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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.



8     ROMAnOS 1—7

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.



POR QUE EStUdAR ROMAnOS 1—7?

Todo o mundo quer viver sem pendências ou dívidas — estar numa posição 
de correção ou “justa/reta ”.

Queremos estar sem pendências aos olhos da lei de nosso país, para 
ficarmos longe de problemas. Queremos ser justos aos olhos daqueles a quem 
respeitamos e no meio dos quais vivemos — por isso agimos, falamos e nos 
vestimos conforme o esperado e aceito. Queremos ser justos aos olhos de 
nossos entes queridos — por isso buscamos encontrar, e depois manter, um 
parceiro ou parceiros. Queremos ser justos aos olhos daqueles com quem 
trabalhamos — por isso damos duro, e por longas horas.

Mas existe outra justiça/retidão que é bem melhor — a justiça de que trata 
a carta de Paulo à igreja em Roma. É uma justiça de que todos necessitamos, 
e para a qual todas as outras apontam, que transforma e liberta todos os 
aspectos da nossa vida.

É não ter pendências com Deus — conhecê-lo hoje e desfrutar disso, 
e poder ansiar por conhecê-lo para sempre. Trata-se de uma justiça que, 
como disse o apóstolo Paulo aos cristãos que viviam na capital do mundo 
conhecido, ninguém faz por merecer ou consegue manter por si mesmo. Não 
há esforço ou façanha capaz de assegurá-la.

Paulo quis que eles e nós compreendêssemos algo de importância 
eterna, uma libertação que nos transforma a vida: Deus dá às pessoas o 
relacionamento ideal com ele. “... O dom gratuito de Deus”, disse ele, “é a 
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 6.23, grifo do autor).

Nestes sete estudos, veremos Paulo nos ensinando sobre esse dom de 
estarmos quites com Deus. Você descobrirá por que, por mais religiosos que 
possamos ser, não somos naturalmente justos; como é que, em Cristo, Deus faz 
do injusto, justo; e o que ser justo significa para nosso futuro e nosso presente.

E, à medida que você desvenda esse dom de Deus — à medida que Paulo 
o desafia, ensina e faz vibrar —, você descobrirá que sua vida, identidade e 
perspectivas foram transformadas. 

          Carl laferton
      Editor
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domiciliar e (provavelmente) 
solto mais tarde

Paulo morre (possivelmente 
executado em Roma)
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Romanos 1.1-17

APRESEntAndO A JUStIFICAçãO1
v Debata
1. Como você resumiria a mensagem do cristianismo em uma frase?

S Investigue
f  leia Romanos 1.1-13

2.  Como Paulo via a si mesmo e a própria vida (v. 1,5)?

3.  O que os seis primeiros versículos nos contam     
sobre “o evangelho”?

4.  No que resulta a fé verdadeira (v. 5)? Por que você acha que isso acontece?

GloSSáRio
apóstolo (1.1). 
Homem que viu Jesus 
ressuscitado e foi por 
ele escolhido para 
ensinar sua Palavra.
evangelho (1.1). 
Proclamação (em geral, 
de boas-novas).
santidade (1.4). 
Separação.
graça (1.5). Favor 
imerecido.
santos (1.7). Pessoas 
separadas.
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A Vida pessoal
Deus declarou que Jesus é seu Filho, ressurreto com poder para governar 
em poder; e, sob seu governo, desfrutamos de sua graça e da paz com 
ele. Em companhia de outros crentes, passamos tempo com aqueles que 
dizem “É verdade” e “É maravilhosa” para essa declaração. 

Como isso incentiva e desafia sua atitude para com os cultos da sua igreja?

Até que ponto você depende dos dons de outros cristãos e os serve com 
os seus? Sente necessidade de fazer mais uma coisa ou outra (ou as duas)?

5.  Para quem Paulo está escrevendo (v. 7)? Como ele descreve   
esses destinatários?

• Como o apóstolo ora em favor dessas pessoas (v. 8-10)?

• Por que Paulo deseja visitá-las (v. 11-13)?

P Aplique
6.  Como podemos nos incentivar mutuamente como cristãos hoje em dia?


