
Esboço de Romanos para Estudo 

 

I. Introdução do tema da justificação somente pela fé (1.1-17) 

II. A justificação somente pela fé é necessária (1.18-3.20) 

III. A justificação somente pela fé é suficiente (3.21-28) 

IV. A justificação somente pela fé é bíblica (4) 

V. Os benefícios da justificação somente pela fé (5) 

1. Justificação (5.1) 

2. Paz com Deus (5.1) 

3. Acesso à graça dele que nos preserva (5.2) 

4. Esperança da glória (5.2) 

5. Atitude de regozijo mesmo no sofrimento (5.3) 

6. Amor de Deus derramado em nossos corações (5.5) 

7. Salvação da ira de Deus (5.9) 

8. Reconciliação com Deus (5.10) 

 

VI. A justificação somente pela fé não é antinomista (6) 

VII. A justificação somente pela fé é vitoriosa (7-8) 

VIII. A justificação somente pela fé é confiável (9-11) 

1. Deus tem o direito de salvar alguns e outros não (9.19-21). 

2. Na condenação e na salvação, Deus revela sua justiça e sua 

misericórdia (9.22-29).  

3. Deus continua a manter um remanescente que vai crer. (10.9-

17)  

 

IX. A justificação somente pela fé produz santidade, amor e humildade 

(12-16) 

1. Individualmente 

2. Como corpo de Cristo 

3. Social/civilmente  

 

 

 

 

 

 

Seminários Essenciais – Novo Testamento 

Aula 10: Romanos – Os Cidadãos do Reino 

       Justificados Somente pela Fé  

*Este material foi traduzido pela Igreja Batista Calvário em Pinhais 

 

Introdução 

 

● A mensagem de Romanos: “Porque a justiça de Deus se revela no 

evangelho, de fé em fé, como está escrito: ‘O justo viverá por fé.’” 

(1.17) 

 

● Contexto do livro 

 

● Justificação = ‘ser declarado justo’ 

 

 

1.1-3.20 – A justificação somente pela fé é necessária 

“Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula 

contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de 

Deus.” (2.5) 

 

● A ira de Deus é o nosso maior problema 

 

 

● Ninguém pode ser justificado por suas obras 

 

 

 

3.21-28 – A justificação somente pela fé é suficiente 

“É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre 

todos os que creem…” (3.22) 

 

● Um sacrifício de expiação, uma propiciação 

 

 

● Dois lugares onde a ira de Deus pode ser satisfeita 



 

Cap. 4 – A justificação somente pela fé não começou no N.T. 

“Pois o que diz a Escritura? Ela diz: ‘Abraão creu em Deus, e isso lhe 

foi atribuído para justiça.’” (4.3) 

 

● A justificação pela fé é realmente bíblica? 

 

 

● Imputação 

 

 

Cap. 5 – Os benefícios da justificação somente pela fé em Cristo 

“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do 

nosso Senhor Jesus Cristo” (5.1) 

 

● Você tem gastado tempo louvando a Cristo pelos muitos benefícios 

que lhe foram concedidos como resultado da obra dele em seu 

favor? 

 

● O segundo Adão – quão gracioso é Deus que faz com que muitos 

pecados sejam cobertos por um homem, Jesus Cristo! 

 

 

 

Cap. 6-8 – A justificação é somente pela fé, mas esta fé justificadora 

nunca está sozinha 

 

● Cap. 6 A justificação pela fé leva a uma vida mais justa 

 

“De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, que já 

morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós 

que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua 

morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para 

que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 

Pai, assim também nós andemos em novidade de vida.” (6.2-4) 

 

 

● Cap. 7 e 8: a realidade do pecado ainda presente, mas também a 

esperança certa da vitória final para todos os que creem. 

“Pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a 

fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos 

que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, 

a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 

glorificou.” (8.29-30) 

 

Cap. 9-11 – A justificação de Deus ao homem 

“E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os 

de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão 

são todos filhos.” (9.6-7) 

 

● A salvação não é um direito de primogenitura, mas algo que Deus 

opera como ele escolhe por causa do nome dele. 

 

1. Deus tem o direito de salvar alguns e não salvar outros 

 (9.19-21). 

 

2. Na condenação e na salvação, Deus revela sua justiça e sua 

misericórdia no endurecimento e no perdão dos pecadores. 

(9.22-24).  

3. Deus não mudou sua maneira de lidar com as pessoas – todos 

devem confessar e crer (10.9-10,13). 

 

 

Cap. 12-16 – A justificação somente pela fé produz vidas e 

relacionamentos renovados 

“O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento 

da lei é o amor.” (13.10) 

 

● Individualmente / Como cidadãos / Como parte da igreja 


