
	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

ROTEIRO – Base 21/02/2021 
	

AFLIÇÕES PRESENTES, GLÓRIAS FUTURAS 
# Romanos 8:18-28 # 

 
“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que 
em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que 
também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós 
mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a 
redenção do nosso corpo. Porque, em esperança, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança; porque 
o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma 
maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é 
a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto” (Romanos 8:18-
28 ACF). 
 
INTRODUÇÃO: 

A	carta aos Romanos é considerada um manifesto cristão. Nela Paulo procura fortalecer 
cristãos romanos com a visão do verdadeiro evangelho: a salvação é pela fé. Ele fala da condição 
humana fora de Cristo, entre outras coisas que veremos neste estudo. 

§ Você pode afirmar que é salvo em Jesus? Como? 
§ Para iniciarmos o primeiro ponto, diga: como você define o sofrimento? 

 
I. O SOFRIMENTO TEM UMA CAUSA 

§ Com base na lei da semeadura, por que o sofrimento acontece mesmo na 
vida do cristão? Comente! 

§ Como possível se afastar de Deus e do Seu propósito para minha vida? 
 
II. O SOFRIMENTO DESTE TEMPO PRESENTE NÃO PODE ANULAR A ESPERANÇA DA GLÓRIA 

§ Como obter “músculos fortes” em oração? Este é um processo rápido? 
§ Conforme Paulo em sua carta aos Efésios (Efésios 6:13-17), quais são as armas 

que Deus nos deixou para que nos fortaleçamos? 
§ Na prática, como se utilizar essas armas? 

 
III. AS PROMESSAS DE DEUS SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS 

§ Qual foi a causa da morte de Cristo? O que ela trouxe? 
§ O sofrimento muda a condição de “salvo” do Cristão? 
§ Como obter esta segurança inabalável? 
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AFLIÇÕES PRESENTES, GLÓRIAS FUTURAS 
# Romanos 8:18-28 # 

 
“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que 
em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que 
também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós 
mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a 
redenção do nosso corpo. Porque, em esperança, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança; porque 
o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma 
maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é 
a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.” (Romanos 8:18-
28 ACF) 
 
INTRODUÇÃO: 

A	carta aos Romanos é considerada um manifesto cristão. 
 

• Paulo está encerrando sua terceira viagem missionária, e se prepara para uma nova 
empreitada, chegar a Roma e alcançar a Espanha. 
“Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco (mas até agora tenho sido 
impedido) para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor 
tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou 
pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estais em Roma. Porque não me envergonho do 
evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e 
também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo 
viverá da fé.” (Romanos 1:13-17 ACF) 

• Com essa finalidade, Paulo procura fortalecer os cristãos romanos com a visão do 
verdadeiro evangelho. A salvação é pela fé. 
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele 
que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como 
está escrito: Mas o justo viverá da fé.” (Romanos 1:16-17 ACF) 

• Paulo fala da condição humana fora de Cristo. 
“Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, em seus 
discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se 
loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de 
aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, 
à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si.” (Romanos 1:21-24 ACF) 

• Paulo procura edificar fortemente um alicerce forte na igreja, com o propósito de 
estabelecer uma base missionária em Roma, como foi feito em Antioquia: 

o Paulo trabalha a unidade da igreja. 
“Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derribando a parede de separação 
que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia 
em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, 
reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.” (Efésios 2:14-16 ACF) 

o Paulo ensina a universalidade do pecado. 
“Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer.” (Romanos 3:10 ACF) 
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” (Romanos 3:23 ACF) 
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o Paulo mostra a depravação humana. 
“E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de 
aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do 
seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si; pois mudaram a verdade de Deus 
em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. 
Amém! Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o 
uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso 
natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, 
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como 
eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento 
perverso, para fazerem coisas que não convém; estando cheios de toda iniquidade, prostituição, 
malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; sendo 
murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, 
inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe; néscios, infiéis nos contratos, sem afeição 
natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.” (Romanos 1:23-31 ACF) 

o A salvação vem pela fé, e não pela lei. 
“Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o 
conhecimento do pecado.” (Romanos 3:20 ACF) 
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de 
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de 
Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé.” (Romanos 1:16-17 ACF) 

 
 
I. O SOFRIMENTO TEM UMA CAUSA 

“E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram 
abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si 
aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e escondeu-se Adão e sua 
mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: 
Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me” (Gênesis 3:6-10 
ACF) 

 
1. É preciso considerar a lei da semeadura.  

“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque 
o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a 
vida eterna” (Gálatas 6:7-8 ACF) 

 
• Esse é um argumento que a sociedade não quer discutir ou enfrentar. A escolha pelo 

pecado nos torna inimigos de Deus. 
“Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em 
verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus” (Romanos 8:7-8 ACF) 

• Não é suficiente ter um credo religioso, e ao mesmo tempo viver como se Deus não 
existisse. 
“Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo 
naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é 
segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, 
cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e 
paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?” (Romanos 
2:1-4 ACF) 
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2. Precisamos considerar a verdade de que todos são culpados diante de Deus. 
“Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma! Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus 
como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há 
ninguém que entenda; não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram 
inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só” (Romanos 3:9-12 ACF) 

 
• O pecado não somente condena o homem, mas o escraviza. 

“Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, 
não o aprovo, pois o que quero, isso não faço; mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, 
consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita 
em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e, com efeito, o querer 
está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não 
quero, esse faço” (Romanos 7:14-19 ACF). 
“Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus 
Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à 
lei do pecado” (Romanos 7:24-25 ACF) 

 
3. Precisamos entender que o pecado leva o homem a se rebelar contra Deus 

“Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda; não há ninguém que 
busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem 
um só” (Romanos 3:10-12 ACF) 

 
• O amor ao pecado leva o homem para longe de Deus. 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso 
Senhor” (Romanos 6:23 ACF). 

• Religião e pecado produzem apostasia espiritual. 
“Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.” 
(Romanos 3:12 ACF)  

• Vida espiritual sem Deus produz frouxidão moral e sofrimento. 
 
 
II. O SOFRIMENTO DESTE TEMPO PRESENTE NÃO PODE ANULAR A ESPERANÇA DA GLÓRIA 

“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que 
em nós há de ser revelada” (Romanos 8:18 ACF) 

 
• Jesus não nos enganou com seu Evangelho. 

“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci 
o mundo” (João 16:33 ACF). 

• Aqui enfrentamos as lutas, injustiças e perseguições. Por isso, Paulo encoraja a igreja a se 
fortalecer em Cristo. 
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura 
de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo; porque não temos que lutar contra 
carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste 
século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de 
Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes” (Efésios 6:10-13 ACF). 

• Jesus nos serviu de exemplo quanto ao sofrimento. 
“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, 
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:2 ACF) 
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• O sofrimento pode ser uma academia espiritual. Não há como obter músculos fortes da 
noite para o dia. 
“Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si 
a sua cruz e siga-me.” (Mateus 16:24 ACF) 
“Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não 
desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus 
no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, 
estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 
nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida.” (2 Coríntios 4:7-12 ACF) 

 
1. O mundo está gemendo diante das aflições. 

“Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou 
sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a 
mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora” (Romanos 8:19-
22 ACF) 
• A vaidade humana chegou a um limite sem precedentes. As pessoas estão dispostas a 

investir tudo em algo que possibilita beleza, estética, prazer, fama etc. 
• A vaidade é resultado de um coração sem propósito, onde as felicidades transitórias 

tomaram o lugar de Deus. O homem está em decadência, não em evolução. 
 

2. A corrupção não produz dor, perdas e aflições somente nos outros. Mas, cedo ou tarde o 
corrupto recebe a conta também. Veja a classe política. Ela se recusa a aprender. 
 

3. A miséria não para de crescer em toda a terra, resultado de injustiça em todos os escalões 
e instituições. Fala-se de saúde, de segurança, distribuição de renda e saneamento básico. 
Apenas 50% da população tem recebido serviços de saneamento básico. 

 
 
III.  AS PROMESSAS DE DEUS SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS 

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os 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. 
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio 
Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?” (Romanos 
8:28-32 ACF) 

 
1. É preciso considerar a causa da morte e ressurreição de Jesus. 

“Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. 
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez 
cair sobre ele a iniquidade de nós todos.” (Isaías 53:4-6 ACF) 
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• A	morte de Jesus trouxe justificação e libertação do homem, diante de seus pecados. 
“Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.” (Romanos 5:1 ACF) 
“Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo 
a carne, mas segundo o espírito.” (Romanos 8:1 ACF) 
“E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a 
lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da 
lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no 
madeiro.” (Gálatas 3:11-1 3 ACF) 

• A vinda do Espírito Santo não somente consola e capacita a igreja, mas também a 
habilita a viver a esperança na desesperança. 
“Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só 
ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando 
a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque, em esperança, somos salvos. Ora, a esperança 
que se vê não é esperança; porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não 
vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; 
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele 
que segundo Deus intercede pelos santos.” (Romanos 8:22-27 ACF) 
 

2. A	igreja traz o gemido do céu à terra. 
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos 
de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” (Romanos 8:26 
ACF). 
• Não há como vencer, superar o sofrimento sem a ajuda do Espírito Santo. 
• Somente o Espírito Santo conhece os nossos limites e inclinações. Satanás vai trabalhar 

para usar o sofrimento e culpar Deus. (Romanos 8:26) 
• O Espírito Santo nos ajuda na oração e fortalecimento espiritual. 

“E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede 
pelos santos.” (Romanos 8:27 ACF) 
 

3. O sofrimento não pode roubar a convicção do salvo. 
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 
que são chamados por seu decreto” (Romanos 8:28ACF). 
• Deus está no controle, não somente da igreja, como também do mundo. 
• Temos uma certeza que vence o medo. 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” 
(1 João 5:4 ACF) 
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados por seu decreto.” (Romanos 8:28 ACF) 

 
 
  



	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

CONCLUSÃO: 
 
UMA SEGURANÇA INABALÁVEL 

1. Jesus está conosco. 
“Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31 ACF) 

2. Ele já pagou o preço de nossa vitória. 
“Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não 
dará também com ele todas as coisas?” (Romanos 8:32 ACF) 

3. Ele ainda está trabalhando a nosso favor. 
“Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 
condenará? Pois é Cristo quem morreu ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à 
direita de Deus, e também intercede por nós.” (Romanos 8:33-34 ACF) 

4. Você pode ter esperança pelo fato de Cristo te amar. 
“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a 
nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o 
dia: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que 
vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a 
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo 
Jesus, nosso Senhor!” (Romanos 8:35-39 ACF) 
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