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Esboço estrutural de Romanos 
 

ESBOÇO DA SEÇÃO UM (ROMANOS 1) 
Paulo inicia sua carta à igreja romana falando da ira de Deus para com o pecado. O 
capítulo inicial pode ser visto como um julgamento, no qual Deus é o Juiz e os homens 
pecadores são os acusados. 
 
 
I. O RELATOR DA CORTE (1.1-1 7): Aqui, Paulo, autor de Romanos, fornece a seus leitores 

material introdutório. 
A. Suas credenciais (1.1, 5): Paulo relata quatro fatos sobre si. 

1. Ele é um servo de Jesus (1.1a). 
2. Ele é um apóstolo (1.1b). 
3. Ele foi separado para pregar o evangelho (1.1c). 
4. Ele é um missionário aos gentios (1.5). 

B. Seu Cristo (1.2-4) 
1. O Messias foi profetizado no Antigo Testamento (1.2). 
2. O Messias é proclamado no Novo Testamento (1.3-4). 

a. Com relação à sua natureza humana (1.3): Ele é descendente de 
Davi. 

b. Com relação à sua natureza divina (1.4): Sua ressurreição com 
prova sua divindade. 

C. Sua congregação (1.6-15): Paulo escreve esta epístola para a congre- 
gação de uma igreja local. 

1. A identidade da igreja (1.6-7): É a congregação em Roma. 
2. A intercessão pela igreja (1.8-10) 

a. Seu louvor a respeito deles (1.8): Paulo os louva por sua fé co- 
nhecida universalmente. 

b. Suas orações por eles (1.9-10): Ele ora pela igreja e pede a Deus 
permissão para visitá-la. 

3. O interesse nesta igreja (1.11-13) 
a. Paulo deseja vê-los (1.11-12). 
b. Paulo deseja servi-los (1.13): Ele deseja plantar a semente entre 

eles. 
4. A dívida para com a igreja (1.14-15): Paulo sente obrigação de mi- 

nistrar a eles. 
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D. Sua confiança (1.16-1 7): Paulo expressa sua total segurança no poder do evangelho 

para realizar duas coisas. 
1. Gerar f é  sal vadora  nos pecadores  (1.16): Mediante a fé, o pecador pode 

ser salvo. 
2.  Gerar  a f é  santi f i c ador a nos  santos  (1.1 7): Mediante a fé, um justo pode 

ter vida. 

II. O RELATO DA CORTE (1.18-32): Paulo registra as provas apresentadas neste julgamento 
A. A acusação geral (1.18-19): "Pois do céu é revelada a ira de Deus 

contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verda- 
de em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles 
se manifesta, porque Deus lho manifestou". 

B. As acusações específicas (1.20-32) 
1. Pr imei ra  acusação : ig nor ância  i ndesculpável  (1.20): Deus sempre 

revelou sua existência e seu poder à humanidade. 
2. Seg unda  acusação:  i ngra tidão (1.21): As pessoas são ingratas, recu-

sando-se a adorar seu criador. 
3. Tercei ra  acusação :  insol ênc ia  (1.22): Alegando ser sábios sem Deus, 

tornam-se ao contrário tolos. 
4. Quar ta  acusação : idola tr ia  (1.23): Eles trocam a glória de Deus por ídolos 

parecidos com pessoas, pássaros, animais e serpentes. 
5. Qui nta acusação :  imor al idade (1.24-27): Eles são culpados de 

lesbi-anismo e homossexualismo. 
6. Sex ta acusação : i ncor r ig ib i l idade  (1.28-32) 

a. Eles se atiram a seus feitos perversos (1.28-31). 
b. Eles aprovam seus feitos perversos (1.32). 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO DOIS (ROMANOS 2) 
Paulo descreve a maneira de Deus lidar com três tipos de pessoas. Cada uma é acusada de 
alta traição contra Deus. 

I. A PESSOA MORAL E DEUS (2.1-11) 
A. A súplica feita (2.1a): A pessoa moral diz: "Eu deveria ser inocentada 

por não ser tão má quanto alguns pagãos". 
B. A súplica recusada (2.1 b-11) \ 

1. O motivo (2.1 b-4): Deus diz: "Praticas as próprias coisas que con\ denas". 
2. Os resul tados  (2.5-11) 

a. Ser objeto da terrível ira de Deus (2.5-8) 
b. Conhecer dor e sofrimento (2.9-11) 
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II. A PESSOA PACÃ E DEUS (2.12-16) A. A súplica feita (2.12-13): A pessoa paga diz: "Eu 

deveria ser inocentada por causa de minha ignorância". 
B. A súplica recusada (2.14-16): Deus diz: "Você possui as testemunhas gêmeas, que 

são a consciência e a natureza (ver também 1.19-20). Portanto, serás julgada por 
essas coisas, e não pela lei escrita". 

III. A PESSOA RELIGIOSA E DEUS (2.1 7-29) 
A. A súplica feita (2.1 7-20): A pessoa religiosa diz: "Eu deveria ser ino- 

centada com base no fato de que conheço a lei de Deus e dou aulas 
de religião". 

B. A súplica recusada (2.21-29): Deus diz: "Tu, que te glorias na lei, 
desonras a Deus pela transgressão da lei?". 
1. As marcas dos judeus religiosos (2.21-24): Por causa de sua hipocrisia, eles 

desonram o nome santo de Deus entre os gentios. 
2. As marcas dos judeus redimidos (2.25-29): O coração deles é reto diante de 

Deus. 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO TRÊS (ROMANOS 3) 
Paulo apresenta seis perguntas e as responde para seus leitores. 

I. PRIMEIRA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.1-2) 
A. Pergunta (3.1): Quais são as vantagens de ser judeu ou de ser 

circuncidado? 
B. Resposta (3.2): A vantagem mais importante é que a Israel foi confia- 

da a Palavra de Deus. 

II. SEGUNDA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.3-4) 
A. Pergunta (3.3): A infidelidade de Israel anulará as promessas de 

Deus? 
B. Resposta (3.4) 

1. O testemunho de Paulo (3.4a): "De modo nenhum; antes seja Deus 
verdadeiro, e todo homem mentiroso". 

2. O testemunho de Davi (3.4b): Paulo cita o Salmo 51.4 para provar sua tese. 

III. TERCEIRA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.5-8) 
A. Pergunta (3.5): Se nossa injustiça traz a justiça de Deus, ele não é 

injusto em nos punir? 
B. Resposta (3.6-8) 

1. A condenação (3.8b): Paulo foi falsamente acusado de ensinar exatamente 
isto, ou seja, de praticar o mal para que o bem resulte dele. 
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2. A resposta (3.6-8a): Paulo responde que, se eles seguem esse tipo de 

raciocínio, podem afirmar que, quanto mais se peca, melhor. Quem diz tal coisa 
merece ser condenado. 

IV. QUARTA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.9-20) 
A. Pergunta (3.9a): Os judeus são melhores do que os outros povos? 
B. Resposta (3.9b-20) 

1. A corrupção (3.10-18): Paulo descreve o câncer do pecado que in- 
fectou a raça humana. 
a. A consciência humana é depravada (3.10-11): Ninguém nem 

sequer deseja conhecer ou seguir a Deus. 
b. O caráter humano é depravado (3.12): Todos deixaram o cami- 

nho do bem e se tornaram desprezíveis. 
c. A conversa humana é depravada (3.13-14): A conversa das pes- 

soas é obscena e imunda, parecendo: 
(1) O mau cheiro de um sepulcro aberto (3.13a). 
(2) O veneno de uma víbora peçonhenta (3.13b-14). 

d. A conduta humana é depravada (3.15-18) 
(1) "Os seus pés são ligeiros para derramar sangue" (3.15-17). 
(2) "Não há temor de Deus diante dos seus olhos" (3.18). 

2. A conclusão (3.9b, 19-20): Após apresentar todos os terríveis fatos, 
Paulo chega à sua dupla conclusão: 
a. Tanto judeus como gentios pecaram contra Deus (3.9b). 
b. Tanto judeus como gentios são culpados perante Deus 

(3.19-20). 

V. QUINTA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.21-30) 
A. Pergunta (3.21a): Como então Deus salva as pessoas? 
B. Resposta (3.21 b-30) 

1. A necessidade da salvação (3.23): Ela é urgentemente necessária, pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus. 

2. O testemunho do Antigo Testamento quanto à salvação (3.21b): As 
Escrituras prometem salvação sem ser pela lei. 

3. O método de salvação (3.22, 24-25, 27-28) 
a. Negativo (3.27-28): Não é alcançada pelas boas obras. 
b. Positivo (3.22, 24-25): Vem pela graça, mediante a fé no sacrifí- 

cio de Cristo. 
4. A concretização legal da salvação (3.26): Ela permite que um Deus justo e 

santo declare pecadores arrependidos, justos. 
5. A extensão da salvação (3.29-30): Está à disposição tanto dos judeus quanto 

dos gentios. 
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VI. SEXTA PERGUNTA E A RESPOSTA (3.31) 

A. Pergunta (3.31a): A fé anula a lei? 
B. Resposta (3.31b): Pelo contrário, a fé cumpre a lei. 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO QUATRO (ROMANOS 4) 
Paulo lança mão de dois dos mais famosos homens do Antigo Testamento para ilustrar a 
doutrina da justificação pela fé. 

I. A ILUSTRAÇÃO DA VIDA DE ABRAÃO, O PAI RACIAL DE ISRAEL (4.1-5, 9-25)  

A. Abraão e sua salvação (4.1-5, 9-15) 
1. O que Abraão recebeu (4.1-5): O próprio Deus cancelou os pecados de 

Abraão e o declarou justo. 
2. Como Abraão recebeu (4.1-5) 

a. Não veio através de suas obras (4.1-2, 4). 
b. Veio através de sua fé (4.3, 5). 

3. Quando Abraão recebeu (4.9-15) 
a. Antes de ser circuncidado (4.9-12). 
b. Antes da outorga da lei (4.13-15). 

B. Abraão e sua semente (4.16-25): Paulo mostra os resultados da fé de Abraão, 
depois de sua salvação. 
1. A semente física de Abraão (4.18-22) 

a. A promessa (4.18): Deus disse a Abraão que ele teria um filho 
através de Sara. 

b. O problema (4.19): Abraão e sua esposa estéril eram muito ido- 
sos para gerar filhos. 

c. A perseverança (4.20-22): Abraão continuou crendo em Deus 
quanto ao impossível, e Isaque nasceu. 

2. A semente espiritual de Abraão (4.16-1 7, 23-25): Todos os judeus 
e gentios que exercitam o tipo de fé que Abraão teve são, em ter- 
mos espirituais, aparentados a Abraão, que é chamado "pai de 
todos nós". 

A ILUSTRAÇÃO DA VIDA DE DAVI, o PAI REAL DE ISRAEL (4.6-8) 
A. As transgressões de Davi (4.6): Ele foi culpado de adultério e assassi- 

nato (ver II Samuel 11.1-24). 
B. O testemunho de Davi (4.7-8): O rei arrependido foi perdoado, 

purificado e justificado pela fé. 
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ESBOÇO DA SEÇÃO CINCO (ROMANOS 5) 
Paulo fala sobre a alegria que vem da fé. Ele compara o pecador Adão ao Cristo 
imaculado. 

I. UM RESUMO DA JUSTIFICAÇÃO (5.1-11): Paulo lista cinco resultados da justificação divina. 
A. O crente tem paz com Deus (5.1): Isso é concretizado através da 

obra feita por Jesus Cristo. 
B. O crente tem acesso a Deus (5.2): Este grande privilégio traz confi- 

ança e alegria com relação ao futuro. 
C. O crente tem segurança em Deus (5.3-4) 

1. O fato da segurança (5.3): Ela nos ajuda nos tempos de aflição. 
2. O fruto da segurança (5.4): O sofrimento produz perseverança, que gera 

caráter, que produz esperança. 
D. O crente é habitado por Deus (5.5): O Espírito Santo vive no cora- 

ção dos crentes. 
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E. O crente é preservado por Deus (5.6-11): A salvação de um crente está segura, 
garantida. 
1. Pela obra passada de Cristo na cruz do Calvário (5.6-8) 

a. O que ele fez (5.6): Ele morreu na cruz por nós. 
b. Por que ele o fez (5.7-8a): Ele morreu porque nos ama. 
c. Quando ele o fez (5.8b): Ele fez isso quando éramos pecadores 

indefesos e hostis. 
2. A obra presente de Cristo à destra de Deus (5.9-11): Paulo diz que 

Cristo morreu para nos salvar, e agora vive para nos manter salvos. 

II. UM RESUMO DA CONDENAÇÃO (5.12-21): Paulo contrasta a obra de Adão (o pai pecador de 
todos) com a obra de Cristo (o imaculado Salvador de todos). 

A. A obra de Adão (5.12-15, 16a, 1 7a, 18a, 19a, 20a, 21a) 
1. A realidade de seu ato (5.12a): "Por um só homem entrou o pecado no 

mundo". 
2. A extensão de seu ato (5.12b-13): "A morte passou a todos os homens, 

porquanto todos pecaram". 
3. A natureza de seu ato (5.19a): "Pela desobediência de um só homem, muitos 

foram constituídos pecadores". 
4. Os resultados de seu ato (5.14-15a, 16a, 1 7a, 18a, 21a) 

a. Juízo imputado à posteridade de Adão (5.14): "No entanto a 
morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles 
que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão". 

b. Juízo eterno a todos os não salvos (5.15a, 16a, 1 7a, 18a, 21a): 
O pecado de Adão trouxe morte f condenação a todas as pes- 
soas. 

5. A relação da lei com o seu ato (5.20a): "Sobreveio, porém, a lei 
para que a ofensa abundasse". 

B. A obra de Cristo (5.15b, 16b, 1 7b, 18b, 19b, 20b, 21b): Graças à 
morte de Cristo, as pessoas podem ser salvas, apesar de seu pecado. 
1. A extensão de seu ato (5.15b, 18b) 
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a. "Pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com 
muitos" (5.15b). 

b. "Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens 
para justificação e vida" (5.18b). 

2. A natureza de seu ato (5.19b): "Pela obediência de um muitos serão 
constituídos justos". 

3. Os resultados de seu ato (5.16b, 17b, 21b) 
a. Justificação (5.16b): Todos agora podem ser aceitos por Deus. 
b. Santificação (5.17b): Todos podem tornar-se justos aos olhos de Deus. 
c. Glorificação (5.21b): Todos podem ter vida eterna. 

4. A relação do pecado com o seu ato (5.20b): "Mas, onde o pecado 
abundou, superabundou a graça". 

ESBOÇO DA SEÇÃO SEIS (ROMANOS 6) 
Paulo apresenta o método triplo de Deus que conduz à santificação. 
 
I. PRIMEIRO PASSO: SABER (6.1-10): Os crentes devem estar cientes destes três 

fatos. 
A. Eles foram crucificados com Cristo (6.1-3). 
B. Eles ressuscitaram com Cristo (6.4-5). 
C. Eles agora estão mortos e vivos (6.6-10) 

1. Mortos para seu pecado (6.6-7): Não devemos mais ser escravos do 
pecado, pois fomos crucificados com Cristo. 

2. Vivos no Salvador (6.8-10): Devemos viver no poder da ressurreição daquele 
que ressuscitou da morte e está vivo para sempre. 

 

II. SECUNDO PASSO: CONSIDERAR (6.11): Devemos considerar nossa crucificação e nossa 
ressurreição como eventos consumados. 

III. TERCEIRO PASSO: ENTREGAR (6.12-23): Paulo descreve dois tipos de entrega. 
A. O tipo errado (6.12-13a): Não devemos oferecer os membros de 

nosso corpo como ferramentas de impiedade. 
B. O tipo certo (6.13b-23) 
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1. A confusão (6.15a): "Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, 
mas debaixo da graça?". 

2. A correção (6.15b-18): "De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem 
vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a 
quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a 
justiça?". 

3. O desafio (6.13b-14, 19-22): Devemos oferecer os membros do 
corpo como ferramentas de justiça. 4. A 

conclusão (6.23) 
a. "O salário do pecado é a morte" (6.23a). 
b. "O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso 

Senhor" (6.23b). 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO SETE (ROMANOS 7) 
Paulo fala sobre como a lei de Deus se aplica e influi em três tipos de pessoas. 
 
I. PESSOAS ESPIRITUAIS E A LEI (7.1-6) 

A. Sua relação com a Lei (7.1-3, 5) 
1. Elas são como viúvas, livres de seus maridos (7.1-3). 
2. Elas são como homens mortos, livres de suas paixões pecaminosas 
(7.5). 

B. Sua relação com o Salvador (7.4, 6) 
1. Elas foram criadas por Cristo (7.4a, 6): Estão isentas da lei. 
2. Elas devem produzir frutos através de Cristo (7.4b): Assim, as pessoas 

espirituais estão livres da lei. 
II. PESSOAS NATURAIS E A LEI (7.7-13): A lei é usada de forma dupla. 

A. O uso da ilustração (7.7, 10): Deus usou a lei para revelar a 
pecaminosidade da carne. 

B. O uso da condenação (7.8-9, 11-13): O pecado usou a lei para rea- 
cender a pecamirjosidade da carne. Assim sendo, as pessoas naturais 
estão condenadas pela lei. 

III. PESSOAS CARNAIS E A LEI (7.14-26) 
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A. Paulo aprendeu que qualquer tentativa de guardar a lei conduz à 
carnalidade (7.14-23) 

1. A confusão (7.14-16): A frustração de Paulo é dupla. 
a. Ele não faz as coisas que quer fazer (7.14-1 5a, 16a). 
b. Ele faz as coisas que não quer fazer (7.15b, 16b). 

2. A corrupção {7A 7-20): Ele percebe a corrupção total de sua velha natureza 
pecaminosa. 

3. A conclusão (7.21-23): Ele compreende a batalha diária que se trava dentro 
dele. 

B. Paulo aprendeu que não tentar guardar a lei pode conduzir à espi- 
ritualidade (7.24-25) 
1. A agonia do problema de Paulo (7.24): "Miserável homem que eu sou! 

QUEM me livrará do corpo desta morte?". 
2. A resposta ao problema de Paulo (7.25): "Graças a Deus, por Jesus Cristo". 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO OITO (ROMANOS 8) 
Paulo destaca sete novas certezas que acompanham a salvação. 
 
I. O CRENTE TEM UMA NOVA POSIÇÃO (8.1-8) 

A. Nossa posição com relação ao Filho de Deus (8.1-3): O crente está 
em Cristo. 
1. O milagre (8.1, 3a): Os crentes não recebem condenação e foram libertos do 

pecado e da morte. 
2. Os meios (8.2, 3b): Isto foi concretizado não através da lei de Moi-, sés, mas 

pela morte de Cristo. 
B. Nossa posição com relação à lei de Deus (8.4-8): Agora somos ca7 

pazes de cumprir os preceitos da lei em e através de Cristo. 

II. O CRENTE TEM UM Novo CONVIDADO (8.9-14) 
A. Quem ele é (8.9): O bendito Espírito Santo. 
B. O que ele faz (8.10 14) 

1. Ele certa vez fortaleceu a Cristo e o ressuscitou (8.11). 
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2. Ele agora vive dentre de nós e nos controla (8.9). 
3. Ele agora nos fortalece e um dia nos ressuscitará (8.10, 12-14). 

III. O CRENTE É POSSUIDOR DE UMA NOVA ADOÇÃO (8.15-1 7): Agora somos 
membros da família de Deus. 
A. O que nos confere intimidade com o Pai (8.15-16). 
B. O que nos confere uma herança da parte do Pai (8.1 7). 

IV. O CRENTE Possui UMA NOVA ESPERANÇA (8.18-25): A natureza dessa 
esperança é a redenção completa e final de todas as coisas, incluindo: 
A. Os cristãos (8.18, 23-25) 

1. O sofrimento do presente (8.18a, 23): Os crentes gemem, aguardando ser 
libertos da dor e do sofrimento. 

2. A glória futura (8.18b, 24-25) 
a. A comparação (8.18b): O sofrimento de hoje nada é quando 

comparado à glória de amanhã. 
b. A ordem (8.24-25): Até lá, entretanto, devemos esperar pacien- 

te e confiantemente. 
B. A criação (8.19-22) 

1. A natureza, a vítima (8.20, 21 b-22): O mundo natural de plantas e 
animais geme de dor por causa da queda. 

2. A natureza, a vencedora (8.19, 21a): A natureza também será libertada da 
deterioração e da morte. 

V. O CRENTE Possui UM Novo AUXILIADOR NA ORAÇÃO (8.26-27) 
A. A identidade do auxiliador (8.26a): Ele é o Espírito Santo. 
B. A indispensabilidade do auxiliador (8.26b): Suas orações são funda- 

mentais porque nós nem mesmo sabemos pelo que orar. 
C. A intensidade do auxiliador (8.26c-27) 

1. Como ele ora (8.26c): Ele ora por nós através de gemidos inex-primíveis. 
2. Qual é o objeto da oração (8.27): Ele suplica por nós em harmonia com a 

vontade de Deus. 

VI. O CRENTE Possui UMA NOVA CONFIANÇA (8.28) 
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A. O que isso inclui (8.28a): Deus faz com que tudo opere conjunta 
mente para o bem. 

B. Quem isso inclui (8.28b): Aqueles que amam a Deus e são chama- 
dos de acordo com o propósito do Senhor. 

 
VII. O CRENTE TEM UM Novo DESTINO (8.29-39) 

A. O resumo (8.29): O próprio Pai decretou que todos os crentes 
deveriam tornar-se como seu Filho amado. 

B. Os passos (8.30) 
1. Fomos conhecidos de antemão pelo Pai (8.30). 
2. Fomos predestinados pelo Pai (8.30a). 
3. Fomos chamados pelo Pai (8x30b). 

 

4. Fomos justificados pelo Pai (8.30d). 
5. Fomos glorificados pelo Pai (8.30e). 

C. A segurança (8.31-39) 
1. Não existe acusação possível contra os crentes (8.31-34). 

a. O Pai não o permitirá (8.31-33) 
(1) Ele certa vez deu-nos seu Filho (8.31-32a). 
(2) Ele agora nos dá tudo (8.32b-33). 

b. O Filho não o permitirá (8.34) 
(1) Ele morreu por nós (8.34a). 
(2) Ele ressuscitou por nós (8.34b). 
(3) Ele agora intercede por nós (8.34c). 

2. Não existe separação possível do Salvador (8.35-39): Isso inclui: 
a. Tanto vida quanto morte (8.35-38a). 
b. Tanto anjos quanto demônios (8.38b). 
c. Tanto presente quanto futuro (8.38c). 
d. Tanto altura quanto profundidade (8.39). 

 
ESBOÇO DA SEÇÃO NOVE (ROMANOS 9) 
Nos próximos três capítulos, Paulo traça um panorama triplo da forma como Deus lida 
com Israel. Aqui, ele recapitula o assunto da soberania de Deus e a escolha de Israel no 
passado. 
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I. As NOVE VANTAGENS ESPIRITUAIS DESTA ESCOLHA SOBERANA (9.1-5) 

A. O lamento de Paulo quanto a Israel (9.1-3): O apóstolo encontra-se 
tão pesaroso por causa da descrença de Israel que estaria disposto a 
sofrer condenação eterna, se isso os ajudasse a vir a Cristo. 

B. As dádivas de Deus a Israel (9.4-5) 
1. São uma nação especial (9.4a). 
2. Foram adotados por Deus (9.4b, 5). 
3. Tiveram a glória de Deus revelada a eles (9.4c). 
4. Receberam as alianças (9.4d). 
5. Receberam a lei (9.4e). 
6. Têm o privilégio de adorá-lo (9.4f). 
7. Têm as promessas messiânicas (9.4g). 
8. Têm ancestrais piedosos (9.5a). 
9. São o povo do qual Cristo veio (9.5b). 

II. Os CINCO EXEMPLOS PESSOAIS DESTA ESCOLHA SOBERANA (9.6-29) 
A. O exemplo de Ismael e Isaque (9.6-10): Deus escolheu Isaque (filho de 

Abraão com Sara) em detrimento de Ismael (filho de Abraão com Agar). 
B. O exemplo de Esaú e Jacó (9.11-13) 

1. O que Deus fez (9.12b-13): Ele escolheu Jacó (o segundo gêmeo de Isaque) 
em detrimento de Esaú (o gêmeo primogênito). 

2. Quando Deus fez (9.11a, 12a): Ele fez esta escolha bem antes de eles 
nascerem. 

3. Por que Deus fez (9.11 b): Ele fez isso para mostrar que seus decretos 
soberanos não se baseiam no que seres humanos ainda não nascidos podem 
vir ou não a fazer. 
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C. O exemplo do Faraó (9.14-24) 

1. Os fatos (9.15-18) 
a. Deus resolveu perdoar o pecaminoso povo de Israel com graça 

imerecida (9.15-16). 
b. Deus resolveu punir Israel com juízo merecido (9.17-18). 

2. A imparcialidade (9.14, 19-24) 
a. À luz disso, Deus é justo? Sim! (9.14, 21-24) 

(1) Assim como um oleiro cria vasos, Deus cria nações (9.14, 21, 22). 
(2) Assim como um oleiro controla os vasos, Deus controla as nações 

(9.23-24). 
b. À luz disso, o homem é responsável? Sim! (9.19-20): Assim 

como um vaso não tem direito de criticar o oleiro, as nações 
não têm direito de criticar o Senhor. 

D. O exemplo de Oséias (9.25-26): Este profeta do Antigo Testamento 
predisse que Deus não limitaria sua graça a Israel, mas salvaria os 
gentios arrependidos. Oséias chama esses gentios "filhos do Deus 
vivo" (Oséias 2.23; 1.10). 

E. O exemplo de Isaías (9.27-29): Paulo cita Isaías para demonstrar a 
soberania de Deus com relação a Israel. 
1. De milhões de israelitas, apenas um pequeno remanescente será salvo 

(Isaías 10.22-23) (9.27-28). 
2. Até mesmo o remanescente pereceria, não fosse a graça de Deus 

(Isaías 1.9) (9.29). 

III. As DUAS GRANDES CONCLUSÕES SOBRE ESSA ESCOLHA SOBERANIA (9.30-33) 
A. Mediante a fé, os gentios encontraram justiça sem procurá-la 

(9.30). 
B. Mediante a lei, Israel não encontrou justiça, mesmo procurando 

(9.31-33) 
1. A busca (9.31-32): Eles procuram ser salvos pelas obras. 
2. O tropeço (9.33): Eles tropeçam em Cristo, a rocha, conforme predito por 

Isaías (Isaías 8.14; 28.16). 
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ESBOÇO DA SEÇÃO DEZ (ROMANOS 10) 
Paulo recapitula a justiça de Deus na rejeição atual de Israel. 
 
I. A ORAÇÃO RELATIVA À JUSTIÇA DE DEUS (10.1-3) 

A. A oração (10.1): Paulo ora pela salvação de Israel. 
B. O problema (10.2-3): Israel possui: 

1. Zelo sem conhecimento (10.2-3a). 
2. Obras sem fé (10.3b). 

II. A FONTE DA JUSTIÇA DE DEUS (10.4-5) 
A. É encontrada em Cristo (10.4). 
B. Foi predita por Moisés (Levítico 18.5) (10.5). 

III. A DISPONIBILIDADE DA JUSTIÇA DE DEUS (10.6-8) 
A. Negativa (10.6-7): Não é preciso procurar nos céus ou descer até o 

profundo abismo para encontrá-la. 
B. Positiva (10.8): Ela está, através de Cristo, tão perto quanto a boca e 

o coração da própria pessoa. Moisés predisse isso em Deuteronô- 
mio 30.12-14. 

IV. O RECEBIMENTO DA JUSTIÇA DE DEUS (10.9-10): Tanto a boca quanto o 
coração estão envolvidos nisso. 
A. Ela é concebida no coração (10.9b-10a). 
B. Ela é confirmada pela boca (10.9a, 10b). 

V. A EXTENSÃO DA JUSTIÇA DE DEUS (10.11-13) 
A. Ela é imparcial (10.11-12): Não faz distinção entre judeus e gentios. 
B. Ela é universal (10.13): Qualquer um que clamar pelo nome do 

Senhor será salvo. 
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VI. A APRESENTAÇÃO DA JUSTIÇA DE DEUS (10.14-1 5): Paulo apresenta uma 
lógica convincente para que haja um testemunho fiel. 
A. Um pecador precisa clamar ao Senhor para ser salvo (10.14a). 
B. Um pecador precisa crer para poder clamar (10.14b). 
C. Um pecador precisa ouvir para crer (10.14c-15): isaías descreveu 

os resultados: "Quão formosos os pés dos que anunciam coisas 
boas" (Isaías 52.7). 

VII. A REJEIÇÃO DA JUSTIÇA DE DEUS (10.16-21) 
A. Israel ouviu as Boas Novas (10.18): Paulo prova isso citando o 

Salmo 19.4. 
B. Israel recusou-se a dar atenção às Boas Novas (10.16-1 7, 19-21) 

1. Isaías predisse isso (10.16-17, 20-21): Ver Isaías 53.1, 65.1-2. 
2. Moisés predisse isso (10.19): Ver Deuteronômio 32.21. 

ESBOÇO DA SEÇÃO ONZE (ROMANOS 11) 
Paulo analisa a sabedoria de Deus e a restauração futura de Israel. 

I. A RESTAURAÇÃO FUTURA É GARANTIDA PORQUE A REJEIÇÃO ATUAL DE ISRAEL NÃO É TOTAL 
(11.1-10, 11 b-24) 
A. As facções de Israel (11.1-10): Paulo divide Israel em dois grupos. 1. O grupo 

minoritário (11.1-6) 
a. Conforme representado por Paulo no Novo Testamento (11.1): Sua própria 

conversão demonstra que Deus não rejeitou todos os israelitas. 
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b. Conforme representado por Elias no Antigo Testamento (11.2-6): Este 
poderoso profeta, junto com outros sete mil israelitas, não se prostrou a Baal (ver 
também I Reis 19.18). 2. O grupo majoritário (11.7-10): Três homens do Antigo 
Testamento 

predisseram que Deus endureceria o coração do Israel descrente. 
a. Moisés (Deuteronômio 29.4): (11.7-8a). 
b. Davi (Salmo 69.22-23): (11.9-10). 
c. Isaías (Isaías 29.10): (11.8b). 

B. A plenitude dos gentios (11.11 b-25): Esta frase refere-se a um período específico 
de tempo. 
1. A definição do período (11.25): É o intervalo que diz respeito à 

complementação do Corpo de Cristo, consistindo tanto em judeus e gentios, 
começando em Pentecostes e terminando no Arrebatamento. 

2. Os detalhes com relação ao período (11.11 b-24) 
a. O propósito (11.11 b-12): Um propósito é tornar Israel enciuma- 

da, desejosa por novamente desfrutar do favor de Deus. 
b. O pregador (11.13-15): Paulo foi designado pelo próprio Deus 

para ajudar a tornar isso uma realidade. 
c. A parábola (11.16-24): Paulo emprega a analogia de uma olivei- 

ra para ilustrar tudo isso. 
(1) As raízes da árvore constituem-se de Abraão e de outros homens 

piedosos do Antigo Testamento (11.16). 
(2) Alguns dos ramos originais foram quebrados, referindo-se a alguns 

judeus não-crentes (11.1 7a). 
(3) Agora alguns ramos de uma oliveira selvagem foram enxerta- 

dos, referindo-se aos crentes gentios (11.1 7b-23). 
(4) Os ramos originais, uma vez removidos, serão enxertados 

um dia, referindo-se ao arrependimento futuro de Israel (11.24). 

II. A RESTAURAÇÃO FUTURA É GARANTIDA PORQUE A REJEIÇÃO ATUAL DE ISRAEL NÃO É DEFINITIVA 
(11.11a, 26-36) 
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A. Israel de Deus (11.11a, 26-36) 
^.Apredição (11.11a, 26-27) 

a. Israel restaurada através do Cristo prometido (11.26): Isaías pre- 
disse que o Libertador realizaria isso (Isaías 59.20). 

b. Israel restaurada através da aliança prometida (11.27): Isaías 
predisse que Deus manteria sua aliança com Israel (Isaías 
59.21). 

2. A fidelidade (11.28-32): Tudo isso acontecerá, pois as dádivas e o chamado 
de Deus são irrevogáveis. 

B. O Deus de Israel (11.33-36): Paulo louva a Deus, proferindo uma 
das mais fantásticas doxologias das Escrituras. 

 
ESBOÇO DA SEÇÃO DOZE (ROMANOS 12) 
Paulo insta para que seus leitores façam de seus corpos sacrifícios vivos para a glória de 
Deus. 
 
I. O CRENTE E O EU (12.1-2) 

A. O que devemos oferecer (12.1): Dedicação física. 
1. O motivo para isso (12.1b): Porque experimentamos da misericórdia de 

Deus. 
2. Os resultados disso (12.1a): Deus agrada-se quando oferecemos um 

sacrifício vivo e santo. 
B. O que devemos evitar (12.2a): A contaminação do mundo. 
C. O que devemos alcançar (12.2b): A transformação de Deus. 

II. O CRENTE E O SERVIÇO (12.3-21) 
A. A graça (12.3): Ser honesto na auto-estima. 
B. Os dons (12.4-8) 

1. A ilustração com relação a essas dádivas (12.4-5): Paulo compara os dons 
espirituais aos membros do corpo humano. 

2. A identificação desses dons (12.6-8): Sete dons espirituais são listados 
a. Profecia (12.6) 
b. Ministério (serviço) (12.7a) 
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c. Ensino (12.7b) 
d. Exortação (12.8a) 
e. Contribuição (12.8b) 
f. Liderança (12.8c) 
g. Misericórdia (12.8b) 

C. As diretrizes (12.9-21) 
1. Como lidar com os amigos (12.9-13, 15-16) 

a. Amá-los e honrá-los (12.9-10). 
b. Demonstrar-lhes zelo e alegria (12.11-12). 
c. Partilhar com eles (12.13). 
d. Sorrir e chorar com eles (12.1 5). 
e. Viver em harmonia com eles (12.16). 

2. Como lidar com os inimigos (12.14, 17-21) 
a. Abençoá-los quando eles nos perseguirem (12.14). 
b. Deixar que Deus retribua o mal feito a você (12.17-19). 
c. Alimentá-los quando tiverem fome e saciá-los quando tiverem 

sede (12.20-21). 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO TREZE (ROMANOS 13) 
Paulo trata das responsabilidades dos crentes perante a sociedade. 
 
I. TAREFAS PERANTE os GOVERNADORES DE ESTADO (13.1-7) A. O 

que devemos fazer (13.1, 6-7) 
1. Devemos submeter-nos às autoridades governamentais (13.1). 
2. Devemos pagar nossos impostos (13.6). 
3. Devemos honrar e respeitar todos aqueles a quem isso é devido (13.7). 

B. Por que devemos fazer isso (13.2-5) 
1. Por causa do poder existente por trás da autoridade (13.2): Deus 

estabeleceu os governos humanos; então, desobedecer às leis humanas é 
desobedecer a Deus. 

2. Por causa da punição existente por trás da autoridade (13.3-5): Deus 
também decretou que os infratores das leis deveriam ser punidos por aqueles 
que representam o governo humano. 
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II. DEVERES PERANTE o RESTANTE DO ESTADO (13.8-14) 
A. Continuar a amar (13.8-10): O amor de Deus se empenha e satisfaz. 

1. O amor procura o melhor para o próximo (13.9-10). 
2. O amor satisfaz a lei de Deus (13.8). 

B. Continuar a olhar (13.11-14) 
1. A percepção (13.11-12a): Precisamos saber que a vinda do Senhor 

está próxima. 
a. O tempo está esgotando-se (13.11a, 12a). 
b. A época da salvação está próxima (13.11 b). 

2. A reação (1 3.12b-14) 
a. Do que devemos despojar-nos (13.12b, 13b): Das obras das trevas. 
b. Do que devemos revestir-nos (13.13a, 14): Das obras da luz. 

 
ESBOÇO DA SEÇÃO QUATORZE (ROMANOS 14) 
Paulo fala das responsabilidades dos crentes perante os cristãos que são 
fracos na fé. 
 
I. NENHUM CRENTE DEVE SER JULGADO POR OUTRO CRENTE NATERRA (14.1-8, 13-23) 

A. Não devemos criticar o legalismo do próximo (14.1-8) 
1. As regras (14.1-6) 

a. Não julgue com relação à comida (14.1-4, 6b): Alguns acham er- 
rado comer carne ou qualquer alimento que tenha sido sacrifi- 
cado a um ídolo. 

b. Não julgue com relação aos dias (14.5-6a): Alguns acham certos 
dias mais sagrados do que outros. 

2. O motivo (14.7-8): Tanto o crente mais fraco quanto o mais forte 
pertencem ao Senhor e devem amar-se. 

B. Não devemos corromper nossa liberdade (14.13-23) 
1. O cristão maduro não deve tornar-se pedra de tropeço (14.13-18) 

a. Ele não pode permitir que coisas lícitas e boas sejam vistas 
como ilícitas e perversas (14.13-16). 

b. Ele não deve esquecer que o amor é mais importante do que 
as liberdades pessoais (14.17-18). 
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2. O cristão maduro deve tornar-se pedra de apoio (14.19-23). 
II. TODO O CRENTE SERÁ JULGADO POR DEUS (14.9-12) 

A. O alicerce do juízo (14.9): Baseia-se na morte, ressurreição e ascen- 
são de Cristo. 

B. A tolerância à luz do juízo (14.10): Não complique seus problemas 
lá no alto, ao julgar seu irmão aqui embaixo. 

C. As características do juízo (14.11-12) 
1. Todo joelho se dobrará (14.11 a). 
2. Toda língua confessará (14.11 b). 
3. Todos prestarão contas ao Senhor (14.12). 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO QUINZE (ROMANOS 15) 
Paulo fala de como os cristãos devem viver em relação aos outros. Escreve sobre seus 
planos de viagem e suas orações pelos romanos. 
 
I. A SUGESTÃO DE PAULO (15.1-4, 8-12) 

A. A exortação (15.1-2): Paulo insta com os crentes maduros a não pro- 
curar agradar a si mesmos, mas a edificar a fé do cristão mais fraco. 

B. O exemplo (15.3-4, 8-12) 
1. Ele aponta para as Escrituras (15.4): Suas páginas estão cheias de 

exemplos de muitos que perseveraram e incentivaram a outros. 
2. Ele aponta para o Salvador (15.3, 8-12) 

a. Jesus não veio para agradar a si mesmo, mas para se entregar (15.3). 
b. Jesus veio para garantir a salvação de Deus aos judeus e 

aos gentios (15.8-12). 
(1) Aos judeus (15.8): Ele veio para mostrar que Deus mantém suas 

promessas aos judeus. 
(2) Aos gentios (15.9-12): Ver também Deuteronômio 32.43; Salmos 

18-49; Isaías 11.10. 

II. A ORAÇÃO DE PAULO (15.5-7, 13) 
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A. Ele ora para que Deus favoreça a igreja romana com persistência, 
coragem e unidade (15.5-7). 

B. Ele ora para que Deus encha a igreja romana de alegria, paz e es 
perança (1 5.13). 

III. Os PLANOS DE PAULO (15.14-29) 
A. O apóstolo recapitula suas atividades passadas (1 5.14-22) 

1. Ele escreve sobre seu principal ministério (15.14-18): Paulo relembra 
aos leitores seu chamado especial aos gentios. 

2. Ele escreve sobre seus milagres (15.19a): Deus concedeu-lhe poder para 
operar sinais e prodígios. 

3. Ele escreve sobre seu campo missionário (15.19b): Paulo pregou a Cristo 
desde Jerusalém até a llíria. 

4. Ele escreve sobre sua metodologia (15.20-22) 
a. Como praticada por Paulo (15.20): Ele pregou o Evangelho 

onde Cristo não era conhecido para evitar edificar sobre o ali- 
cerce de outros. 

b. Como predito por Isaías (15.21-22): Este profeta do Antigo Tes- 
tamento escreveu sobre isso sete séculos antes que ocorresse 
(Isaías 52.15). 

B. A apóstolo prevê suas atividades futuras (15.23-29) 
1. Planos futuros eventuais (15.23-24) 

a. Visitar a Espanha (15.23-24a) 
b. Visitar Roma (15.24b). 

2. Planos futuros imediatos (15.25-29) 
a. O lugar (15.25a): Jerusalém. 
b. O propósito (15.25b-29): Levar uma oferta em dinheiro para os 

crentes necessitados de lá, que Paulo vem recolhendo durante 
suas viagens missionárias. 

IV. A SÚPLICA DE PAULO (15.30-33): O apóstolo pede orações da igreja com relação a duas 
coisas. 
A. Que ele seja protegido dos não crentes de Jerusalém (15.30-31a). 
B. Que ele seja aceito pelos crentes de Jerusalém (15.31 b-33). 
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ESBOÇO DA SEÇÃO DEZESSEIS (ROMANOS 16) 
Paulo termina saudando alguns amigos e dando instruções. 
 
I. PAULO E O Povo DO EVANGELHO (16.1-16, 21-24) 

A. Ele envia uma mulher especial à igreja em Roma (16.1-2). 
1. Quem é ela (16.1a): Febe, uma serva piedosa de Cristo. 
2. De onde ela vem (16.1b): Ela vem da igreja em Cencréia. 
3. Por que ela vai a Roma (16.2): Ela ministrará à igreja romana, assim como 

fez em várias outras. 
B. Ele envia uma saudação especial à igreja em Roma (16.3-16, 21-24) 

1. Paulo envia saudações a vinte e seis pessoas (16.3-16) 
a. Seus amigos Áqüila e Priscila (16.3-5a). 
b. Seu amigo Epêneto, que foi o primeiro cristão na Ásia (16.5b). 
c. Maria, que trabalhou muito pela igreja romana (16.6). 
d. Seus parentes Andrônico, Júnias e Herodião (16.7, 11a). 
e. Outros amigos e companheiros de trabalho: Ampliato, Urbano, 

Estáquis, Apeles, a família de Aristóbulo, os cristãos na família 
de Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo, sua mãe, Asíncrito, 
Flegonte, Pátrobas, Hermes, Filólogo, Júlia, Nereu e suas irmãs 
e Olimpas (16.8-10, 11b-16). 

2. Paulo envia saudações de oito indivíduos (16.21-24) 
a. Timóteo (16.21a) 
b. Os parentes de Paulo: Lúcio, Jáson e Sosípatro (16.21b). 
c. Tércio, o escrivão da carta aos romanos ditada por Paulo 

(16.22) 
d. Gaio e Quarto (16.23-24) 

II. PAULO E A PERVERSÃO DO EVANGELHO (16.1 7-19): Paulo alerta alguns causadores de 
problemas na igreja romana. 
A. O que eles estão fazendo (16.1 7) 

1. Causando divisões (16.1 7a) 
2. Ensinando doutrina falsa (16.17b) 
3. Atrapalhando a fé das pessoas (16.1 7c) 
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B. Por que eles estão fazendo (16.18-19): Para obter dinheiro e poder 
para si. 

III. PAULO E A PROMESSA DO EVANGELHO (16.20): Um dia, Deus destruirá 
Satanás 
sob seus pés. 

IV. PAULO E O PODER DO EVANGELHO (16.25-27) 
A. Ele tem poder para fortalecer os crentes (16.25a). 
B. Ele tem poder para salvar pecadores (16.25b-27). 


