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Romanos 8
Nenhuma condenação
Paulo escreveu a carta aos romanos, para ensinar, para corrigir, para encorajar e para
consolar os crentes naqueles tempos de medo e insegurança. Por isso, Romanos 8 inicia com a
abençoada declaração de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e
termina com bendita esperança de que não há nenhuma separação para aqueles que estão em
Cristo, andando no caminho da salvação e com a segurança da vitória. Essa segurança é
demonstrada através de quatro afirmações que Paulo fez sobre Deus:
1.Deus é por nós – Romanos 8.31 NVT. Deus é por nós em Sua pessoa e em Sua providência.
Assim:
1.1 Deus é por nós e provou isto nos dando Seu Filho – Romanos 8.32 NVT. Quem entregou
Jesus?
1.2 O Filho é por nós e prova isto intercedendo por nós junto ao Pai – Romanos 8.34b NVT.
Como sumo sacerdote Ele nos representa diante do trono de Deus. Como advogado Ele nos
defende diante de Deus – I João 2.1 NVT. Como Senhor Ele nos enviou o Espírito Santo.
1.3 O Espírito Santo é por nós e prova isto nos assistindo em nossa fraqueza e intercedendo por
nós na oração – Romanos 8.26 NVT.
2.Deus nos justifica – Romanos 8.33 ARA. Por isso, povo de Deus sente segurança, coragem,
força diante dos perigos e das ameaças – Isaías 50.7-9 NVT.
3.Deus intercede por nós – Romanos 8.34 NVT. Estamos livres de condenação por causa da
obra de Cristo – Romanos 5.18 NVT.
4.Deus nos ama – Romanos 8.35 NVT. Há três tipos de provações que podem atingir o crente:
4.1 As provações representadas pelas lutas interiores da fé contra a dúvida – Romanos 8.35ª
NVT.
4.2 As provações representadas pelas lutas exteriores da esperança contra circunstâncias e
problemas – Romanos 8.35b NVT. Muitos sofrimentos surgem quando não concordamos com
o mal, quando protestamos em favor da justiça e da vida – Romanos 8.36 ARA. Se sofremos por
querer o bem, então devemos carregar esse sofrimento com alegria, como vitoriosos – Romanos
8.37 ARA.
4.3 As provações representadas pelas lutas espirituais contra aquilo que escapa ao controle
humano – Romanos 8.38,39 NVT.

