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Cinco perguntas que todo cristão 
precisa responder



Verdades 
Fundamentais

• Judeus e gentios são pecadores sob o juízo 
divino;

• Judeus e gentios recebem a justificação 
somente mediante a fé, à parte das obras;

• A santificação, que conduz a glorificação, 
ocorre mediante a dependência do Espírito 
Santo;

• Judeus e gentios exercem papéis 
interconectados na história;

• Os cristãos judeus e gentios devem aprender a 
aplicar o evangelho à vida prática;



Propósitos de Paulo ao 
escrever a carta:

• Ensinar as grandes verdades do Evangelho a 
respeito da graça para os cristãos que nunca 
haviam recebido instrução dos apóstolos;

• Conhecer a igreja de Roma e esperava visitá-la 
para edificar os cristãos (1.11), pregar o 
evangelho (1.15) e ter o apoio da igreja para 
pregar o evangelho na Espanha (15.28);



Primeira
Pergunta



Que diremos, pois, 
a estas coisas? Se 
Deus é por nós, 

quem será contra 
nós? - Romanos 

8:31

• Por mais que a oposição seja certa na vida 
do crente, ela não tem poder para destruir 
a fé. Visto que “Deus é por nós” nossa 
sobrevivência espiritual está assegurada;

• O amor divino não só é suficientemente 
grande consolação em toda e qualquer dor, 
mas também suficientemente forte 
proteção contra todas as tormentas de 
infortúnio (Sl23.4; Sl56.11; Sl3.6);

• O objetivo do apóstolo era mostrar que a 
alma piedosa deve manter firme o 
testemunho interior do Espírito e não 
depender de nada que seja externo;



Segunda 
Pergunta



Aquele que nem mesmo 
a seu próprio Filho 

poupou, antes o 
entregou por todos nós, 

como não nos dará 
também com ele todas 
as coisas? – Romanos 

8:32

• Entregou = Expor a morte;

• O fato de Deus ter dado seu Filho foi 
uma dádiva suprema, que garantiu 
uma dádiva subsequente de tudo o 
mais de que necessitamos para a nossa 
glória final e plena;



Confissão Belga

Artigo 20

Cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, 
enviou o Seu Filho para assumir a mesma natureza em que se 

cometera a desobediência,(Rm 8.3) para fazer satisfação 
nessa mesma natureza e suportar o castigo do pecado através 

de Seu sofrimento e morte mui amargos.(Hb 2.14) Deus, 
assim, manifestou a Sua justiça contra o Seu Filho quando 

colocou sobre Ele as nossas iniquidades (Rm 3.25,26) e sobre 
nós, que éramos culpados e merecedores da condenação 

eterna, derramou a Sua bondade e misericórdia. Por amor 
perfeitíssimo Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós e o 
ressuscitou para a nossa justificação,(Rm 4.25) a fim de que 

por Ele possamos obter imortalidade e vida eternal.



Terceira 
Pergunta



Quem intentará 
acusação contra 

os eleitos de Deus? 
É Deus quem os 

justifica; -
Romanos 8:33

• O justo juiz já lidou com todas as 
acusações contra nós na morte e 
ressurreição de Cristo (4.25); Portanto é 
inútil a auto justificação;

• A salvação do homem é assaltada, por 
meio de acusações e destruída por 
meio de condenação, Paulo antes 
remove o perigo que a acusação traz, 
pois só existe um Deus perante cujo 
tribunal devemos nos pôr. Visto que é 
Deus quem nos justifica, então não há 
lugar para acusação;



Quarta Pergunta



Quem os condenará? 
Cristo Jesus é quem 

morreu, ou antes quem 
ressurgiu dentre os 

mortos, o qual está à 
direita de Deus, e 

também intercede por 
nós; - Romanos 8.34

Não pode haver qualquer acusação para 
nós se aquele que suportou o nosso 

pecado está entronizado e intercede por 
nós no céu (1 João 2.1), e o Espírito 

intercede por nós em nosso coração (v. 
27);



Que 
importância 

tem, para nós, 
a ascensão de 

Cristo?

Ele é, no céu, nosso Advogado 
junto a seu Pai (Rm 8:34; 1Jo 

2:1);

Em Cristo temos nossa carne no céu, como 
garantia segura de que Ele, como nosso 

Cabeça, também nos levará para si, como 
seus membros (Jo 14.2,3; Jo 17.24; Ef 2.6);

Ele nos envia seu Espírito, como 
garantia (Jo 14.16; Jo 16.7; At 

2.33; 2Co 1.22; 2Co 5.5);

Pelo poder do Espírito buscamos as 
coisas que são do alto, onde Cristo 

está sentado a direita de Deus, e não 
as coisas que são da terra (Fp 3.20; Cl 

3.1)



Quinta Pergunta



Quem nos separará do 
amor de Cristo? a 
tribulação, ou a 
angústia, ou a 

perseguição, ou a fome, 
ou a nudez, ou o perigo, 

ou a espada? –
Romanos 8.35

• Os “eleitos de Deus” nunca serão 
separados do amor de Deus em Cristo. 
Nada, quer presentemente nesta vida, quer 
prospectivamente na morte, ou 
eternamente no futuro pode cortar o 
crente verdadeiro de sua relação com 
Deus;

• Tribulação = Todo gênero de sofrimento e 
perdas;

• Angústia = Sentimento interno, quando as 
dificuldades nos enfraquecem para não 
divisarmos qual o curso a seguir;

• Perseguição = Violência tirânica pela qual 
os filhos de Deus são imerecidamente 
atormentada pelos ímpios;



Como está escrito: Por 
amor de ti somos 

entregues à morte o dia 
todo; fomos 

considerados como 
ovelhas para o 

matadouro. – Romanos 
8.36

• Sim, por amor de ti, somos mortos todo 
o dia; somos reputados como ovelhas 
para o matadouro. - Salmos 44.22

• O terror da morte está longe de ser 
uma razão para a nossa apostasia, que 
é quase sempre a porção dos servos de 
Deus ter a morte diante dos seus olhos;

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/44/22+


Mas em todas estas 
coisas somos mais 

que vencedores, por 
aquele que nos 

amou. – Romanos 
8.37

A força que os crentes possuem de 
suportar as hostilidades de 

perseguidores e a dor das circunstancias 
é muitas vezes espantosa;



Porque estou certo de 
que, nem a morte, nem 
a vida, nem anjos, nem 
principados, nem coisas 

presentes, nem coisas 
do porvir, nem 

potestades, - Romanos 
8.38

• Ainda que as coisas na vida ou na 
morte ou até mesmo os anjos não 
podem nos remover deste fundamento;

• Anjos = Espíritos ministradores, 
designados para a salvação daqueles 
que hão de herdar a salvação (Hb1.14);

• Principados e potestades = Incluem 
também os anjos, em razão de serem 
eles os mais proeminentes 
instrumentos do poder divino;



nem a altura, nem a 
profundidade, nem 

qualquer outra criatura 
nos poderá separar do 
amor de Deus, que está 
em Cristo Jesus nosso 

Senhor. – Romanos 8.39

• Nenhum aspecto da ordem criada, 
nenhum acontecimento ou ser que faça 
parte dela (incluindo nós mesmos) 
pode por um fim ou desfazer o nosso 
prazer no amor ativo de Deus por nós 
em Cristo.

• Todos os eleitos serão mantidos 
seguros por Deus, ainda que em face 
de perseguição ou até de martírio. Tais 
provações, dolorosas quanto sejam, só 
servirão como meios pelos quais eles 
vão entrar na glória. Mas Cristo nunca 
tirará deles o Seu amor salvífico.


