo deles. Em nenhum outro livro encontramos a 
Soteriologia (doutrina da salvação) tão bem explicada como nessa epístola. Segundo Merril (1995, p. 320) 
“a Epístola aos Romanos tem sido há muito a espinha dorsal da teologia cristã. A maior parte dos termos 
técnicos desta, como justificação, imputação, adoção e santificação, é extraída do vocabulário de 
Romanos, cuja estrutura de argumentação constitui a coluna vertebral do pensamento cristão”. 
Acrescente-se ainda que “os cristãos usam comumente esse tipo de epístola como teologia sistemática de 
Paulo — uma declaração clássica e atemporal da fé cristã e, em particular, do evangelho” (DEVER, 2012, 
p. 157). 

 
1.3 A importância __________________. A epístola aos Romanos exerceu forte influência sobre a 
história da Igreja de Cristo. É digno de nota que “a conversão de Agostinho aconteceu com a leitura de 
Romanos. O ponto de partida para a reforma de Martinho Lutero foi Romanos 1.17: “O justo viverá por fé”. 
John Wesley, fundador do metodismo, converteu-se ao ouvir alguém ler o comentário de Lutero sobre 
Romanos. Essa epístola é um relato que todos os cristãos devem entender” (WIERSBE, 2004, p. 392 – 
acréscimo nosso). 

 

 

 

“aprende-se a conhecer o que é o evangelho, o que é o conteúdo da fé cristã, na Epístola aos 
Romanos, melhor do que em qualquer outra parte do Novo Testamento' (BEACON, 2006, p. 21). 
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2. ASSUNTOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS EXPOSTOS NA EPÍSTOLA AOS ROMANOS 

2.1 A universalidade do ______________ (Rm 1.18-32; 2.1-29) A terrível depravação do homem, como 
prova de sua condição, é reprovada e passível de morte os que tais coisas praticam; este é o retrato da 
raça humana em sua generalidade. Lemos em 2:16 que nesse dia, não é a raça, seja judaica ou gentílica, 
mas a natureza íntima do coração e sua atitude para com as práticas da vida, que servirá de critério na 
prova. 

2.2 A _________________ pela fé (Rm 3.20-31; Rm 4.1-25) Pela natureza eterna das coisas, visto que 
pecado é pecado, retidão é retidão, e Deus é justo, não pode haver misericórdia separada da justiça. O 
pecado deve ser punido. O próprio Deus tomou sobre Si a punição do pecado do homem, na pessoa de 
Cristo. 

2.3 A _________________ pela graça (Rm 5.1-21) Paulo baseia o argumento da eficácia da morte de 
Cristo para resgate do pecado humano na unidade da raça em Adão. O homem não merece censura por 
ser pecador, todavia diz Paulo o fundador da raça humana, Adão não surgiu assim. Não teve uma 
natureza pecaminosa no princípio de sua existência. O apóstolo explica a doutrina da expiação do pecado, 
não contrapondo Cristo a cada um de nós em particular, mas contrapondo-O ao cabeça de nossa raça. 
Adão, cabeça natural da raça. Cristo, cabeça espiritual. O que um cabeça fez, o outro desfez. O pecado de 
um levou a raça humana a essa condição. Portanto, a morte de um é suficiente para tornar possível aos 
membros da raça saírem desta mesma condição. 

2.4 A vida no ___________________ (Rm 6-8) Em Cristo não só temos os pecados perdoados, mas 
também uma nova vida. Nossa vida é impregnada pelo Espírito de Deus, e nasce uma natureza divina. 
Andar no Espírito quer dizer que dependemos totalmente de Cristo para nossa salvação. Paulo é claro em 
afirmar que a graça de Cristo não nos exime de fazer tudo quanto está em nós para vivermos retamente. 
Andar na carne significa entregarmo-nos à satisfação de nossos desejos carnais que habitam em nossa 
natureza adâmica. 

2.5 O plano de Deus com a _____________ e com ____________ (Rm 9-11) Deus não levou os judeus 
a rejeitar a Cristo. Eles agiram por si mesmos. É simplesmente uma questão de ouvir (8-17).  Os judeus 
ouviram e voluntariamente desobedeceram (18-21).  

2.6 Os ______________ cristãos (Rm 12-13) Paulo encerra aqui qualquer discussão teológica com uma 
ardente exortação sobre a maneira cristã de vida. Todos devem ser humildes no Corpo de Cristo; amor 
fraternal, aversão ao mal, especialmente o que está em nosso íntimo, diligência, alegria, paciência, 
oração, hospitalidade, compaixão, interesse pelo que é honroso, espírito pacífico, falta de ressentimentos. 
Deveres políticos, 13:1-14. Tudo se resume no amor, 8-10 

2.7 O ______________________ entre os irmãos (Rm 14-15) A responsabilidade pessoal, 14:1-23 - esse 
capítulo se dedica à questão dos cristãos se condenarem a propósito de comidas e guarda de dias. 
Ambições missionárias de Paulo, 15:1-33. Saudações pessoais, 16:1-27 

A Parábola do Rio 

O plano da salvação pode ser ilustrado por uma parábola escrita pelo escritor Max Lucado, no livro Nas 
garras da Graça. Podemos entender o conteúdo central da epístola aos Romanos através de uma estória 
simples.  

Personagem Representação REFERÊNCIA 

O filho construtor de cabana O hedonista mundano  

O filho acusador  O cristão acusador (judeu)  

O filho amontoador de pedras O cristão legalista   

O filho mais novo  O cristão entregue a Graça  

O Irmão mais velho Jesus  

O pai Deus  

 

AVALIAÇÃO 
Orientações específicas para esta matéria 
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