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AULA - EBD - 12/04/2020
A raça humana
Tema: O que Deus quer do ser humano
Texto base: Romanos 12:1

O que o texto diz
1. Podemos dividir este texto do Apóstolo Paulo em alguns grupos:
a. Exortação;
b. Misericórdia;
c. Sacrifício;
d. Vivo;
e. Santidade;
f. Aceitável (agradável);
g. Dado a Deus;
h. Culto;
i. Racional;
j. Quem pode cultuar a Deus?
2. Vamos analisar o que Deus quer de nós neste versículo um do capítulo 12 de Romanos uma vez
que é um pedido do Apóstolo Paulo para uma das igrejas mais importantes da época, a igreja de
Roma;

Tópicos
1. Exortação:
a. O termo "rogo-vos" de Romanos 12:1 em grego é parakaleo (pron.: páracalêo) que
significa exortar e também é usado em Romanos 1:18;
b. Exortar ou parakaleo significa trazer para o meu lado, consolar, encorajar, fortalecer pela
consolação, admoestar, rogar, pedir;
c. Exortar não é afastar a pessoa por meio de uma repreensão ou uma "pregação de
exortação" como chamamos e sim trazer a pessoa para o seu lado para ensiná-la e
ajudá-la;
d. É usado em Mateus 5:4 para o termo consolados;
e. A intenção de Deus é de nos ter próximo a ele (João 14:3);
2. Misericórdia:
a. O termo "compaixão" de Romanos 12:1 em grego é o
 iktirmos (pron.: íquitirmos) que
significa misericórdia, compaixão e piedade e manifestações de piedades;
b. Precisamos sair da teoria, uma vez que o termo contém não só a qualidade, mas a
manifestação desta qualidade;
c. De outra forma é Deus quem manifesta a misericórdia em nós, por isso o Apóstolo Paulo
está falando desta forma com a igreja;
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d. Faça algo para Deus uma vez que Deus teve misericórdia de você;
e. Jesus teve várias filhas, chamada "misericórdias", pois o termo também é usado nesta
palavra em 2 Coríntios 1:3;
f. O juízo será sem misericórdia para os que não tem misericórdia (Tiago 2:5, Mateus
18:21-35);
g. O termo em latim "misericórdia" é uma junção de duas palavras: miseratio (compaixão) +
cordis (coração). Assim, pode-se entender literalmente misericórdia, como "coração
compadecido";
Sacrifício:
a. O termo grego para "sacrifício" é thusia (pron.: fícia) e significa sacrifício ou vítima;
b. A idéia do que foi escrito é a mesma do Antigo Testamento, uma vez que eles já
conheciam o conceito de sacrifício;
c. O texto diz que é a pessoa quem vai apresentar o seu corpo em sacrifício;
i.
Precisa existir a vontade, o e
 ntendimento e a forma de ir sacrificar;
ii.
Exemplo: Números 28:1-6;
iii.
Sem defeito e a cada dia [1 Pedro 1:15] (v. 3);
iv.
Todo dia, um pela manhã e outro à tarde (v. 4);
d. Deus requer entrega total;
e. Deus rejeita algo que é entregue de qualquer jeito (Malaquias 1:7-8);
Vivo:
a. O termo grego para "vida" é zao (pron.: záo) e significa alguém que respira, não morto;
b. Enquanto estivermos vivos precisamos fazer a obra de Deus e cultuá-lo aqui;
c. A única forma de agradar a Deus é enquanto vivos;
d. Enquanto estamos entre os vivos há esperança (Eclesiastes 9:4);
e. E como vivos que somos, vivemos da forma como Deus quer e não como nós queremos
viver (Gálatas 2:20);
Santidade:
a. O termo grego para "santo" é hagios (pron.: ráguiôs) e significa algo muito santo ou um
santo;
b. Não confunda com o conceito de santo da igreja romana, pois todos os que a Bíblia chama
de santo (obviamente excluindo Deus) são pecadores (Efésios 1:1, 2 Coríntios 13:12);
c. É a mesma palavra que Pedro usa para como nós devemos proceder no dia-a-dia (1
Pedro 1:15-16);
d. A santidade plena deve ser buscada, mas só será alcançada com Cristo (1 Coríntios
15:53), até lá nos esforçamos como se já estivéssemos lá, fazendo tudo para glorificar a
Deus (1 Coríntios 10:31):
i.
Foco: "...ou façais qualquer outra coisa...";
Aceitável:
a. O termo grego para "agradável" é euarestos (pron.: evarêstôs) e significa muito agradável
ou aceitável;
b. O nosso corpo precisa ser algo que Deus aceite e lhe seja muito agradável;
c. Como estamos ou como está o nosso corpo para ser apresentado ao Senhor?
d. Por isso a Bíblia é contra um corpo que após ser recebido como templo do Espírito Santo
seja marcado com tatuagens, use drogas, ingira bebidas alcoólicas ou agrida seu corpo de
qualquer outra forma que possa prejudicá-lo (1 Coríntios 6:19):
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Foco: "...e que não sois de vós mesmos..." - O corpo não é mais seu, uma vez que
ele foi oferecido para ser completamente do Senhor;

7. Dado à Deus:
a. O termo grego para "Deus" é theos (pron.: téôs) e significa deus, deuses, deusa, um termo
genérico para divindades ou o Deus como alguma pessoa da Trindade [o Pai, o Filho ou o
Espírito Santo];
b. O mesmo termo é usado para falar do diabo (2 Coríntios 4:4) no início do texto [deus deste
século] e depois no final para falar do verdadeiro Deus [imagem de Deus];
c. Nós antigamente servia-mos a outros que não são deuses (Gálatas 4:8, 1 Coríntios 8:5-6);
d. Contudo precisamos ter ciência que o nosso corpo e cada membro dele está sendo
apresentado ao Senhor (Romanos 6:13);
8. Culto:
a. O termo grego para "culto" é latreia (pron.: iátría) e significa qualquer serviço, ministério, o
serviço a Deus ou o serviço e adoração a Deus;
b. O culto tem serviço e adoração a Deus nos moldes estabelecidos [sempre com a Palavra
de Deus sendo o centro];
c. O serviço pode ser inclusive a obra que ministros e obreiros executam para Deus:
i.
Então até para a obra todas os detalhes anteriores também se aplicam;
d. O mesmo termo é usado pelo autor de Hebreus para falar dos serviços de culto do Antigo
Testamento (Hebreus 9:1);
9. Racional:
a. O termo grego para "racional" é logikos (pron.: lóguicos) e significa algo que pertence ao
discurso, fala, razão ou lógica;
b. O culto precisa ser algo associado a razão, ou seja, as pessoas precisam entender o que
está sendo falado, o que ela está falando, o que está sendo feito e o que ela está
fazendo;
c. Em quantos cultos hoje ninguém entende a pregação, é só gritaria, usa-se artifícios para
manipular as emoções das pessoas, um divertimento para alegrar o povo e no final não
houve um culto de verdade a Deus (ainda que a pessoa saia bem do culto - alegre,
aliviada etc);
10. Quem pode cultuar a Deus?
a. O Salmo de número 15 contém a seguinte pergunta: Quem habitará no teu tabernáculo?
b. Antes de entrar no templo o salmista faz esta pergunta para Deus;
c. Ler o Salmo 15;
11. Qual a promessa que Deus nos fez?
a. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna (1 João 2:25);

