Os escritos de Paul
Capítulo 3
Que pecado é a morte, a justiça é a vida
Justificados pela fé
Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo: por quem também temos
acesso pela fé a esta graça em que estamos e se alegrar na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1-2

Sendo justificados pela fé; O que isso significa? A palavra "justificado" significa, aceitável ou
razoável nas circunstâncias. A palavra "fé" significa, ter confiança em alguém especial sem
provas lógicas. Portanto sendo justificados em nossa fé de Deus traduz a ter confiança nas promessas que
Deus fez para nós, porque em Jesus, ele deu prova de sua promessa de ressurreição, e os ensinamentos de Jesus,
Deus oferece-nos aceitável, espero que nós também seremos ressuscitados se vivemos vidas como Jesus
ensinou.
Como você deve ter notado, sublinhei as palavras "acesso" e "esperança", no versículo acima. Isso é para mostrar
que não é só comigo, mas que Paul também entende que "justificação" não significa "salvação", mas que significa a
"esperança" ou a justificada expectativa de "salvação".
De ter " Acesso ,"não significa que você simplesmente pode entrar, mas que a porta está aberta para você
enquanto você faz o que é exigido de você. Não é suficiente que você é "Justificado", você deve também "trabalho" no
sentido de retirar-se de ser uma pessoa do pecado, para que uma pessoa vivendo em "justiça". Como a palavra "trabalho"
implica, há uma exigência para você tomar o tempo e esforço nesse processo. Você deve "andar a pé" e não apenas "falar
por falar."

Jesus o Salvador
Muitos cristãos quem falei para acreditar que, sendo justificados pela fé; significa que eles são
automaticamente salvos, no entanto, como você pode ver, não há nada nas definições acima que falam da
redenção, só que nós somos justificados, ou têm uma expectativa de esperança, por causa dos ensinamentos e
a ressurreição de Jesus. Isso me diz que ainda há algo mais que Deus espera de nós que são preenchidos, assim,
com esta esperança.

É minha observação pessoal que aqueles que se chamam cristãos não concordam com o seguinte
declarar que Jesus é seu Salvador, significa que você aceita tudo o que Jesus ensinou e que é esses
ensinamentos que vão salvar você, se você vive por esses ensinamentos. Em vez disso, eles acreditam que
você só precisa declarar Jesus seu Salvador, e vocês são salvos, com nada mais precisava de você.
Por quem também temos acesso pela fé a esta graça em que estamos e gloriamos na esperança da
glória de Deus. A palavra "Graça" significa: capacidade para tolerar, acomodar ou perdoar
pessoas. Portanto, a graça de Deus fala com sua capacidade de dar o perdão de nossos pecados. Portanto, nós
somos justificados em nossa expectativa de que Deus nos perdoará nossos pecados, por causa dos ensinamentos
e a ressurreição de Jesus. Mas o que a maioria dos cristãos parecem ignorar quando lêem estas palavras escritas
por Paul, é o que Paul não está dizendo nada sobre a salvação, mas sobre a "esperança" de salvação. A palavra
"Hope" é definido como, a sensação de que algo desejável é provável que aconteça, têm
expectativa de que algo que você deseja ocorrerá.
Os versos acima então diga-nos, actos ou tribulação que devemos resistir ou participar, que fazemos
com prazer, porque eles constroem paciência em nós para que nós tenhamos a expectativa de que Deus nos
perdoará nossos pecados, nós primeiro deve envolver no processo de passar de aqueles que são pecadores, para
aqueles que estão arrependidos de seus pecados , e então pedir a Deus por seu perdão. Como você pode ver, há
mais para ser redimido do que sendo justificados; Temos também de agir (trabalho) para dar a causa de Deus,
nos perdoar os pecados.

Glória na Tribulação
E não só, mas também nós a glória nas tribulações: sabendo que a tribulação obra paciência; e paciência,
experiência; e experiência, espero que: E a esperança não faz vergonha; Porque o amor de Deus é derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5:3-5

A palavra "Tribulações" significa: algo como um evento que causa grande dificuldade,
aflição, ou aflição, um calvário.
Paul está nos dizendo que nós não são redimidos pela nossa fé justificado nas promessas feitas a nós por
Deus, mas que também deve ser preparados para suportar um tempo de angústia difícil, ou uma provação difícil.
Isto traduz-se para fora para mim quer dizer que, embora nós somos justificados em nossa expectativa de Deus
cumprindo suas promessas, nós deve mais do que simplesmente professam que Jesus é nosso Salvador, que há
algum tipo de provação ou ato físico, que devemos resistir ou passar, se queremos ser salvos.

Para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Matthew 22:14
É o esforço e o processo de dar obediência às leis e palavra de Deus, que conduz à redenção. Isso requer
um esforço de sua parte. Como Jesus disse, muitos serão chamados, (justificado), mas apenas alguns serão
tomadas (remidos).

Jesus morreu para o pecado
Para quando ainda estávamos sem força, no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios. Para mal para um homem
justo vai morrer: ainda porventura para um homem bom alguém ouse morrer. Romanos 5:6-7

Para quando estávamos ainda sem força, se refere quando estávamos sem a promessa da Ressurreição
dada prova por Jesus. Antes de Jesus, havia apenas a lei, que nos instruiu como não para o pecado, mas não deu
esperança de salvação.
Em devido tempo Cristo morreu pelos ímpios. Onde os ímpios refere-se àqueles que vivem em pecado,
ou faz a ignorância do pecado de suas ações, ou por causa de sua indiferença à vontade de Deus.
Este, então, fala de Jesus dando a sua vida mortal e resistindo a morte, para que todos os que estavam
em pecado podem ter a expectativa (esperança) ou justificação do perdão de Deus. Por isso Jesus deu sua vida.
É terrível, então que Deus espera em troca que devemos terminar nosso casamento para pecar e buscam a
verdade de Deus e passar por essa provação, obter o perdão de Deus?
Se toda a humanidade tinha sido justos em suas vidas, e livre de pecado, então não haveria razão para
Jesus para determinado sua vida por nós, mas isso é porque o homem é uma criatura do pecado, por causa da
fraqueza da carne, que precisávamos de Jesus, pois sem ele, estaríamos para sempre perdidos, sem qualquer
esperança de entrar a graça de Deus.

Justificado, não redimido
Mas Deus ordena seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito
mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele, para se, quando éramos inimigos,
foram reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, ser reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não
só, mas nós também alegria em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem nós recebemos agora a expiação.
Romanos 5:8-11

Expliquei acima que para justificar-se na promessas de Deus de esperança não automaticamente traduz
para ser redimido. Paul dá suporte para isso na seguinte explicação dos versos acima.

Então, muito mais sendo

agora justificados pelo seu sangue. Como você pode ver, sendo agora

refere-se a um evento que já ocorreu, de que lá é nenhum outro ato necessário. Esse evento é Jesus morrer na
cruz pelos nossos pecados.

Nós seremos salvos da ira por meio dele, mas, onde as palavras devem, tem como seu significado,
"ainda não", é uma referência a um acontecimento futuro, algo ainda para vir, e que também sugere um acto
ou o trabalho da nossa parte de algum tipo de trazer sobre este evento.
Se quando éramos inimigos, Fomos

reconciliados, a Deus pela morte de seu filho, muito mais,

ser reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Ser um inimigo é ser em oposição a Deus. Para se envolver em atos pecaminosos, deve ser em oposição
as leis e a palavra de Deus, que faz de você um inimigo de Deus.
Enquanto ainda inimigos, fomos reconciliados, mas muito mais do que isso, seremos salvos, que quer
dizer que além de ser reconciliados, temos o potencial de ser salvo. Para ser conciliado não automaticamente
assegurar salvação, primeiro devemos parar sendo inimigos de Deus, que requer um esforço por você e me
acabar nossa pecaminosidade e alcançar a justiça.

Salvos pela vida de Jesus
A ressurreição de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, mas a fim de ser redimido, deveremos, ser
salvos por sua vida. O que foi sobre a vida de Jesus, que em seguida nos dá a esperança de ser salvo? Não é que
Jesus viveu, que podemos ser salvos; é os ensinamentos de Jesus, que ele deu para nós em sua vida, que nos dá
esperança de salvação.
Isso, então me diz, que temos que nos educar no que foi que Jesus ensinou, se queremos ter a esperança
de salvação. É este esforço de educar-nos que é um das tribulações que nós deve perseverar até alcançar a
redenção.
Os ensinamentos de Jesus podem ser encontrados nos quatro livros dos apóstolos de Jesus, Matthew,
marca, Luke e John. Também dei discussão desses ensinamentos nos capítulos desta página web, intitulado, "os

ensinamentos de Jesus."

O que é pecado
Portanto, como por um homem pecado entrou para o mundo e a morte pelo pecado; e assim a morte passou a
todos os homens, por isso todos pecaram: romanos 05:12

Portanto, como por um homem pecado entrou no mundo. A um homem sendo falado aqui é Adam. É
pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. É por causa do pecado, que Adam morreu a primeira morte,
a morte humana, e porque ele era o nosso pai, nós herdamos seu pecado, e então todos os homens desde Adam
ou vão morrer a morte dos mortais.

Até a lei
Para até que o pecado de lei foi do mundo: mas o pecado não é imputado, quando não há lei. Romanos 05:13

Para até que o pecado de lei foi do mundo: O que estas palavras estão dizendo é que mesmo antes de
Deus nos deram a lei através de Moses e os dez mandamentos, pecado ainda existia no mundo. Pense sobre isso.
Homem vivia em pecado antes de Moses deram ao homem os dez mandamentos? Sim, mas o pecado não é
imputado, quando não há lei.
A palavra "Imputada" significa: para carregar alguém como responsáveis por outro crime.
Desta forma, todo homem é cobrado pelo pecado de Adão, apesar de nós não pode ter sido culpados do mesmo
pecado como Adão.

Nenhuma lei, nenhum pecado
Se não há lei, então não pode haver crime ou fazer errado, para saber como pode quebrar uma lei, se a
lei não existe? O que isto significa é que Adam estava sujeita a lei de Deus, ou a palavra de Deus, e que Adão
pecou contra a lei, ou estava em oposição a vontade de Deus e ao fazê-lo, cometeu pecado ou um crime contra
Deus.
O que isto me diz é que Deus tinha dado a Adam a lei, e é por isso que ele pecou quando ele foi contra a
lei. Isso ainda mais me diz, que a lei existia no mundo longo antes que Deus deram para Moses para passar para
nós, que quer dizer, que os dez mandamentos existia antes de que foram reduzidos à forma escrita pelo dedo de
Deus em duas tábuas de pedra.

Pecado não é imputado pela lei
Para até que o pecado de lei foi do mundo: mas o pecado não é imputado, quando não há lei. Porque
Adão foi nosso pai, nós como seus filhos são imputados, ou carregadas com o mesmo pecado que ele cometeu,
mesmo que somos inocentes de terem cometido o pecado de nós mesmos. Nos termos da lei, o pai é responsável
pelos pecados do filho e o filho é responsável pelos pecados do pai, somente meio Jesus Cristo são nós
cobramos apenas com os pecados que nós cometemos.
Dizem-nos, não por Deus, que Jesus morrer na Cruz por causa de nossos pecados foram perdoados. Isso
não é verdade. Apenas um pecado foi perdoado pela morte de Jesus, e isso é que não é mais o filho pagar pelos
pecados do pai, ou o pai pagar pelos pecados do filho. Cada um de nós deve responder por nossos próprios
pecados. O pecado de Adão tivesse sido tirado de nós, mas se nos envolvemos em ato pecaminoso através de
nossas vidas, então temos de responder a Deus por esses pecados. Eles não são automaticamente perdoados; nós
deve se arrepender e pedir a Deus por seu perdão. Isto é dado suporte nos seguintes versos.

Um injusto pode ser perdoado
Ainda o dizeis, "Porque não o filho urso a iniqüidade do pai?" Quando o filho fez isso que é legal e
certo e tem mantido todos os meus estatutos e lhes fez, certamente viverá. A alma que peca, morrerá. O filho
não deve suportar a iniquidade do pai, o pai também não suportará a iniquidade do filho: a justiça dos justos
será sobre ele, e a maldade dos ímpios será sobre ele. Mas se o ímpio vai virar de todos os seus pecados que
ele tem cometido e manter todos os meus estatutos e aquilo que é legal e certo, certamente viverá, não morrerá.
Todas as suas transgressões que ele tem cometido, eles não devem ser mencionados-lhe: na sua justiça que ele
fez, ele viverá. Ezequiel 18:19-22
Em suma, com os ensinamentos de Jesus e o estabelecimento da nova ou terceira aliança, nós, como
indivíduos são cobrados apenas com nossos próprios pecados, já não são os pecados de pais cobrados contra o
filho, nem os pecados dos filhos acusados contra o pai. Isto é dado adicionado suporte a seguir.

O justo pode cair da graça
"Tenho qualquer prazer em tudo que os ímpios devem morrer?", diz o Senhor Deus: "e não é que ele
deve retornar de seus caminhos e viver? Mas quando os justos branda longe de sua justiça e quem comete
iniqüidade e as pratica de acordo com todas as abominações que faz o ímpio, ele viverá? Toda a sua justiça
que ele fez não deve ser mencionada: na sua transgressão que ele hath invadiu e no seu pecado que ele hath
pecou, nele morrerá. " Ezequiel 18:23-24

É esta mudança, como Deus olha para nós que nos justifica diante da glória de Deus. É pelos
ensinamentos de Jesus, que nós somos justificados na esperança de que Deus nos perdoará, antes de Jesus, não
havia esperança. Quando Adão pecou, sua punição foi morte mortal. Porque o homem é descendente de Adão,
nós somos os filhos de Adão e como tal são punidos pelos pecados do pai nosso, em que também conhecemos a
morte Mortal. Em Jesus, já não estamos condenados por causa do pecado de Adams, se nós somos justos para as
maneiras de Deus.

Através de um, o pecado; através de um, perdão
No entanto, reinou a morte desde Adão até Moses, mesmo sobre os que não tinham pecado depois da semelhança
da transgressão de Adão, que é a figura dele que estava por vir. Mas não como o delito, assim também é o dom gratuito.
Pois se através da ofensa de um, muitos ser morto, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é por um só
homem, Jesus Cristo, tem abundavam a muitos. Romanos 05:14-15

No entanto a morte reinou desde Adão até Moses. Homem, como estabelecido na terra durante o sexto
dia da criação, não estavam sujeitos a pecado, não porque o pecado não existisse, para a lei de Deus é de
eternidade a eternidade, como é Deus, mas eles não têm a lei não entendia bem do mal e o mal do bem.
Deus não deu a eles a lei porque eles estavam sem uma viva alma, como são os outros animais da
natureza; como tal, não estavam sujeitos à lei. Não era até após o sétimo dia de descanso, que Deus fez Adão
uma alma viva. Quando Adam tornou-se uma alma viva, ele era ainda livre do pecado, porque ele não tinha
nenhum entendimento de certo e errado. No entanto, Deus deram a Adão a lei e não foi até que Adam tirou a
árvore do conhecimento do bem e o mal e o bem e o mal, que ele caiu em pecado. É por esta razão que Paul diznos que, desde Adão a Moses, todos os homens viviam em pecado, o pecado de Adão.

Semelhança do homem
Mesmo por cima deles que não tinha pecado depois da semelhança da transgressão de Adão. Porque
Adão foi o primeiro a ser feita uma viva alma, todos os homens desde tem nascidos uma viva alma, por isso,
todos os homens desde tem o pecado de Adão. Paul explica que mesmo quem não cometeu o mesmo pecado
como Adão, não obstante partilham em seu pecado.
A palavra significa "Semelhança" : à semelhança de, ou estar em atributos semelhantes ao
Adam. Deus usa a frase, "os filhos do homem", para expressar essa semelhança do homem dos outros animais.

Por exemplo: O filho de um macaco não é e não pode ser o filho do homem, nem o filho do
homem também poderia ser o filho de um macaco.

Quem é a figura dele que estava por vir. Como os homens que são semelhantes a Adão, assim também
é semelhante, em que nós somos todos os filhos do homem Jesus Jesus é um sangue homem nascido de mulher,
como são todos os homens.

A morte eterna
Há no entanto uma segunda morte e isso é para que a morte que Paul está falando. Antes de Jesus e seu
sacrifício por nossos pecados, todos os homens soubesse a escassez de segunda, ou a morte eterna, porque não
tínhamos como de ser reconciliado com Deus.
Por causa de Jesus e a justificativa que ele dá ao homem, todos os homens podem ter esperança no
perdão de nossos pecados. Não apenas aqueles que viveram desde Jesus, mas aqueles também que viveu antes
de Jesus. Através de Jesus, todos homem é reconciliados com Deus. Reconciled, não salvo. Somente aqueles
que vivem suas vidas no esforço de evitar o pecado e buscam a verdade de Deus, terá possibilidade de redenção,
no entanto.

Presente de Deus
Mas não como o delito, assim também é o dom gratuito. Paul então explica, como a ofensa de Adão, (o
pecado), causou todos os homens desde a ser montou com seu pecado, então também faz o dom gratuito
oferecido por Jesus em sua morte e ressurreição, dando esperança a todos os homens que o pecado pode ser
perdoado. É isso que é o presente de Deus. Deus está sob nenhuma obrigação de oferecer ao homem um dom,
mas através de sua misericórdia, glória e graça, ele faz homem esta oferta. É apenas uma oferta, no entanto;
Devemos fazer aquilo que é comandada de nós, se quisermos realmente receber o presente.
Pois, se através de uma infracção muitos ser morto, como um homem, Adam, levou muitos a estar em
pecado, e a punição para que o pecado é a morte Mortal.
Em seguida, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é por um só homem, Jesus Cristo,
que muitos serão justificados na esperança de salvação.
E não como era por um que pecou, então é o presente: para o julgamento foi por um a condenação, é o dom
gratuito de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela morte de ofensa de um só homem reinou por um; muito mais
que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um, Jesus Cristo. Romanos 05:16-17

O dom da justiça é uma referência para a aquisição da graça, que cada um de nós deve alcançar, através
da tribulação do esforço para tornar-se aquele que está em pecado com aquele que dá a obediência à palavra de
Deus. Se você está em pecado e através os ensinamentos de Jesus, você percebe esses pecados e arrepender-se

de seus velhos hábitos e se esforçam para remover-se de fazer o pecado, então você recebeu justiça e com isso
você ganha perdão pela graça de Deus por causa de Jesus Cristo.
Portanto, como por infracção de um julgamento veio sobre todos os homens para condenação; mesmo assim,
pela justiça de um o dom gratuito veio sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos 05:18

Deixe-me enfatizar mais uma vez a importância de compreender o que significa a palavra
"Justificação" . A palavra "justificação" significa: uma esperança ou expectativa, não é uma garantia.
Para como pela desobediência de um só homem que muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um
serão muitos ser feitos justos. Romanos 05:19

Este versículo é importante que você tome nota disso. O Paul está a dizer é que pela obediência de um
(Jesus) serão muitos ser feitos justos. Em que Jesus foi obediente aos mandamentos de Deus, então também
vamos todos se abraçamos os ensinamentos de Jesus, um dos quais era a obediência da lei de Deus, então nós
também devem ser feitos justos. Nós não somos justificados pelas ações de Cristo, mas nós somos justificados
por nossas próprias ações, como a que nos foi ensinada por Jesus e porque Jesus morreu que podemos ter
justificação na esperança de salvação.

A lei
Além disso, a lei entrou, que o delito pode abundam. Mas onde o pecado abundou, graça muito mais abundam:
que como o pecado tem reinou até à morte, mesmo assim talvez graça reinado pela justiça para a vida eterna por Jesus
Cristo nosso senhor. Romanos 05:20-21

Em que o pecado é manifesto por causa da lei, porque não pode haver nenhum pecado onde não há lei.
A palavra "Abundar" significa: para conter algo em grande número ou quantidades, para ser
abundante. Então também faz a graça de Deus são abundantes, porque o pecado é o caminho para a morte, a
justificação na graça de Deus é o caminho para a salvação e a vida eterna.
Não ser confundido, que Paul se refere ao caminho da viagem para salvação, não para salvação sem o
caminho. Nós devemos andar o caminho para encontrar a salvação; Não é uma garantia dada, no dom gratuito
de justificação. Paul usa as palavras, "Então pode", para indicar que graça é assegurada não apenas que é uma
possibilidade, o que me diz que Paul entende que cada um de nós tem que fazer algo além de simplesmente
declarar Jesus como nosso Salvador.

O salário do pecado
O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, que a graça pode abundam? Deus me livre. Como vamos, que
está morto para o pecado, viver mais tempo nele? Romanos 6:1-2

Em que estamos mortos em pecado, Paul está dizendo; Retire-do pecado, que pode alcançar a vida
eterna. Paul faz a pergunta, "como bem, que está morto para o pecado, viver mais tempo nele?" Se sabemos
que pecado é morrer, então como podemos continuar no pecado? Que não esforçamo-nos nos fazer livre do
pecado, para que assim possamos viver?
É este ato ou "trabalho" de nossa retirar-do pecado que é a outra coisa, para além de declarar Jesus
nosso Salvador, que cada um deve fazer. Para retirar-do pecado não é algo que pode ser feito uma vez e então
nos liberta de nunca pecar novamente, é um processo de mudar a nossa personalidade e caráter moral de uma
pessoa que está em pecado com aquele que é livre de pecado, este processo é o caminho da retidão que todos
devemos caminhar para o resto de nossas vidas.
É por esta razão que Satanás não quer que saiba o que significa para o pecado. Se por cegar-nos para os
mandamentos de Deus, nos tornamos ignorantes do que é que constitui o pecado, então como vamos saber
quando nós pecamos, com o pecado de Adão, todos que mentiram desde tem compartilhado em seu pecado,
então também temos que são ignorantes do pecado e então cometer pecado, tornar-se culpado e conhecerá a
morte. Somente por educar-se em leis e a palavra de Deus e assim aprender o que é pecado, pois você tem uma
chance de salvação.
Este é um trabalho que você deve fazer por conta própria; Ninguém pode te salvar de si mesmo. É por
isso que Deus nos diz, "Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram diligentemente devem
encontrar me" Aqueles que não buscam Deus por si mesmos, mas depender dos outros para interpretar a
Bíblia nunca vai saber quem é Deus, e se você nunca conhecê-lo como fariam você esperam para dar o seu
amor completo a um desconhecido?

Mortos em Cristo
Não, sabeis que tantos de nós que fomos batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Portanto,
somos enterrados com ele pelo batismo na morte: que gosto como Christ foi levantado dentre os mortos pela glória do
pai, mesmo que nós também deveria andar em novidade de vida. Romanos 6:3-4
Apesar de Jesus que viveu sua vida livre de pecado, ainda morreu a morte humana, assim também nós todos,
morrerá a morte humana, no entanto, em abraçar os ensinamentos de Jesus, e as nossas vidas da mesma forma, assim

removendo-do pecado, serão gerados a partir da morte mortal, na esperança de uma vida eterna. Se, por outro lado, você
não viver sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, então você só terá morte eterna pela frente.

Do pecado
Para se ter plantamos juntos na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição:
sabendo isto, que o nosso velho homem é crucificado com ele, que o corpo do pecado pode ser destruído, que de agora
em diante não servimos pecado. Porque aquele que está morto é libertado do pecado. Romanos 6:5-7

Paul explica, que o nosso velho homem é crucificado com ele, que significa, que como Jesus sabia que
a morte, assim também será o nosso corpo mortal. Em que conheceremos a morte mortal sem os ensinamentos
de Jesus, que o corpo do pecado pode ser destruído, por causa de Jesus e o que Jesus nos ensinou, por meio da
Ressurreição, o corpo do pecado desaparecerá.
Se você se considera morto, que somente através do sacrifício e o conhecimento de que Jesus nos
ensinou será temos liberdade do pecado e, portanto, compartilhar da glória de Deus, como Jesus, na
ressurreição. Se você pensa de si mesmo desta forma, que de agora em diante não servimos pecado, mas
esforçar-se para obter conhecimento através de ensinamentos de Jesus e conhecimento têm as ferramentas para
lutar contra o pecado. Saber que você está morto e somente na justiça pode você tem vida, para ele que está
morto é libertado do pecado.

Lembre-se: que está morto é incapaz de dar glória a Deus também. Morte eterna é eterna; Não
haverá nenhuma ressurreição dele. Aceitando que você já está morto, o processo de e a força necessária em sua
batalha contra o pecado serão facilitados. A chave para vencer a luta contra o pecado é o conhecimento do que é
pecado, e com oração a Deus por sua orientação e apoio, você vai ganhar.

Vivo em Cristo
Agora, se podemos ser mortos com Cristo, cremos que também viveremos com ele: sabendo que Christ sendo
levantado dos mortos não morre mais; morte tem não mais domínio sobre ele. Por que ele morreu, ele morreu para o
pecado uma vez: mas em que ele vive, ele vive para Deus. Romanos 6:8-10

Tal como acontece com Jesus, assim será com nós quem derrotar sin para trilhar o caminho da retidão.
Do mesmo modo que vós também mesmos ser realmente morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo
Jesus nosso senhor. Romanos 06:11

Se você aceitar isso para continuar vivendo em pecado, você está morto, e se você lutar contra o pecado,
você pode viver, então você já ter atingido o primeiro golpe contra mentiras de Satanás e começou no caminho
para sua salvação.
Deixe não é pecado, pois, reinar em vosso corpo mortal, que vós devem obedecê-la em suas cobiças. Nem vos
render seus membros como instrumentos de injustiça para o pecado: mas render-se a Deus, como aqueles que estão vivos
de mortos e seus membros como instrumentos de Justiça a Deus. Romanos 06:12-13

Lembre-se: Homem é uma criatura da natureza, como ele foi estabelecido sobre o sexto dia da
criação, cheio de cobiças mesmas dos outros animais. Somente quando Deus nos fez em uma alma vivente
homem subir além do que as outras criaturas da natureza.
Não permita que a cobiça animalesco do corpo para te impedir de ter a vida eterna. Essa luta é sua, e só
você pode salvar a mesmo, com Jesus e seus ensinamentos para lhe dar direção em sua luta. Se você ignorar
esses avisos que Jesus te dá através dos escritos de Paul, então, você saberá apenas a morte eterna.
Quando você aceitar que está morta em Cristo e que conhecimento, portanto, permite que você para lutar
contra o pecado, em seguida, você tornar-se justificado na expectativa da graça de Deus. Se você não lutar
contra o pecado, escolhendo a remoer isso ao longo de sua vida, então você ficar aquém da graça de Deus.

Não sob a lei
Para o pecado não terá domínio sobre você: por que sois não sob a lei, mas debaixo da graça. Romanos 06:14

Porque você já pense em você como sendo morto e no seu túmulo e entender que como alguém que está
morto, que os mortos não mais pecam, então pecado já não controla você, para você é não nos termos da lei,
quando você está morto, mas sob a graça de Deus por causa de Jesus, que lhe dá a justificação para a esperança
do perdão e redenção , através dos ensinamentos de Jesus Cristo.
O que isto diz que não quer dizer que você deve esperar até que você está morto, mas você deve viver
sua vida com o conhecimento de que fazer o pecado é a morte. É, portanto, sua luta para retirar-se da
pecaminosidade e passar pelo processo de se tornar uma pessoa da justiça, enquanto você ainda vive.
O que então? Serão nós pecamos, porque somos, não nos termos da lei, mas debaixo da graça? Deus me livre.
Romanos 06:15

No presente, Paul está dizendo, que mesmo que você já não é assunto ou escravo do pecado, porque já
se acha morto, você deve conseguir justiça antes que você possa saber de salvação, e justiça só é obtida através
de se retirar os caminhos do pecado. Se você vive sua vida através da moralidade, como ensinado por Jesus,

então você tem a possibilidade de salvação. O caminho da justiça só pode ser movimentado se você sabe o que
é e não é um pecado e a única maneira de saber o pecado é aceitar que eles são o que Deus listas nos dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Se você considera os dez mandamentos para ser cumprida por Jesus
ao ponto de tornando-os obsoletos, então Satanás cegou-te para o que é pecado, e sendo feito ignorante vai cair
sem a graça de Deus.

Adoração verdadeira e correta de Deus
Porém Lembre-se: você não é salvas pelo seu trabalha sozinha, você deve dar adoração a Deus
como ele comandos de Deus, qualquer coisa menos é não dar adoração a Deus em tudo.
Os quatro primeiros dos dez mandamentos são as instruções de Deus sobre como estamos para adorá-lo.
Se você alterar ou excluir ou altera essas instruções em até a menor das maneiras, então você não dá adoração
como os mandamentos de Deus e sua adoração é em vão. Se você adora em vão, então você tem apenas uma
morte eterna pela frente.
Conheça-vos não, que a quem vos rendem-se servos para obedecer, seus servos, vós sois quem vos obedecer; seja
do pecado a morte, ou da obediência retidão? Romanos 06:16

Se você dá obediência à adoração de Deus como Deus ordena então você vai ser o servo de Deus. Se
você desobedece a Deus, mas prefiro obedece a seus desejos, então é pecado que você serve e a morte eterna
que você saberá.

Salvação através de Cristo
Mas ser agradeceu a Deus, que fostes os servos do pecado, mas vós tem obedecido de coração, essa forma de
doutrina que foi entregue a você. Sendo feito depois do pecado, vós tornou-se os servos da justiça. Romanos 06:17-18

Os dois versículos acima são direcionadas para aqueles que já tenham iniciado o caminho da retidão,
que eles fazem este trabalho por sua própria escolha, porque é no próprio coração para fazê-lo. É o homem que
era servo do pecado, através de seu filho Jesus, para a misericórdia e o amor de Deus para seus filhos e a
doutrina encontrada nos ensinamentos de Jesus que homem é livre de pecado em retidão, que então leva a
salvação.

Saber isto: Deus não tiveram enviado ao homem o seu filho unigênito, então não haveria nenhuma
promessa de vida eterna e sem o perdão dos pecados. Somente em Cristo, (os ensinamentos de Cristo), são que
nos salvou do pecado.

Falar à maneira dos homens devido a enfermidade de sua carne: para como vós produziram seus membros
servos a impureza e a iniqüidade a iniqüidade; mesmo assim agora produzir seus membros servos à retidão, a santidade.
Romanos 06:19

A forma dos homens refere-se aos aspectos animalescos que são inerentes a todos os homens. É por
causa destas tendências naturais do homem, para o qual Paul dá seu aviso.
Justiça, a santidade, Eu já te mostrei o que significa justiça, para me afastar pecaminosidade e através
da educação e compreensão dos ensinamentos de Jesus e mover-se para formas não de pecado.
A palavra "Santidade" como usado aqui significa verdade. Sempre que Deus se refere a algo ou
alguém como sendo Santo é outra forma de dizer que ele ou eles são na verdade.
Quando Deus santificou o sétimo dia da criação, ele conseguiu seu verdadeiro dia de descanso, o que
equivale a dizer que o sábado quando observado no sétimo dia da semana, é uma observação de sua crença ou
fé que o sétimo dia é verdadeiro dia do Deus de descanso.

Como os mandamentos de Deus
Se você observar o sábado em qualquer outro dia da semana, então você está dizendo que acredita
naquele dia para ser o dia de Deus Santo. É não o que você acredita que é certo ou errado, no entanto, é como os
mandamentos de Deus. Se você observar o sábado em qualquer outro dia do que o que Deus ordenou que você
observá-lo, então se colocou em oposição a Deus.
Quando você dá cumprimento para o sábado no dia em que Deus nos disse que é para ser observado,
(sétimo dia), em seguida, torna-se um sinal entre você e Deus, que você aceite que Deus todo poderoso é o seu
Deus e sabe portanto que Deus pensam de você como seu filho. Quando você observar o sábado em qualquer
dia que não seja o dia da semana do que Deus, que assim designa claramente, então você não guardar o sábado,
na verdade, mas na mentira de Satanás.

Livre da justiça
Para quando fostes servos do pecado, fostes livres da justiça. Romanos 06:20

O que Paul está nos dizendo neste versículo está que se pecou fazendo coisas pecaminosas, então você
está livre de ser justos, porque ser justo é ser vazio de pecado.
Que fruta tinha-vos então nessas coisas do qual sois agora envergonhados? Para o fim dessas coisas é
a morte. Romanos 06:21

Se você é pecador e livre da justiça, então que recompensa você pode esperar do seu modo de vida? Paul
diz-nos que a morte só eterna aguarda aqueles que são livres de retidão e viver em pecado.
Mas agora sendo feita livre de pecado e se tornar servos de Deus, tendes seus frutos para a santidade e a fim a
vida eterna. Romanos 06:22

Mas agora sendo feitas sem o pecado refere-se ao seu esforço de passar de uma pessoa do pecado para
ter alcançado a justiça. Com esse renascimento espiritual você alcançar a santidade, ou a verdade, e isso dá-lhe
a justificação na expectativa da vida eterna, como prometido por Deus e pagou com o sangue de Jesus.
Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso senhor.
Romanos 06:23

A lei do pecado
Conheça-vos não, irmãos, para falar para eles que conhecem a lei, como que a lei tem domínio sobre um homem
enquanto ele vive? Romanos 7:1

A lei que Paul está falando é os dez mandamentos. Neste versículo Paul está deixando bem claro que os
mandamentos de Deus tem domínio sobre nós, por enquanto vivemos. Isto está em oposição direta ao que te
ensinaram pelas igrejas cristãs.

Lembre-se: Jesus nos diz que as filhas da meretriz, são prostitutas de si mesmos.
A palavra "domínio" é definido como: um poder de decisão, a autoridade ou o controle
sobre. Em suma, Paul está nos dizendo que enquanto temos vida, temos de trabalhar para se manter livre de
pecado. Para sermos livres do pecado requer que nós sabemos que pecado é. Os dez mandamentos são a
listagem, nos dado por Deus, do que é pecado. Se você continuar na crença de que os dez mandamentos não têm
nenhuma influência em você, porque vocês são salvos pela graça de Jesus, então você será ignorante quanto ao
se você pecar ou não.

Quem você acredita?
Paul está nos dizendo que os dez mandamentos têm autoridade e controle sobre nós por enquanto
vivemos. Se alguém lhe diz que os dez mandamentos foram cumpridos por Jesus na Cruz, a ponto de tornandoos obsoletos, que como cristão você não está mais sob a lei, pois vocês são salvos pela graça de Jesus, então
essa pessoa está dizendo uma mentira, "mentira de Satanás."

Ou acreditas que as palavras escritas pelos profeta Jesus, "Paul", ou você acredita que que disseram para
você por outra pessoa. Paul escreve aquilo que lhe foi dado por Jesus, onde outra pessoa tira suas informações
de? Se elas não podem mostrar que a informação vem da Bíblia e, em seguida, onde ela vem?
Lembre-se: Satanás tem embutida nas mentiras na Bíblia, portanto, há versos e onde parece que Paul
disse que, como cristão, você está acima da lei, mas isso é porque ele está sendo levado para fora do contexto.
Como você pode ver como dissecar os versículos da Bíblia, eu sou capaz de ganhar uma compreensão muito
mais clara do que Paul está dizendo de fato.

Sujeito à lei
Porque o homem é uma criatura da natureza, ele é um escravo do pecado, e por essa razão, o homem
deve ser sujeito à lei, a fim de compreender como lutar contra o pecado. Se você não sabe o que é pecado e, em
seguida, como vai você sabe se está em pecado ou não. Assim como está na lei humana, a ignorância da lei não
é defesa, ignorância do que é e não é pecado não é defesa também.

Jesus ensinou os dez mandamentos
Somente através de Jesus e aquilo que ele nos ensinou, podemos entender o pecado e, portanto, ser
capaz de lutar contra ela. Sei disso, Jesus ensinou os dez mandamentos, não só ele ensinou-lhes mas ele
expandiu seu significado, conforme mostrado no exemplo a seguir.
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Não matarás; e todo aquele que deve matar será o
julgamento: "mas eu vos digo," que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa deve estar em
perigo do acórdão: e todo aquele que disser a seu irmão, Raca, deve estar em perigo do Conselho: mas aquele
que dirá, "Tu enganar", deve estar em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:21-22
Como você pode ver, Jesus está ensinando e expandindo o sexto mandamento, "não matarás". Eu
pergunto, qual o propósito seria servido por Jesus fazer isso, se na sua morte, os dez mandamentos são
processados obsoletos?

O casamento é para a vida
Com esse entendimento, Paul, então, conta uma parábola para ajudar a explicar o seu significado.
Para a mulher que tem um marido é vinculado pela lei ao marido enquanto ele vive; Mas se o marido ser morto,
ela é libertada da lei do marido. Então, se, enquanto o marido vive, ela estar casada com outro homem, ela será chamada

adúltera: mas se o marido dela ser morta, ela está livre da lei; para que ela não adúltera, apesar de se casar com outro
homem. Romanos 7:2-3

Sob o sétimo mandamento, "Thou shalt de mil não cometerás adultério", o casamento é para a vida.
Somente se o cônjuge comete adultério que Deus permite para o divórcio. Portanto, sob a lei de Deus, uma
mulher é casada e, portanto, está vinculada ao marido, enquanto o marido vive, sendo libertado dele apenas em
sua morte. O mesmo é verdadeiro do marido.
Embora as palavras na Bíblia não diz, todos os que são justos são filhos de Deus, com nenhuma
determinação dada se eles são masculinos ou femininos, portanto, embora as palavras dizem mulher, ambos os
sexos estão sujeitos ao mesmo significado como ser casado para a vida.
Quando você se casou é para a vida. Se você se envolver em sexo com alguém que não seja seu cônjuge,
você cometer adultério. Está a esta lei que você, um homem ou uma mulher, são limite enquanto seu esposo
ainda vive. Quando seu esposo morre, então a lei de adultério já não vincula você. Você está livre para casar de
novo. Uma vez que você se casaria novamente, você é assim colocado sob os laços da lei mais uma vez. No
exemplo acima, falo apenas de adultério, fornicação é um pecado não importa se você é casado ou não.

Lembre-se: todo o sexo é pecado, que entre um marido e sua esposa, e se você se envolver em sexo
fora do casamento, então você pecar. A única razão que sexo não é pecaminoso entre marido e mulher é porque
Deus dá para o casal recém-casado, o presente de casamento de fazer o ato sexual com o cônjuge, sem pecado.
Se qualquer um do casal arquivos para o divórcio, e não havia nenhum adultério cometido por seu
esposo, então sob a lei de Deus, o divórcio é nulo, independentemente se o Governo Civil permite ou não. A lei
de Deus é supremo sobre as leis do homem. Se depois você receber este divórcio civil e você se casar
novamente e, em seguida, você é culpado de adultério, como é o seu novo cônjuge. O casamento é para a vida e
só na morte do cônjuge você fica livre para casar de novo sem entrar no pecado.

Casada com Cristo
Portanto, meus irmãos, vós também sois tornam-se morto para a lei pelo corpo de Cristo; que vós devem se casar
com outra, mesmo para quem é ressuscitado dentre os mortos, que nós devemos dar frutos a Deus. Romanos 7:4

Como é com o casamento entre um homem e uma mulher, estamos casados até a morte de Jesus pelo
corpo de Cristo e através dele saberemos a ressurreição e a vida eterna como fez Jesus. É da nossa luta pessoal
contra o pecado, enquanto nós ainda vivo, que assim traz-nos diante de Deus e, portanto, traz frutos para Deus.
Nós somos o fruto que desejos de Deus, se estamos aquém do esperado e chafurdar no pecado, então não há

nenhum fruto para ser dada a Deus, apenas estragado e frutas podres e como você jogaria tais frutos, então
também verá Deus através de você no fogo do inferno se vir antes dele em pecado.
Para quando estávamos na carne, os movimentos dos pecados, que pela lei, trabalhou em nossos membros para
dar frutos até a morte. Mas agora nós são libertados da lei, que estando morto onde estávamos sujeitos; que servimos em
novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7:5-6

Assim como nós estamos todos mortos na morte de Jesus, então também estamos livres do pecado,
assim como a mulher na parábola de Paul foi feita livre do pecado de adultério, quando o marido morreu. Em
Cristo, portanto, somos livres do pecado. Que servimos em novidade de espírito, refere-se ao que Jesus falou
"Somente aqueles que passam por um renascimento terá esperança de salvação." O processo de
renascimento só que é, um "processo", significando que há um esforço exigido de você ir de uma pessoa que
está em pecado com aquele que é livre de pecado.

Sem lei não há pecado
O que diremos, pois? É o lei pecado? Deus me livre. Não, eu não tinha conhecido pecado, mas pela lei: pois não
tinha conhecido a luxúria, exceto a lei tivesse dito "Não cobiçarás". Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento,
forjado em mim toda sorte de concupiscência. Sem lei, a pecado estava morto. Romanos 7:7-8

A palavra "Concupiscência" é definido como: um desejo físico poderoso, luxúria. Paul então
nos faz a pergunta. é o lei pecado? Paul responde dizendo "Deus me livre". Não, a lei não é pecado, a lei
revela o pecado, que através desta revelação, saber de pecado e, portanto, lutar contra ela ter poder sobre nós. Se
não há lei, então não pode haver nenhum pecado, para saber como pode quebrar uma lei que não existe?
Paul, então, dá-em um exemplo. Antes que Deus nos deram a lei, o pecado da cobiça não existisse, o que
significava que cobiçar não era um pecado. Este foi o caso do homem antes de Deus fez-em uma alma viva, mas
com a alma e a nossa capacidade de compreender o certo do errado, assim que vir a lei.

Conhecimento traz vida
Por que eu estava viva sem a lei, uma vez: mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o
mandamento, que foi ordenado para a vida, que eu encontrei para ser até a morte. Porque o pecado, tomando ocasião
pelo mandamento, me enganou, e por isso matou-me. Romanos 7:9-11

Tome nota aqui: Paul está dando instruções relativamente a um dos dez mandamentos, "não
cobiçarás."

Não faz sentido para você que se Paul aceita que Jesus cumpriu os dez mandamentos, dando maior
significado para eles, não tornando-os obsoletos? Este é ainda outro pedaço de evidência mostrando como
Satanás assumiu o que está escrito nele e distorcendo seu significado causando o que é escrito para ser uma
mentira. Se você alterar a palavra ou o significado de Deus, então já não é de Deus.
O que Paul está explicando acima é, perante a lei, o homem estava sem pecado, mas com o
entendimento de veio da lei do pecado e que era o caminho para a morte para aqueles que não lutam contra atos
pecaminosos. Mas a lei também entra o conhecimento com o qual pecado pode ser superado, e vida alcançado.
Portanto, conhecimento da lei (os dez mandamentos), dá-lhe uma arma para evitar o pecado.

A lei é Santa
Portanto, a lei é Santa e o mandamento Santo e justo e bom. Foi então que o que é boa morte feita a mim? Deus
me livre. Mas o pecado, que pode parecer pecado, a morte de trabalhar em mim por isso que é bom; que pecado pelo
mandamento pode tornar-se superior a pecado. Romanos 07:12-13

A lei é de Deus, para que ele nos deu a lei, e tudo o que é de Deus é Santo, Santo sendo um outro nome
para a verdade. Em saber a verdade do pecado, então podemos lutar contra o pecado.

A lei é espiritual
Pois sabemos que a lei é espiritual: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por isso que eu faço não permito:
para o que, que eu não fazem; Mas o que eu odeio, basta I. romanos 07:14-15

Porque a lei é de Deus, é espiritual e não terreno. Em que o homem é terrestre (carnal) por natureza e o
pecado sendo carnal, somos facilmente propensos a pecar. Paul então continua a explicar que que no primeiro
pode parecer um enigma.
Para o que eu faço não permito: Paul está nos dizendo que nós temos uma escolha, que é a nossa
escolha, e dependendo de qual direção nós escolheu decidirá nosso destino. Em que pecado é carnal e, portanto,
natural para o homem, mesmo assim temos a opção de dizer, eu não vou .
Para o que, que eu faço não: Se as tendências animais chamá-lo para o pecado, mas disse que não,
então você ganhou a luta, para você ter colocado seu self espiritual no controle ou domínio sobre seu ser carnal.
Mas o que eu odeio, que faço para: O espiritual auto é odioso para o self carnal. Não é natural para
homem subjugar-se às leis de Deus, este Deus sabe. Então quando você colocar seu self espiritual no domínio
sobre seu ser carnal, você faz o que tu odeias, para o que você ama é ser terrena. É esta batalha que é travada

dentro de você que Deus olha no julgamento. Deus é espiritual, e ele elogia o espiritual em você e odeia o
carnal.

A lei é boa
Se então fazer que eu não quero, consinto até a lei que é boa. Romanos 07:16

Colocando seu self espiritual no domínio sobre o self terreno; por sua ação de fazê-lo, você dá o
consentimento para a justiça da lei e concordar com Deus que a lei é boa. Desta forma você se torna, "um com
Deus."
Então agora não mais eu é que fazê-lo, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim (isto é, na
minha carne,) não habita nenhuma coisa boa: a vontade está presente comigo; Mas como para executar o que é bom
encontrar não. Romanos 07:17-18

Porque eu sei que em mim habita nenhuma coisa boa. Porque o homem é da terra e é natural que ele
viva em oposição às leis de Deus, que quer dizer que o mal do pecado reside dentro de todos nós, é nossa
maneira natural.

Tendências naturais
Mas como para executar o que é bom encontrar não? Porque nós somos da terra ou carnal, não há
nada em nós que nos dá sabe o caminho da retidão.
Para o bem que eu não faço: mas o mal que eu não, que eu faço. Romanos 07:19

Outra maneira de colocar isto é a seguinte: porque nós somos naturalmente terrena em nossa natureza,
não temos em e de nós mesmos as ferramentas para lutar contra nosso caminho natural. Só através do
conhecimento da lei, como dado a nós por Deus nos dez mandamentos e nos ensinamentos de Jesus Cristo,
temos as armas para lutar contra nossas tendências naturais.

Que pecado vem naturalmente
Agora se eu fazer isso eu iria não, é não mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então acho que
uma lei, que, quando eu iria fazer bem, o mal está presente comigo. Para eu deliciar-se com a lei de Deus após o inward
homem: mas vejo nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, trazendo-me ao cativeiro da lei do pecado
que está nos meus membros uma outra lei. Romanos 07:20-23

Você vê, é que esta guerra interna fúria dentro de ti, entre aquilo que é natural para você contra aquilo
que sua mente e alma diz seu conhecimento através de é errado. Quanto mais você entender o que constitui
pecado, o mais forte de sua capacidade de lutar contra isso que é natural para você.

Servir a lei ou servir de pecado?
Ó miserável homem que sou! Quem me entregará do corpo desta morte? Agradeço a Deus por Jesus Cristo nosso
senhor. Então, com a mente eu mesmo servir a lei de Deus; Mas com a carne a lei do pecado. Romanos 07:24-25

Com a mente, se relaciona com a escolha que todos temos para não pecar e assim servir a lei de Deus,
mas quando você escolheu entregar-se nos caminhos da carne, permitindo que seus instintos animais governar
suas ações, então você está perdido até a morte pelo pecado.

Nosso amor de Deus abunda de nossa mente
Não há, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andar não segundo a
carne, mas após o espírito. Para a lei do espírito da vida em Cristo Jesus fez me livre da lei do pecado e da morte.
Romanos 8:1-2

Não existe, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estas
palavras tomadas isoladamente sugerem que Paul está dizendo tudo que afirmam ser cristãos que estão acima da
lei do pecado. Mas se você olhar para o resto das palavras, como tem sido estrutura de tópicos do acima
exposto, você irá notar que o Paul coloca uma vírgula após estas palavras, que nos diz que ele tem mais a dizer
sobre o assunto. É neste exemplo que reitero a necessidade de olhar para o contexto do que está sendo falado
antes de decidir o significado disso. Se você não tivesse coberto capítulo 7 do livro de romanos previamente,
você não entenderia o contexto deste versículo e pode aceitar um significado que é involuntário. É desta forma
que Satanás diz que algumas das suas mentiras.
Não há, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, refere-se ao fato
de que como aqueles que abraçaram os ensinamentos de Jesus, já não estamos "condenados à morte eterna".
Se você não viver sua vida de acordo com o que Jesus ensinou, então você vive em pecado e é, portanto,
"condenados à morte eterna."
Quem andar não segundo a carne, mas após o espírito. Estas palavras são então um qualificador
daqueles acima. Um "Qualificador" é algo que dá a definição ou significado maior ou mais
específico para a outra palavra ou frase. Fim de contextualizar as primeiras palavras que você
precisa entender as palavras que qualificam o primeiro.

Paul, assim, nos diz que aqueles que ele considera como sendo em Cristo Jesus são aqueles que não
andam nos caminhos da carne, mas aqueles que andam no caminho do espírito, como Paul explicaram isso
em Romanos capítulo 7. Andar após as formas da carne é para se envolver em coisas que são agradáveis ao
corpo. A andar depois que os caminhos do espírito são envolver-se nessas coisas relacionadas com a moralidade
de Deus. Se você é ignorante do que é a lei de Deus, então como você pode saber que você está andando nos
caminhos do espírito, ou não? Os caminhos da carne incluem mas não são exclusivos para atos de
promiscuidade sexual, que se você sabia que as leis de Deus, saberia que é um pecado, "Tu não deverás
cometer que adultério ou fornicação".

Conhecimento é a chave
O que estou tentando salientar, com base na forma como Paul define aqueles que estão em Cristo Jesus,
é a raiz para a compreensão o que Paul está dizendo, e que reside em saber a lei de Deus. Se você não conhece a
lei de Deus, então você não pode saber que se você andar nos caminhos do senhor ou não. Conhecimento é a
chave, é por isso que Satanás mentiu sobre o cumprimento das leis por Jesus.
Se Satanás não existisse então as únicas palavras que você saberia seria a palavra de Deus, mas Satanás
existe e ele diz mentiras, então é imperativo que você tem conhecimento da palavra de Deus, mais só sabe que
mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás vão levar à morte, somente em saber a verdade de Deus e agir sobre
essa verdade, você vai saber a vida eterna.

Jesus conclui os dez mandamentos
A lei de Deus, conforme listado no antigo testamento é incompleta. Os ensinamentos de Jesus acrescenta
ao que é dado no antigo testamento e os traz até a conclusão. Quando você traz algo à conclusão, não é, em
seguida, jogado fora ou obsoleta, é trazido para o seu pleno potencial para que quando fizeram uso, torna mais
perfeito do que o que tinha sido.
Somente em conhecer as leis cumpridas de Deus pode entender o que significa estar em Cristo Jesus? A
lei de Deus incluem uma listagem da moralidade de Deus. No antigo testamento havia apenas seis
mandamentos que dizem respeito à moralidade de Deus, mas Jesus expandiu os seis, que dão maior definição de
quem é Deus. Afinal, quem somos é definida em grande parte pelo carácter moral que exibimos. É a essa
moralidade de Deus que Paul está se referindo quando ele fala sobre aqueles que estão em Cristo Jesus.
Para a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me fez livre da lei do pecado e da morte. Nos
capítulos anteriores, Paul explicou que a lei de Deus revela o pecado. Mas por essas leis, não saberíamos que

pecado e que pecado não é. É este conhecimento da lei que nos dá o conhecimento do pecado, e, portanto, é que
as leis de Deus que são do espírito, para se saber de pecado e, portanto, são capazes de evitar o pecado, então
que dá sustento ao espírito. A lei do pecado é a ausência da lei de Deus, se nós somos ignorantes então não
saberemos se pecamos ou não.

Lembre-se: o espírito se relaciona com as promessas de Deus e nossa confiança e aceitação através
da fé que as promessas são verdadeiras. o que Deus pretende que Deus também irão executar. Assim como é
importante ter conhecimento do que é e o que não é pecado, é igualmente necessário que nós aceitamos pela fé
a verdade nas palavras faladas por Deus.

Acreditando na promessa de Deus
Para o que a lei não podia fazer, em que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em
semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne: que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que andar não segundo a carne, mas após o espírito, para os que são segundo a carne se importa com as coisas da
carne; Mas eles são depois do espírito as coisas do espírito. Romanos 8:3-4

Para que a lei poderia não fazer, em que estava enferma pela carne, por causa de nossos desejos
animalescos de nossa herança evolutiva, somos fracos na carne, e por si só, a lei foi incapaz de dar ao homem a
força para lutar contra esses impulsos. No entanto, antes de Jesus não havia nenhuma promessa de Deus que nos
deram incentivo para lutar contra o pecado. Isto é provado verdadeiro em olhar para os judeus, eles tinham a lei,
ainda não tinha a crença nas promessas de Deus e, portanto, eles não transcendia pecado pelo seu conhecimento
da lei sozinho. Através do primeiro advento de Cristo, nós temos prova da promessa de Deus e isso então dános força na guerra em nós mesmos contra a força da pecaminosidade.
Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Por este motivo de fraqueza,
Deus enviou seu próprio filho, não como um Deus ou um espírito, mas na carne do homem, tendo todos os
mesmos impulsos animalescos do resto de nós. Através do seu exemplo, Jesus mostrou que podemos superar o
animal em nós e alcançar a santidade do espírito.
Pelo pecado, condenou o pecado na carne, no conhecimento, que nos foi ensinada por Jesus, sabemos,
portanto, pecado e em pecado sabendo que temos através da fé das promessas de Deus-Jesus, a força para
superar o pecado na carne.
Que a justiça da lei se cumprisse em nós. Como Paul tem mostrado, a lei não é pecado, mas revela o
pecado, que em fazer assim, faz a lei justa. Em ter o conhecimento do pecado, a lei é assim cumprida em nós.
Deus nos deram a lei que temos as ferramentas para lutar contra o pecado; o conhecimento da lei, portanto,

cumpre esta intenção de Deus. Se a lei é cumprida em nós, então é imperativo que nós temos conhecimento da
lei. É isso que Satanás tenta esconder do homem e tem sido bem sucedido tanto em fazer.
Quem andar não segundo a carne, mas após o espírito. Paul mais uma vez dá a definição do que ele
considera para ser em Cristo Jesus, que é quem anda no espírito do senhor e não no pecado da carne.
Para eles, que são depois que a carne se importa as coisas da carne; Se você é do tipo que sai com a
intenção e o desejo de ter um sexual encontram com alguém, então você é aquele que importa as coisas da
carne. Se você for um quem tem propósito na vida é obter a riqueza e as coisas que pode comprar a riqueza e,
em seguida, você é aquele que importa as coisas da carne. Quando você olha para as coisas da terra para seus
prazeres, então você é aquele que cuida das coisas da carne. Se você se importa as coisas da carne, então ele
deixa pouco para a esquerda de sua mente para olhar para as coisas do espírito.
Mas eles são depois do espírito as coisas do espírito. Se você sente prazer no estudo e compreensão da
palavra de Deus, você é quem procura após as coisas do espírito. Se você abraça a moralidade de Deus e se
esforçam para ser igual em moralidade a Deus, você é quem procura após as coisas do espírito. Se você sente
prazer em construir a riqueza do espírito e não tenho interesse nas coisas da terra, que não seja o que você
precisa para sustentar o corpo, então você é quem procura após as coisas do espírito.
Pois ser carnalmente o espírito é a morte; Mas para ser espiritualmente o espírito é vida e paz. Porque a mente
carnal é inimizade contra Deus: pois não é sujeita a lei de Deus, nenhum fato pode ser. Então, eles que estão na carne
não podem agradar a Deus. Romanos 8:5-8

Lembre-se: O que Paul tem explicado antes. O homem é uma criatura da natureza, e não é natural
para o homem viver pela moralidade de Deus. Nos três versos acima, Paul está dizendo a mesma coisa. As
formas do homem natural é inimizade, (ao contrário) os caminhos de Deus, e para homem delicie-se com
aquelas perseguições terrenas coloca o homem em oposição os caminhos de Deus. Estar em oposição os
caminhos de Deus é pecado. Pecar é viajar a estrada para a morte eterna. As leis de Deus, revelar o pecado, e
assim mostrar homem o caminho da retidão. Portanto, as maneiras da carne não podem agradar a Deus, pois
eles são o pecado e contrariando os caminhos de Deus.
Não estais na carne, mas no espírito, se assim for ser que o habitar do espírito de Deus em você. Agora, se
alguém tem não o espírito de Cristo, ele é nenhum dele. E se Cristo esteja em vós, o corpo está morto por causa do
pecado; Mas o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8:9-10

Se você trabalha nos caminhos de Deus, então você está não na carne, mas no espírito. Se você tem fé na
promessa de Jesus, da vida eterna, então você tem o espírito de Cristo em você. Se você trabalha no sentido de
realizar o cumprimento das promessas de Jesus, então você está no espírito da justiça. Se você é de outra forma,

então você não está no espírito de Cristo, e Jesus não terá nenhum de vocês. Se professam ser cristãos, mas não
faça o que é o caminho de Deus, então você mentir para si mesmo, porque Deus saberá, então a mentira não é
com ele.
Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus do morto habite em vós, aquele que ressuscitou dos mortos
para Christ também deve acelerar vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em você. Romanos 08:11

O espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é Deus. Se você trabalha nos caminhos de Deus,
então esse mesmo espírito que habita em vós. Como Deus ressuscitou dos mortos para Christ então também se
Deus levantará seu corpo dos mortos.
Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se vós vivem segundo a carne,
vós devem morrer: mas se vós através do espírito mortificar os feitos do corpo, viverdes. Romanos 08:12-13

A palavra "mortificar" significa: tentativa de subjugar o corpo ou desejos e paixões pela
abstinência de prazer, sofrimento e disciplina auto-imposta. Nisto Paul está nos dizendo a
mesma coisa que sugeri antes. Viver para o prazer das coisas terrenas é viver para a morte, mas para subjugar
(mortificar) esses prazeres através da fé, em seguida, você vão viver para a vida.

Adoção por Deus
Para todos os que são guiados pelo espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito
de escravidão novamente a temer; mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, pai. Romanos 08:1415

Aqueles que vivem no espírito do senhor são os filhos de Deus, também conhecido como os Santos de
Deus. Toda a humanidade é filhos de Deus, mas somente aqueles que vivem no espírito do senhor são filhos de
Deus. Para ser um filho de Deus é para ter direito à herança dos dons de Deus.
O espírito de escravidão é uma vida em pecado. São escravos do pecado em pecado, e pecado leva à
morte.
Só nos arrependendo-se desses pecados e abraçando a moralidade de Deus, você tem uma chance de
salvação. Quem são os Santos de Deus são adotados por Deus e tornar-se filhos de Deus. É essa adoção que
Deus chama de redenção e salvação.
Acho que isso da mesma forma como se você e seu cônjuge adotam uma criança em sua família. Com
essa adoção, a criança torna-se seu filho ou filha, como se eles tiveram nascidos a vós. Isto é como nós, que

vivemos os caminhos de Deus são os filhos e filhas de Deus. Como o bom pai ama e cuida de suas crianças,
então também faz Deus amar e cuidar de seus filhos.

Herdeiros de Deus
O próprio espírito confirmou a testemunha com o nosso espírito, que somos filhos de Deus: E, se filhos, somos
logo herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; Se assim for ser que sofremos com ele, que também
podemos ser glorificado juntos. Romanos 08:16-17
Pois eu acho que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que deve
ser revelada em nós. Romanos 08:18

Homem a criatura
Para a expectativa séria da criatura waiteth para a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 08:19

A "criatura" mencionado aqui é o corpo do homem. Como eu disse, o homem foi estabelecido sobre a
terra durante o sexto dia da criação, mas não foi feito em uma alma viva até depois que Deus tinham descansado
e então levaram o Adam de homem e soprou na alma viva. Isto não aconteceu até depois que Deus tinham
descansou no sétimo dia, que é para sugerir que assentation do Adam daquele de um animal para que de uma
alma viva ocorreu no oitavo dia. Portanto, a criatura é o animal que é o corpo do homem. Aqueles que são os
Santos de Deus subir, após o arrebatamento, mais uma vez em um corpo que não é um animal da terra, mas o
corpo de um ser celestial. Isto é dado suporte nos seguintes versos.
Para que a criatura estava sujeita a vaidade, não voluntariamente, mas por causa dele que hath submetido a
mesma esperança, porque a criatura em si também deve ser entregues da escravidão da corrupção para a gloriosa
liberdade dos filhos de Deus. Romanos 08:19-21

Lembre-se: Paul é um profeta de Jesus, e como tal aquelas coisas escritas por Paul não são a
opinião dele mas palavras dadas ao Paul de Deus-Jesus. Isto é verdadeiro de todos os lucros de Deus, que são
definidos como aqueles com quem Deus fala.

Feito da terra
Paul, em seguida, explica que a criatura, (corpo de homem) foi feita da terra, e é por isso que foi sujeito
a vaidade. Paul continua a explicar que homem foi sujeita a vaidade, não porque ele escolheu ser, mas foi feita
assim por Deus, para que, embora imperfeito, homem iria conhecer e compreender a esperança, porque a

criatura, (o corpo) também deve ser entregues da escravidão do pecado, o corpo da gloriosa liberdade dos filhos
de Deus.
Em suma, Deus fez o homem um animal da terra, cheio da quer e precisa de um animal. Daqueles que
lutam contra esses impulsos animalescos e superá-los, (os Santos de Deus), eles receberão, após o
arrebatamento, novos corpos em espécie com os outros seres celestiais.

Esperando a adopção
Pois sabemos que toda a criação geme e sofrerão dor juntos até agora e não só eles, mas nós mesmos também,
que temos as primícias do espírito, nem nós próprios gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a
redenção do nosso corpo. Romanos 08:23-23
Pois nós somos salvos pela esperança: mas a esperança que se vê não é esperança: para que um homem vê,
porque ele ainda esperar? Mas se esperamos por isso vemos que não e, em seguida, fazer nós com paciência esperar.
Romanos 08:24-25

Deus fez o homem no corpo de imperfeição que estamos querendo perfeição seria, portanto, esperança
para a redenção através da graça de Deus. Se você já tem o que você deseja, então não haveria nenhum
propósito para esperar por isso. Quando você tem esperança que também é obrigados a agir (trabalho) em
qualquer forma que é necessária para alcançar o cumprimento dessa esperança.

O espírito do homem
Da mesma forma, o espírito também helpeth nossas fraquezas: sabemos que não o que havemos de pedir como
convém: mas o próprio espírito faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
conhece a intenção do espírito, porque ele faz intercessão pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos
08:26-27

O espírito do homem, que se esforça para ser um com o espírito de Deus, auxilia no cumprimento de
esperança. Onde o corpo é de carne e desejos coisas da carne, por si só não terá interesse na esperança de
perfeição, achando que já é perfeito, Considerando que o espírito vai saber que fica aquém da perfeição e,
portanto, a esperança de ser aperfeiçoados através da glória de Deus.

Jesus é o primeiro nascido de muitas
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Para quem ele foreknow, ele também predestinate para serem conformes à imagem de seu filho,
que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 08:28-29

Todos os que nos esforçamos para ser o espírito de Deus que tudo o que ocorre com eles é para o bem.
Tribulação mesmo é em última análise, para o nosso bem. Jesus foi o primogênito do homem do ressuscitado
para a vida eterna, e todos os outros então ressuscitados serão irmãos em Jesus. Jesus suportou a tribulação de
morte uma cruz, quando estamos em tribulação, lembre-se que Jesus suportou e olhar para ele para ajudá-lo nos
momentos difíceis.
Além disso quem ele predestinate, também chamou-os: e a quem ele chamou, também justificou-los: e a quem ele
justifica, ele também glorificou-los. Romanos 08:30

Este versículo dá suporte para o que eu tenho dito. Em Cristo nós somos justificados, mas deve então
esforçamo-nos por nossos próprios esforços para também ser glorificado na salvação.

Lembre-se: Deus disse: "muitos serão chamados, mas poucos serão tomados".

Deus está conosco
Que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele que dispensou não seu
próprio filho, mas entregou para nós todos, como será que ele não está com ele também livremente nos dar todas as
coisas? Romanos 08:31-32
Quem deve colocar alguma coisa ao encargo dos eleitos de Deus? É Deus que justifica. Romanos 08:33
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, sim, pelo contrário, que ressuscitou novamente, quem é mesmo
a mão direita de Deus, que também faz intercessão por nós. Romanos 08:34
Quem deve nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou
perigo ou espada? Romanos 08:35

O amor de Deus
Como está escrito: "por tua causa que somos mortos o dia inteiro; nós são contabilizados como ovelhas para o
abate." Ou melhor, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio dele que nos amou. Porque estou
convencido, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas presentes, nem porvir, nem
altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, serão capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo
Jesus nosso senhor. Romanos 08:36-39

A promessa de Deus é a finalidade da fé
Eu digo a verdade em Cristo; Eu não minto, minha consciência me tendo testemunhas no Espírito Santo, que eu
tenho grande peso e contínua dor no meu coração. Para que eu poderia desejar que me eram anátema de Cristo, por
meus irmãos, meus parentes segundo a carne: Romanos 9:1-3

Nos três versos acima, Paul está lamentando sobre a nação de Israel e seu povo.
eu digo a verdade em Cristo; Não, minto minha consciência também me dar testemunho no Espírito
Santo. Paul primeiro nos informa que ele está dizendo a verdade e que a sua verdade é dado apoio pela sua ter
sido tocado pelo Espírito Santo.
eu tenho grande peso e contínua dor no meu coração. Então Paul explica sua dor no coração.
Se eu poderia desejar que me eram anátema de Cristo, por meus irmãos, meus parentes segundo a
carne. Paul diz que ele iria experimentar o desprazer de Deus, se ele pudesse de alguma forma salvar seu povo
e sua nação do erro do seu buscando os prazeres da carne, ao invés de verdadeira palavra de Deus.

Os israelitas
Quem são os israelitas; a quem pertença a adoção, a glória e os convênios e a doação da lei e o serviço de Deus
e as promessas; de quem são os pais, e dos quais como relativas a carne que Cristo veio, que é sobre todos, Deus bendito
para sempre. Amém. Romanos 9:4-5

Que são israelitas; Refere-se à definição de quem e o que é um israelita. Em suma, um judeu não é
sempre um israelita e um gentio pode ser israelita, mesmo que eles não são falecidos de sangue de Jacob. Eu dei
a discussão para isso nas aulas.
Em suma, no entanto, um israelita é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Com o primeiro
advento de Cristo cumpriu-se à seguinte definição. Israelita é aquele que guarda os mandamentos de
Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Como você deve ter notado, esta nova definição é exatamente
o que é a definição sobre quem são os Santos de Deus, e isso é porque eles são os mesmos.
a quem pertença a adoção, a glória e os convênios e a doação da lei. Deus renomeado Jacob para
Israel porque Jacob superou seus pecados e reconciliado com Deus. O termo que israelita pertence a todos os
que em como superar seus próprios pecados e reconciliar com Deus também. Para reconciliar com Deus é dar
obediência à palavra de Deus e viver por um conjunto de regras que Deus colocou em cima do homem, que nós
chamamos os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.

De quem como relativas a carne Cristo veio. Deus enviou seu filho à terra para salvar seu povo, (os
judeus), de si mesmos. Os judeus tinham virou as costas para as leis de Deus e seguiu as concupiscências deste
mundo, que é o que Paul se refere como a cobiça da carne.

Não todo o Israel
Não é como se a palavra de Deus tem levado-nenhum efeito. Porque eles não são todo o Israel, que são de Israel:
também não, porque eles são a semente de Abraão, são todas as crianças: mas, em Isaac será chamada tua semente. Ou
seja, eles que são os filhos da carne, estes não são os filhos de Deus: mas os filhos da promessa são contados para a
semente. Romanos 9:6-8

Este então dá suporte de Paul do que tem sido a dizer; os filhos da promessa são contados para a
semente. Deus mudar o nome de Jacó para Israel e fez uma promessa ou pacto com seus filhos, mas que Paul
quer dizer é que toda e qualquer que, como Jacó, superar seus pecados, são contados para a semente da
promessa.
Não, como se a palavra de Deus tem tomado nenhum efeito. Isto segue completamente com o que dizia
ser que um israelita não é a mesma coisa como sendo um cidadão de Israel. Esta também é a diferença entre a
antiga aliança e nova aliança. A antiga aliança foi dada para a nação de Israel, a nação como um todo, mas para
um poucos, eles não cumpri a lei de Deus porque eles não têm fé, que como você pode recordar refere-se à
crença e confiança nas promessas de Deus. Como uma nação, os termos da antiga aliança dão uma área de terra
para que a nação, (a terra prometida), mas a nova aliança não.

Um relacionamento íntimo e pessoal
A nova aliança é tudo sobre Deus, ter um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós uma vez
em uma base, já não como uma nação, mas como indivíduos.
Porque eles não são todo o Israel, que são de Israel. Nisto Paul está dizendo a mesma coisa que ter dito
a calha para fora meus escritos. Um israelita não é que porque eles são descendentes de sangue de Jacob, eles
são isso porque gosto de Jacob eles superar seus pecados e foram reconciliados com Deus. Para ser que um
judeu não faz de você um israelita, somente por reconciliar-se com os caminhos de Deus do que se torne um
israelita.
Também não, porque eles são a semente de Abraão, são todas as crianças: Paul está fazendo uma
declaração muito profunda aqui. Só porque você pode ser um descendente de sangue de Abraão, não faz de
você um herdeiro da aliança que Deus fez com Abraão. Para entender isto completamente você precisa entender

a relação que Abraão teve com Deus e compará-lo com o relacionamento que Isaac tinha com Deus. Também
seria útil se você ter em mente que Deus fez a aliança por uma questão de Isaac mais assim do que por uma
questão de Abraham.
Mas, em Isaac será chamada tua semente. Paul então dá suporte para isto quando ele nos diz que é
através de Isaac que a semente é chamado. A semente de Isaac não significa seus falecidos de sangue, mas
aqueles que dão culto a Deus como os mandamentos de Deus, como Isaac. Esta é outra maneira de dizer que
aqueles que adoram a Deus como ele ordena e não como é a sua própria inclinação pessoal são aqueles das
sementes que são os herdeiros da primeira aliança.

Filhos da carne
Ou seja, eles que são os filhos da carne, estes não são os filhos de Deus: Nestas palavras, Paul dá
suporte adicional para o que eu disse. Aqueles que procuram os prazeres da carne não são filhos de Deus e não
têm, portanto, nenhuma herança, mesmo que eles são descendentes de sangue de Jacob.
, Mas os filhos da promessa são contados para a semente. Aqueles que adoram através da fé são
aqueles que acredita e confia nas promessas de Deus, estes são também aqueles que são os herdeiros das
promessas de Deus. Se você não acreditar nas promessas e não confiou em Deus, então você não é dos filhos de
Deus.

A promessa para Abraão
Para isso é a palavra da promessa, "neste momento vai vim, e Sara terá um filho." Romanos 9:9

Deus fez uma promessa a Abraão e a Sarah, que eles teriam um filho, mesmo que Abraão tinha 100 anos
e Sarah tinha 90 anos de idade. Foi que Abraão creu nesta promessa, e depositou sua confiança nesta promessa
que revela a sua fé em Deus.
E não só isso; Mas quando Rebecca também tinha concebido por um, até mesmo por nosso pai Isaac; para as
crianças que ainda não sendo nascidas, nem feito qualquer bem ou mal, que o propósito de Deus segundo a eleição,
prevalecesse, não vem das obras, mas por aquele que chama; Foi-lhe dito-lhe, "o mais velho servirá o mais jovem."
Como está escrito, "Jacob ter eu amei, mas tem de Esaú odiava." 09:10-13 de romanos

Para entender esses três versos você precisa ler e compreender a história gira em torno de Sarah durante
o tempo que ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Nesta história de Esaú é o primeiro nascido dos gêmeos
por direito da lei, como filho mais velho de Isaac, dado a riqueza, propriedade, honra, de Isaac, bem como de
Isaac Coloque como o patriarca da adoração do Deus verdadeiro e correto.

Mesmo antes de seu nascimento, Deus disse a Sarah que Jacob iria ofuscar Esau, que ele faz no relato
histórico.
O que tudo isto se relaciona com é que Deus faz promessas, bem como previsões de eventos futuros. É
na fé em Deus que aquelas dadas esses insights de Deus acreditam e confiar em que eles serão apenas como
Deus diz. É esta fé que determina quem é israelita e um filho de Deus. Acreditar é ter fé.

Terei misericórdia de quem me aprouver ter
misericórdia
O que diremos, pois? Há injustiça com Deus? Deus me livre. Romanos 09:14
Pois ele diz a Moses, "terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão." Romanos
09:15
Então, é não de ele que toma, nem do que cheia, mas de Deus que manifesta misericórdia. Pois a Escritura diz a
Faraó, "mesmo para esta mesma finalidade têm eu te levantar para que eu possa mostrar meu poder em ti, e que meu
nome poderia ser declarado ao longo de toda a terra." Romanos 09:16-17

Pense nesta luz, se Faraó tivesse disposto a permitir que os escravos hebreus ir sem contenção, então
história nem lembraria o êxodo? Toda a história do êxodo pode nunca saber. É porque Deus fez a Faraó resistir
ao que a história do êxodo detém tal poder na adoração de Deus.
Portanto, tem misericórdia de em quem ele terá piedade, e quem quer que ele endurece. Romanos 09:18 .

Esta é outra maneira de dizer que Deus decide quem será os Santos de Deus e quem não vai. Se você é
uma pessoa que evita a moralidade e vive para seu próprio prazer, então você não é o tipo de pessoa que Deus
tem algum interesse em, portanto é menos provável que você nunca se arrependerem seus pecados, pois Deus
não terá qualquer razão para encorajá-lo a fazê-lo.
Tu queres dizer então a mim, "por que ele ainda encontrar a falha? Para quem tem resistido a vontade dele? Sim
mas, Ó homem, quem és tu que Deus Replicas? "A coisa formada dirá ao que ele, por que tu fizeste me assim formado?"
Romanos 09:19-20

Por que ele ainda encontrar culpa? Se Deus decide quem ele vai incentivar a arrepender-se e que ele
não vai, então como ele pode encontrar culpa naqueles que não o fazem?

Para quem tem resistido a vontade dele? Quem já houve que quando abordados por Deus resistir-lhe.
Mesmo Moses, que lutou contra ser o único a levar os falecidos de Jacob fora do Egito, eventualmente, cedeu à
vontade de Deus. Até Jonah eventualmente sucumbiu à vontade de Deus.
Mas, Ó homem, quem és tu que Deus Replicas? Paul admite isto, no entanto, diz, "Quem é você para
questionar Deus e seus motivos."
"A coisa formada dirá a ele que ele, por que tu fizeste me assim formado?" Como pode um que foi
feito por Deus, a pergunta que ele fez.
Para adicionar este pensamento para comentários de Paul; Esta é a caixa de areia de Deus, todos os
brinquedos pertencem a Deus, portanto que todos devem aderir às regras de Deus, não podemos dizer Deus o
que fazer, ou como fazer aquilo que é dele vai fazer.

A parábola do oleiro
Tem não o poder de potter sobre o barro, do caroço mesmo para fazer um vaso para honra e outro para
desonra? E se Deus, querendo mostrar sua ira, e tornar-se seu poder conhecido, sofreu com a maior longanimidade os
vasos de ira cabido à destruição: E que ele pode dar a conhecer às riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que
ele tinha antes de que preparado a glória, até nós, quem ele chamou não somente dos judeus, mas também dos gentios?
Romanos 09:21-24

A parábola acima de acordo com os três versos traz clareza excelente por que Deus escolhe um sobre o
outro. Hath não o poder de potter sobre a argila? O potter é ele quem cria potes, vasos, copos, etc. É ele quem
decide o que ele irá criar, de qualquer determinado pedaço de barro. É o potter quem decide do caroço mesmo
para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Se um cliente solicita um vaso fino ou jarro com
ornamentação e outro cliente ordens simplesmente um vaso, o oleiro assim fará com que uma qualidade e
artesanato, e o outro simplesmente de usabilidade, assim, um é para honra e outro para desonra.
Se choses de Deus aqueles que serão seus filhos, e da mesma, escolheu quem não serão seus filhos,
então quem somos nós para questionar suas escolhas?

Os filhos de Deus
Paul passa a fazer a pergunta, "e se Deus, querendo mostrar sua ira, e tornar-se seu poder conhecido,
sofreu com a maior longanimidade os vasos de ira equipado para destruição?" Nesta questão, Paul sugere
que talvez Deus desejando todos homem mostrar sua ira e ao fazê-lo, revelar a sua misericórdia, fez um

propenso a sua moralidade e mais propenso a imoralidade. Como melhor mostrar o contraste do que fazer dois
em contraste tão um para o outro?
e que ele pode dar a conhecer às riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que ele tinha antes
de que preparado a glória, até nós, quem ele chamou não somente dos judeus, mas também dos gentios? Na
parábola acima, Paul dá uma possível razão por que Deus escolhe quem será mais provável para abraçar a
moralidade de Deus e quem não vai.

O povo de Deus
Como também diz em "o '-Veja, chamo então meu povo, que não era meu povo; e seu amado, que não era amado.
E hão de acontecer, que no lugar onde se dizia-lhes: vós não sois meu povo; aí serão chamados filhos de Deus vivo. "
Romanos 09:25-26

Aqueles que não eram o povo de Deus são todos aqueles que estão não sangue falecidos de Jacó,
também conhecido como os gentios. Portanto, Deus chamará os gentios que converter para os ensinamentos de
Jesus, seu povo, mesmo que eles não eram seus filhos antes de sua conversão.
Esaias também clama acerca de Israel, "embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, um
remanescente será salvo: ele vai terminar o trabalho, e cortá-lo curto na justiça: porque um trabalho curto fará o senhor
sobre a terra." Romanos 09:27-28
E como Isaías disseram antes, "Exceto o senhor do sábado tinha nos deixado uma semente, tinha sido como
Sodoma e foi feitas como a Gomorra." Romanos 09:29

Nestes versos, Paul está mostrando que mesmo o profeta Esaias estava ciente da diferença do que
significava ser um israelita e judeu, a semente, sendo referência para aqueles que se encaixam na definição de
um israelita. Ele explica que Israel pode ter entrado assim como Sodoma e Gomorra extinção, exceto as
sementes deixadas por Deus. As sementes são aqueles definidos como israelitas, Considerando que o resto da
nação de Israel não se encaixa nessa definição.

Justiça através da fé
O que diremos, pois? Que os gentios, que não seguiram a justiça, alcançaram a justiça, nem a justiça que é da fé,
mas Israel, que se seguiu após a lei da justiça, tem não atingidos para a lei da justiça, portanto? Porque eles procuraram
isso não somente pela fé, mas como se fosse pelas obras da lei. Para eles tropeçaram no stumblingstone; Como está
escrito: "Eis que fiquei em Sião, um stumblingstone e rocha de ofensa: e todo aquele que crê nele não será
envergonhado." Romanos 09:30-33

Paul, então, faz a pergunta, "é então que os gentios vão alcançar a justiça através da sua fé, (crença
na promessa), Considerando que os judeus que tinham a lei falhou para conseguir justiça, porque eles não
tinham fé?"
"Eis que fiquei em Sião, um stumblingstone e rocha de ofensa: e todo aquele que crê nele não será
envergonhado." O "Rock" neste versículo é uma referência a partir do livro de Daniel e uma profecia que
retrata o Messias (Jesus) como pedra cortada para fora, mas não pelas mãos, que vão crescer para ser uma
montanha para cobrir toda a terra. É esta pedra, Jesus, que é o stumblingstone aos judeus.
Jesus representa a promessa e, portanto, a fé, que os judeus se recusam, e, portanto, serão excluídas do
sendo um daqueles que são os Santos de Deus. Com o primeiro advento de Cristo, aqueles que são justos são
sinônimos com aqueles que são os Santos de Deus, que ainda é definido como aqueles que guardam os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
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