


A espada foi no passado uma 
ferramenta de guerra, um instrumento 

de batalha, um símbolo de conflito.
E talvez um dos maiores problemas que 

a igreja enfrenta hoje sejam os 
CONFLITOS. 



Nesta segunda lição:
O Conflito,  

discutiremos 2 assuntos:
1. O contexto do livro de Romanos
2. O conflito



1. O contexto do livro de
ROMANOS

1º ASSUNTO
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➔ Um elemento chave para entender a Epístola de Paulo 
aos Romanos é o conflito que existia entre os judeus e 
os gentios cristãos em Roma.

➔ Em meados do primeiro século depois de Cristo o 
registro histórico indica que a população judia em 
Roma era numerosa.

➔ O imperador Cláudio « expulsou » os judeus de Roma, 
porque « constantemente alteravam a ordem pública 
por instigação de Cresto, sem dúvida uma referência a 
Cristo ».



➔ Essa expulsão provavelmente aconteceu no ano 49 
d.C., e sobre isso temos uma referência em Atos 18:2.

➔ O regresso dos judeus provavelmente ocorreu pouco 
depois da morte de Cláudio, no ano 54 d. C.

➔ E com o regresso dos cristãos judeus a tensão entre os 
dois grupos, tanto judeus quanto “gentios”, se 
intensificou.  



O CONFLITO

2º ASSUNTO
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O problema entre judeus e gentios na igreja de Roma 
aparece pela primeira vez em uma citação que é 
determinante no livro de Romanos 1:16, 17, quando 
Paulo afirma que o evangelho 

"é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: 
primeiro do judeu, depois do grego".

Aqui vemos pela primeira vez na Epístola a menção a esse 

«todo» inclusivo que prepara o terreno para a sequência 

teológica que se desenvolve ao longo de Romanos.



Paulo demonstra que todos, tanto judeus como gentios, 
são pecadores, e portanto estão sujeitos ao juízo (Rom. 
2:6-16), a ira de Deus (Rom. 2:5; 1:18), e a morte eterna 
(Rom. 6:23), 
"pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" 
(Rom. 3:23).
E é aqui que entram em cena as boas novas da salvação (o 
evangelho). Todos estão perdidos, mas igualmente todos 
podem ser salvos por meio da fé na graça de Deus, 
tornada possível pela cruz de Cristo.



Esse tema abre o 2º grande segmento teológico da Epístola, 

que se estende de Romanos 3:21 a Romanos 5:21

➔ A « justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo [é] 
para todos os que crêem. 

➔ Não há distinção » entre judeus e gentios (Rom. 3:22).
➔ Assim como « todos pecaram » (verso 23), todos são 

justificados da mesma maneira (versos 24-25), por 
meio da fé, e não da lei (verso 20).



A  3ªseção teológica da carta (Rom. 6-8) trata sobre a 

obediência que nos santifica. 

➔ Assim como todos, judeus e gentios, são justificados pela 
fé; todos andaremos em nova vida (Rom. 6:1-14), somos 
redimidos da escravidão do pecado e somos agora 
escravos da justiça (vers. 15-22).



❖ O grande anúncio de Romanos

Esse todo em Romanos alcança sua plenitude em Romanos 
9-11, quando Paulo destaca o fato de que ambos, judeus e 
gentios, estão no plano de Deus. A seção culmina com o 
grande anúncio de Romanos 11:32 de que Deus tem 

misericórdia para com todos 



❖ O ápice da epístola

A Epístola mesma alcança seu ápice em Romanos 12:1-15:13, 
onde se afirma que todos os cristãos viverão vidas « 
transformadas » pela renovação de seus pensamentos, o qual 
os levará a cumprir a vontade de Deus. Como consequência 
dessa renovação, começarão a viver em harmonia uns com os 
outros (Rom. 12: 9-21).



Da mesma forma, os 
cristãos deverão viver

em paz com todos 
(Romanos 12: 18)



Alplicação: 

A lei moral (ou seja, os 10 mandamentos) não foi eliminada 
nas práticas dos crentes da nova aliança, eles vieram a se 
relacionar de forma diferente. A lei nunca foi estabelecida 
como um meio de salvação, e sim uma referência na 
caminhada cristã.
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Alplicação: 

A cooperação na igreja é muito importante, somos todos um 
só corpo. A desarmonia acontece quando cada um age de 
forma independente do corpo maior. Paulo entendeu isso e 
sempre estava disposto a trabalhar com o corpo maior da 
igreja.
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Para pensar 
Para que possamos ser verdadeiramente cristãos, nossa doutrina 
deve ser:

1. Com base na Bíblia,
2. Genuinamente espiritual,
3. Eticamente confiável.



Baseie sua vida em Jesus
e na palavra de Deus,
e você estará seguro.

 




