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INTRODUÇÃO A CARTA DOS ROMANOS 
 
Bem-vindo ao estudo deste livro, ou carta, da Bíblia! Por enquanto nós lhe 
oferecemos o índice(esboço). Para ganhar o a maioria deste material, imprima e 
mantenha uma cópia próxima e recorre a isto quando você lê o evangelho.   
 
Originalmente a Bíblia não foi escrita com capítulos e versos. Estas divisões 
foram feitas depois. Às vezes as divisões por capítulo e verso são um pouco 
arbitrárias. Eles não seguem sempre o padrão natural do livro. Aqui nós 
oferecemos um esforço no qual nós tentamos lembrar das ênfases teológicas, 
temáticas, cronológicas e literárias do livro da Bíblia. Claro que este trabalho não 
está perfeito mas ao mesmo tempo eu espero que o material o ajudará em seu 
estudo da Bíblia pessoal como também na preparação de estudos de grupo, 
mensagens e conferências.  
  
Porções citadas são do Almeida Atualizada (AA).  
 

I. O EVANGELHO DE DEUS 1:1-1:17  
 
“Paul... separado para o evangelho” 1:1  
 prometido anteriormente,  
 Relativo ao Filho  
 
“Para ... todos em Roma ...” 1:7  
 amados por Deus (Mas qual deus?)  
 Chamados para ser os santos  
 De Deus nosso Pai  
 
Eu agradeço Deus por você 1:8  
 o que o Paulo pode fazer de longe  
 
“Desejo ver-vos..” 1:11  
 o que Paulo pode fazer para eles e... ... eles para Paulo quando  
 estavam juntos  
 
Estou obrigado aos gregos e não-gregos 1:14  
 Paulo, ansioso para pregar o evangelho a todos  
 
Eu “não me envergonho do evangelho ...”  1:16  

 
II. A IRA DE DEUS 1:18 - 3:20  
 
Ira porque o homem suprime a verdade sobre Deus 1:18  
Ira porque o homem rejeita a glória de Deus 1:21  
Debaixo de ira o homem se recusam espiritualmente e moralmente 1:24  
Debaixo da ira de Deus o homem é entregue para impureza sexual 
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Debaixo da ira de Deus o homem é entregue para luxúrias vergonhosas 
Debaixo da ira de Deus homem é entregue para uma mente depravada  
O julgamento justo da ira de Deus 2:1  
Os Judeus e a lei debaixo da ira de Deus 2:17 
A fidelidade de Deus e a ira de Deus 3:1  
Ninguém é íntegro, merecendo a ira de Deus 3:9  
Tudo debaixo da ira de Deus e responsável a Ele e consciente do pecado 
3:19, 20  

 
III.        A JUSTIÇA DE DEUS 3:21 - 8:39  
 
Justificados pela fé em Jesus Cristo 3:21-31  
A Abraão foi imputada a fé como justiça ("imputada " 4:3, 23, 24) 4:1 -25  
Graça através de justiça (5:21) 5:1 -21  
Escravos da justiça 6:1 -23  
Uma lei de justiça 7:1 -25  
Justiça no Espírito (8:4) 8:1 -39  

 
IV. OS FILHOS DE DEUS 9:1 -11:36 (9:8)  
 

     Chame os filhos! 9:1 -29  
     Salve os filhos! 9:30-10:21  
     Restabelece os filhos! 11:1-36  
 

V. A VONTADE DE DEUS 12:1 - 15:13 (12:2) 
 
A vontade de Deus em seu corpo (12:1) 12:1 ,2  
A vontade de Deus no corpo (12:5) 12:3-8  
A vontade de Deus com todos (12:17) 12:9-21  
A vontade de Deus debaixo do governo (13:1) 13:1-7  
A vontade de Deus com seu vizinho (13:8) 13:8-14  
A vontade de Deus para o fraco e o forte 14:1-15:13  

 
VI. O EVANGELHO DE DEUS 15:14 - 16:27 
 

     Uma Lembrança do evangelho! (15:15) 15:14-16  
     Pregando o evangelho Completamente! (15:19) 15:17-22  
     Serviço no evangelho (15:25) 15:23-29  
     Luta no evangelho (15:30) 15:30-33  
     Saudações no evangelho 16:1-24  
     Glória para o Deus do evangelho 16:25-27  
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