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INTRODUÇÃO: 
SÉRIE ESTUDANDO A PALAVRA

Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas 
dependências de uma igreja, em uma casa ou café, dentro de um trem, 
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em 
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos 
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas, 
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos  
os guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis  no uso em 
muitas situações diferentes.

Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de uma 
passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. Mas, é 
claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que  
descobrimos à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos   
dar uma  olhada no que isso envolve:

v Debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo 
de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi 
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será 
tratado ao longo do estudo bíblico.

S Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em  
porções mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam 
ajudá-lo a entender do que trata a passagem. O Guia do líder contém 
orientações sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações 
adicionais assim identificadas: s.

D Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a relacionar o 
que aprendeu com outras partes da Bíblia, e assim lhe permitirá juntar 
tudo como um quebra-cabeça. Podem, ainda, levá-lo a estudar uma parte 
da passagem que não é tratada em detalhes na análise principal.
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8     ROMANOS 8—16

P Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você deparará com 
perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino 
da Bíblia significa na prática para vocês e para sua igreja. 

A  Vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar 
planos e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua  
vida como consequência do que aprendeu.

R Ore. Queremos incentivar a oração cujas raízes se encontram na  
Palavra de Deus — em conformidade com os interesses, propósitos 
e promessas de Deus. Assim, cada encontro termina com uma 
oportunidade de revisar as verdades e os desafios enfatizados pelo 
estudo bíblico e os converte em orações de petição e ações de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica 
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada 
encontro, ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre   
a melhor maneira de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da  
Palavra de Deus.
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POR QUE ESTUDAR ROMANOS 8—16?

Como a fé no evangelho de Cristo leva de fato a uma transformação na    
vida real?

Em vista da misericórdia de Deus, como pensaremos, falaremos e agiremos?
São essas as perguntas que Paulo propõe na segunda parte do livro de 

Romanos. Na metade dos capítulos 8 a 16 encontra-se o versículo-chave:
“Portanto, irmãos, exorto-vos, em vista da misericórdia de Deus, que 

apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus...” 
(Rm 12.1, NIV, grifo do autor). 

A vida cristã é vivida com o nosso olhar voltado para a misericórdia de 
Deus por nós. Nosso olhar está fixado na cruz, onde Cristo morreu, de modo 
que jamais precisemos temer a condenação ou a separação de Deus.

E isso, diz Paulo ao escrever para a igreja em Roma na metade do  
primeiro século, deve moldar tudo que somos e fazemos. A vida cristã é 
uma vida de gratidão ao nosso Pai misericordioso. Vivemos para agradar e 
obedecer a ele, mesmo que o preço seja alto ou seja inconveniente.

Como podemos fazer isso? No capítulo 8, Paulo nos mostrará que é 
fixando a mente no que o Espírito deseja, como filhos do Pai.

Como fazemos isso? Nos capítulos 12—16, Paulo nos conduzirá por     
um passeio, mostrando como vivemos como sacrifícios gratos em cada   
faceta da vida.

O evangelho faz diferença, não apenas para nosso futuro eterno, mas  
para nossas perspectivas e prioridades, atitudes e atos aqui e agora. Os sete 
estudos da segunda metade desta maravilhosa carta lhe mostrarão por que    
e como viver em vista da misericórdia de Deus.

Carl laferton 
Editor  
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Queda

Abraão

Êxodo do Egito

Rei Davi

Israel exilado

Judá retorna

Pentecostes

O Apocalipse 
é escrito

Criação

Noé

José

Israel chega à 
Terra Prometida

Reino dividido 
(Judá/Israel)

Judá no exílio

Jesus 
Cristo

Jerusalém é 
destruída

Momento 
presente

A volta de Jesus
Nova criação

LINHA DO TEMPO 
DA BÍBLIA

Onde Romanos se enquadra na narrativa 
da Palavra de Deus como um todo?

ROMANOS  c. 57 d.C.

53 d.C.

55 d.C.

57 d.C.

59-61 d.C.

67 d.C.

Paulo dá início a sua  
terceira viagem missionária, 
através das atuais Síria, 
Turquia e Grécia

Paulo escreve 1 e 2Coríntios

Paulo escreve a carta 
à igreja em Roma, 
possivelmente de Corinto

Paulo chega a Roma para 
comparecer em juízo, 
é condenado à prisão 
domiciliar e (provavelmente) 
solto mais tarde

Paulo morre (possivelmente 
executado em Roma)
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A vida do Espírito     11

Romanos 8.1-13

A VIDA DO ESPÍRITO1
v Debata
1.  No que você pensa quando não tem muito o que fazer?

•	Na	sua	opinião,	o	que	isso	revela	a	seu	respeito?

S Investigue
f  Leia Romanos 8.1

 A primeira palavra desse versículo é “Portanto”. Isso nos lembra que 
estamos no início da metade da carta de Paulo aos romanos.

2.  Leia os versículos seguintes para entender o que Paulo está dizendo em 8.1:

•	1.18-21

•	2.1-3,5
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12     ROMANOS 8—16

•	3.9-11

•	3.21-26

•	5.1,2

•	6.5-7

•	7.21-25

3.  O que significa a expressão “não há condenação alguma”? Reescreva 
Romanos 8.1 com suas palavras. 

Serie-Palavra_Romanos-8-16_PROVA-PLOTTER.indd   12 10/11/2017   16:39:34



A vida do Espírito     13

A Vida pessoal
O que nos acontece caso esqueçamos que jamais pode haver 
condenação se estivermos em Cristo? Experimentamos mais culpa 
e dor e nos sentimos mais indignos do que deveríamos. Ficamos na 
defensiva quando criticados; falta-nos confiança na oração; obedecemos 
por medo. Todavia, caso nos lembremos, sabemos que somos aceitos; 
conseguimos lidar com o desapontamento e a crítica; oramos com 
confiança; obedecemos por gratidão e amor.

Em qual circunstância você acha mais fácil viver como se estivesse ou 
pudesse estar condenado?

Como fará para se lembrar de que “não há condenação alguma”?

•	Paulo	está	dizendo	que	“não	há	[absolutamente	nenhuma]	
condenação” — não apenas do nosso passado, mas tampouco do 
nosso presente e do nosso futuro. Por que isso é importante?

f  Leia Romanos 8.1-4

4.  O que o “Espírito da vida” fez por Paulo e por todos    
os cristãos (v. 2)?

5.  O que a lei (i.e., tentar obedecer aos mandamentos    
divinos) não poderia fazer, e por quê (v. 3)?

GLOSSÁRIO
a lei (8.2). Aqui tem o 
sentido de “o controle”.
a lei (8.3,4). Paulo se 
refere aqui à lei de Deus 
no Antigo Testamento.
a carne do pecado 
(8.3). Nosso eu natural, 
que deseja desobedecer 
a Deus.
sacrifício pelo 
pecado (8.3). Um 
sacrifício que paga a 
dívida pelo pecado das 
pessoas.
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14     ROMANOS 8—16

•	Como	Deus	resolveu	o	problema?

P Aplique
 O versículo 4 nos diz que tudo por que Jesus passou — encarnação, 

morte e ressurreição — foi para que vivêssemos de acordo com as justas 
exigências da lei de Deus, no poder do seu Espírito.

6.  Como isso nos motivará a viver de modo que agrade a Deus?

S Investigue
f  Leia Romanos 8.5-13

7.  O que os versículos de 5 a 8 nos falam sobre pessoas que:

•	“vivem	segundo	a	carne”?

•	“vivem	segundo	o	Espírito”?

8.  O que os versículos de 9 a 11 nos revelam sobre os cristãos?

GLOSSÁRIO
justiça (8. 10). Posição 
correta diante de Deus.
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