Aula 03

EPÍSTOLA DE PAULO AOS ROMANOS
“… a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está
escrito: o justo viverá pela fé”. (Rm 2:17).
• A 6ª Carta escrita por Paulo, no ano 57 d.C., foi a carta aos
Romanos.
• Romanos é a epístola mais complexa e doutrinária do NT.
Propósitos
1. A salvação no Evangelho de Cristo, pela graça;
2. A justiça de Deus, revelada em Cristo.
Outros temas abordados em Romanos
1) A justiça de Deus (1:17), revelada em Cristo, inclui quatro
aspectos:
a)
b)
c)
d)

Fidelidade;
A morte expiatória de Cristo;
A ira
A fé

2) A bondade de Deus – o Seu amor derramado em nossos
corações e de quem nada pode nos separar (8:35);
3) A soberania de Deus (Cap. 8:29,30 e cap. 9);
4) A graça de Deus – Jesus morreu tomando nosso lugar (3:25);
5) A Lei de Deus – por deficiência humana a Lei não pode nos
levar à salvação;

Contexto da Carta
• A carta aos Romanos foi escrita da cidade de Corinto, ao final
da 3ª viagem missionária (entre 53 e 57). Paulo havia escrito
as duas cartas aos Coríntios e agora estava em Corinto (At
20:1-3).
• Ele havia decidido ir a Roma (e depois à Espanha), mas antes
teria que ir a Jerusalém (At 19:21). Antes, porém, resolveu
escrever aos Romanos, ensinando-lhes a sã doutrina da
Salvação no Evangelho de Cristo, pela graça.
• A carta foi enviada através da diaconisa Febe.

A cidade de Roma
• Roma era a capital do império Romano e a cidade mais
importante do mundo, na época.
• Haviam quarteirões inteiros com prédios de apartamentos
com muitos andares para abrigar mais de um milhão de
operários.
• Tudo fluía para Roma.
• Assim como muitas outras cidades pagãs, havia muita
imoralidade sexual, promiscuidade e idolatria.

PECULIARIDADES
E CONTEÚDO

A SALVAÇÃO É PARA TODOS
•

Paulo pretende repartir com os romanos um dom espiritual
(1:11).

•

O evangelho deveria primeiro ser pregado aos judeus (1:16),
mas foi pregado aos gentios por causa da rejeição de Israel.

• Futuramente Israel será, de novo, incluído na graça salvadora
de Deus (11:15,25,26).

QUEM É JUDEU?
• Não é judeu quem é descendente de Abraão e circuncidado
exteriormente, mas quem é circuncidado de coração (2:20,21).

A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ
•

Os pecados dos santos do Antigo testamento não foram
removidos pelos sacrifícios (de animais) da Lei.

• Deus deixou “na sua tolerância” impunes os pecados
anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da
Sua justiça no tempo presente (3:25,26).

O VALOR DO SACRIFÍCIO DE JESUS
• A justificação não significa inserir santidade na vida do
pecador, mas declará-lo santo, justo, pela justiça aplicada em
Cristo (4:24).
•

O pecado de Adão passou a toda a humanidade (5:12).

O SIGNIFICADO DO BATISMO
•

O batismo significa uma união com Cristo em sua morte e
ressurreição, com o intuito de vencer o poder do pecado (6:1-11).

•

Mesmo sendo batizados, os cristãos podem se escravizar
novamente pelo pecado que gera a morte (6:16,23).

A LEI NÃO PROMOVE O PECADO
• A morte de Cristo nos livra da obrigação de guardar a lei
cerimonial, tal qual uma esposa fica livre do “laço” do
casamento quando morre o marido (7:1-6).

• Mesmo depois da conversão “não habita bem nenhum” na
carne do crente (7:18).

A GRAÇA E O ESPIRITO PROMOVEM A
SANTIFICAÇÃO
•

Não há nenhuma condenação para os que estão realmente
em Cristo, porque a Lei foi substituída pelo Espírito Santo
(8:1-15).

•

O crente tem esperança para o futuro, juntamente com a
criação que será redimida (8:18-25).

• A segurança do cristão se fundamenta na intercessão do
Espírito e no amor de Deus (8:26-39).

A SOBERANIA DE DEUS
•

Deus é justo em escolher quem Ele quer, porque Ele é
soberano (9:15).

• A rejeição de Israel não é arbitrária, mas resulta-do de sua
própria escolha, porque tiveram ampla oportunidade de
aceitar o Evangelho (9:30-10:21).

EXORTAÇÕES PRÁTICAS
• O culto racional do cristão é oferecer o seu corpo como
sacrifício vivo e santo a Deus (12:1).
• A renovação da mente torna possível a unidade do Corpo e o
bom funcionamento dos carismas (dons espirituais) (12:2-8).
•

Obedecer às leis do Estado e pagar os impostos é obrigação
do cristão (13:1-7).

• Não há obrigação de guardar dia da semana e nem abster-se
dos alimentos proibidos na Lei, mas quem quiser fazê-lo para
o Senhor, pode (14:1-12).
•

O reinado (senhorio) de Deus não consiste em comer ou
deixar de comer algum tipo de alimento. Consiste em
“justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (14:17).

•

Os que causam divisões e escândalos nas Igrejas não servem
a Cristo, mas a si mesmos – “seu próprio ventre” (16:17,18).

EPÍSTOLA DE PAULO AOS EFÉSIOS
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de
Deus; não de obras, para que ninguém se glorie”(Ef.2:8-9).
• Efésios é também conhecida como “A rainha das epístolas” ou “A
mais sublime de todas as cartas ou documentos na literatura
humana”. Esta é uma carta que necessita ser lida pelo menos
cinquenta vezes, para ser bem compreendida.
• Foi escrita pelo apóstolo Paulo da prisão na cidade de Cesaréia, no
ano 58/59 d.C., ao final da sua terceira viagem missionária.
• É a sétima carta escrita por Paulo, o qual ficou três anos preso em
Cesaréia, antes de ser enviado a Roma. A carta foi levada a Éfeso
por Tíquico (6:21).

Temas principais:
a) A unidade e a santidade da Igreja como Corpo de Cristo;
b) As bênçãos espirituais estão em Cristo. amor.

Propósito:
Ensinar e encorajar os cristãos a viverem (“andarem”) de modo digno
à sua vocação. A carta se divide em duas partes:
a) O que Deus tem feito (1-3) e
b) O que nós precisamos fazer (4-6).
• A Igreja de Éfeso é a destinatária da primeira carta de Jesus às sete
Igrejas, enviada por meio de João (Ap 2).
• Nessa época era ainda uma Igreja pura, mas que havia perdido um
pouco da alegria pela salvação (o primeiro amor).
• Esta Igreja no contexto do livro de Apocalipse é uma figura da
Igreja de Cristo nos primeiros tempos e é também uma figura do
crente que após convertido, perde o primeiro amor.

EPÍSTOLA DE PAULO AOS
FILIPENSES
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em
mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco” (Fp 4:8-9).

• A Carta aos Filipenses foi escrita da prisão na cidade de
Roma, no ano 60 d.C. É a oitava carta escrita por Paulo.

Propósito:
• Ensinar e encorajar os cristãos a manterem a unidade no
Senhor e a viverem alegres, mesmo no meio das hostilidades.

Tema: A alegria, mesmo nas dificuldades
• A cidade de Filipos tinha esse nome em homenagem a Filipe, da
Macedônia. A colônia judaica ali era pequena e não tinha sinagoga.
Era uma cidade romana que estava localizada no Caminho
Egnatan, que era a principal estrada que cruzava a Macedônia.
• Cidade com um grande contingente militar. Os naturais da cidade
possuíam cidadania romana. Por ser uma cidade cosmopolita,
Filipos misturava tradições gregas e latinas.
• Fica hoje na Grécia. Perto está a pequena cidade de Krinidhes, com
menos de 10.000 habitantes.
A Igreja
• Em Trôade, na Macedônia, Paulo conhece o médico Lucas, o qual
se reúne ao grupo e com eles segue até Filipos.
• Nota-se uma proeminência de mulheres (Lídia, Evódia, Síntique).
Como não havia sinagoga, as mulheres judias se reuniam junto ao
rio para orar.
• A Igreja é fundada na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura.
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INCENTIVO À ALEGRIA E GOZO
•

É notável pela ênfase sobre alegria e gozo – em diferentes
formas e palavras aparecem 16 vezes.

•

2:5-11 parece ser um hino traduzido do aramaico para o
grego.

O MELHOR PARA O CRENTE
•

Dois problemas dos filipenses aparecem no meio da carta:
desunião (1:27-2:11) e perfeccionismo (3:4-17).

•

Paulo ensina que, para o crente, morrer é lucro e
“incomparavelmente melhor” do que permanecer nesta vida
terrena (1:21,23).

O EXEMPLO DE CRISTO NA HUMILHAÇÃO
•

Usurpação (2:6) faz referência, por contraste, a Adão que,
ainda que foi criado na semelhança de Deus, não estava
satisfeito e quis “roubar”, “tirar para si com força” a
igualdade com Deus.

•

Jesus, ao contrário, ainda que para Ele não fosse roubo ser
igual a Deus, se humilhou e tornou-se servo do homem.

CRESCIMENTO ESPIRITUAL
•

“Desenvolvei a vossa salvação” quer dizer trabalhar para
completar o motivo pelo qual fomos salvos.

•

Mostra que não é para se acomodar com a certeza da
salvação, mas continuamente esforçar-se para vivê-la e
crescer para a maturidade. (Cf Cl 1:28 e 2Pe 1:5-11)

CUIDADOS COM A MENTE
• Ansiedade é pecado (4:6), porque demonstra falta de fé na
soberana bondade de Deus, que faz com que todas as coisas
concorram para o bem daqueles que amam ao Senhor (Rm
8:28).
•

Paulo não tinha televisão em casa, mas se tivesse teria
dificuldade em escolher um canal para assistir, baseado no
verso 4:8.

EPÍSTOLA DE PAULO AOS
COLOSSENSES
• Escrita da prisão na cidade de Roma, no ano 60/61 d.C.;
• É a nona carta escrita por Paulo e é a última carta doutrinária;
• Deve ter sido escrita juntamente com a carta a Filemom e aos
Filipenses;
• Carta à Igreja na cidade de Colossos, terra de Epafras,
Filemom e sua esposa Afia e do escravo foragido (depois
convertido e restituído), Onésimo.

Propósito:
• Combater a heresia (o espírito de anticristo) que começou a se
infiltrar na Igreja de Colossos.
• Não se sabe quais heresias eram, mas possivelmente era uma
mistura de judaísmo com pré-gnosticismo (uma super
valorização do mundo espiritual, em detrimento de Cristo).

Tema: Jesus Cristo é o Cabeça da Igreja (Cl 1:18);

A Cidade de Colossos:
• Colossos ficava perto de Laodicéia e Paulo não esteve lá
(1:4,8,9;2:1), apesar de ter passado bem perto.
• Colossos perdeu um pouco de sua importância no tempo do
império romano.
• Tinha muitos judeus e é possível que a Igreja se reunisse na casa
de Filemom e Afia (Fm 2).
• Atualmente é desabitada e fica perto de uma cidade chamada
Denizli, na Turquia
A Igreja em Colossos:

• A cidade foi evangelizada por Epafras (1:7,8; 4:12) enquanto
Paulo estava em Éfeso (At 19:10), distante aproximadamente 150
km.

• Seus membros mais importantes parecem ser Filemom e sua
família, assim como Epafras (que estava preso em Roma, junto
com Paulo, na época - Fm 1:3).

EPÍSTOLA DE PAULO A FILEMON
“E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em
minha conta”. (Fm 1:18)
• Filemom é a décima carta escrita por Paulo e a primeira carta
não doutrinária. Única carta pessoal, falando a respeito do
escravo Onésimo. Foi escrita da prisão na cidade de Roma, no
ano 60/61 d.C.
• O propósito de Paulo foi de assegurar a Onésimo que ele
seria bem recebido e perdoado por Filemom. Vemos nesta
carta a doutrina da imputação, isto é, o pagamento de uma
dívida no lugar de outro.
• Jesus pagou por nós a nossa dívida, ficando nosso credor. Em
seguida, Ele próprio nos perdoou. Graças a Deus por Jesus
Cristo!

I EPÍSTOLA DE PAULO
A TIMÓTEO
“Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos,
alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a
ensinos de demônios” (1 Tm 4:1).

• I Timóteo foi escrita por Paulo na Macedônia, livre da prisão
Romana, no ano 63 d.C. É a sua décima primeira carta e a
primeira carta pastoral.
• As epístolas pastorais tratam de conselhos de Paulo a seus
filhos na fé, que pastoreavam em Éfeso (Timóteo) e na Ilha de
Creta (Tito). Hoje são cartas úteis a todos os pastores e líderes
espirituais.
Propósito:

1. Instrução na administração da Igreja;
2. Encorajar Timóteo a ficar num lugar difícil;
3. Advertir sobre doutrinas errôneas.

EPÍSTOLA DE PAULO A TITO
“Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra
integridade, reverência”. (Tt 2:7)
• Tito foi escrita da Macedônia, livre da prisão romana, no ano
65 d.C. É a penúltima carta escrita por Paulo.
• As epístolas pastorais tratam de conselhos de Paulo a seus
filhos na fé, que pastoreavam em Éfeso (Timóteo) e na Ilha de
Creta (Tito).
• Hoje são cartas úteis a todos os pastores e líderes espirituais.
Propósito:

1. Orientar Tito na organização da Igreja em Creta;
2. Advertir contra os falsos mestres.
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SEMELHANÇA
•

Há uma semelhança grande com I Timóteo em relação aos
assuntos tratados:
a) Heresias;
b) Qualificações dos pastores (bispos);
c) Exortações a vários grupos sociais.

PRESBÍTERO
• Os termos bispo, ancião e presbítero são equivalentes: significa
aquele que preside.

DEUS PESA O ESPÍRITO
•

“Todas as coisas são puras para os puros” (1:15) revela
que as intenções e a consciência valem tudo para
Deus.

II EPÍSTOLA DE PAULO
A TIMÓTEO
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra” (II Tm 3:16,17).
• II Timóteo foi escrita da prisão Romana, no ano 67 d.C.,
pouco antes da sua morte. É a última carta escrita por Paulo.
Propósito:

1. Encorajar Timóteo a pregar o evangelho verdadeiro;
2.
Advertir o jovem pastor contra a ameaça de doutrinas
falsas.
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TRÊS ILUSTRAÇÕES
Paulo faz uso de três ilustrações para mostrar que tipo de
obreiro agrada a Deus:
1) O soldado não se envolve nem fica enrolado com os
negócios desta vida porque quer satisfazer ao seu general
(2:3,4);
2) 2) O atleta tem que lutar segundo as regras da competição;
senão não pode ser campeão (2:5);
3) O lavrador tem direito a participar dos frutos do seu plantio
e do seu trabalho (2:6)

VENCENDO AS TENTAÇÕES
• A maneira de vencer as tentações da carne é fugindo das
paixões.
• Só se vence o demônio resistindo-lhe.

