
Rm 3.9-20

A ira de 
Deus recai 

sobre todos



Introdução



Qual é nosso maior 
problema?



Nossa crença distorcida 
nos torna certos de que 
temos alguma “vantagem”



Idólatras imorais

Moralistas

Religiosos

Todos 
nós

Idólatras imorais

Moralistas

Religiosos



I A Escritura confirma o quanto 
amamos a injustiça



Uma seleção cuidadosa de 
passagens do AT 
(Sl 14.1-3; 53.1-3; 5.9; 
140.3; 10.7; Is 59.7-8; 
Sl 36.1)



O desdobramento da 
acusação do v. 9: Estamos 
todos “debaixo do 
pecado”



II Somos todos culpados diante 
do tribunal de Deus



Estamos diante do tribunal 
de Deus. É lida a acusação 
(v. 9). São apresentadas as 
provas (v. 10-18). É dado o 
veredito (v. 19-20): Todos 
nós somos culpados



Romanos 3.9-20 corta na 
raiz uma ideia de que os 
problemas do ser 
humano são resolvidos 
se ele tiver informação



Conclusão



Se você se acha bom, não 
ache mais



Só podemos ser salvos se 
o próprio Deus decidir 
decretar e implementar 
um plano para nos salvar



Como isso se dá? 
Romanos 1.16-17



Nossa única esperança de 
salvação está no perdão 
de Deus, que chega até 
nos por meio de Cristo



O Sonho 
Stênio Marcius 

Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do quê.  
Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito “Céu”. 

Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender. 
Me disse: — Pois não. Eu falei: — Quero entrar, pois aí é o meu lugar.



O anjo me disse: — Curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. 
Eu disse: — Procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, 

E ali achará, com a letra do Rei, meu nome em tinta vermelha.



Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci;  
Compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. 

O anjo olhava os registros visivelmente assustado 
E me perguntou: — Foi assim que viveu? — Eu então respondi que sim.



— Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? 
Eu disse: — Olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? 
E o anjo sorrindo me disse: — É verdade, o Rei escreveu PERDOADO.



E ao som dessa bela palavra aquele portão se abriu, 
Então eu entrava cantando um hino, 

Que pena que o sonho acabou! 
Ficaram comigo aquelas palavras: 

Primeiro eu quero ver meu Salvador!



Romanos 3.9-20 atualiza 
uma palavra de Jesus, 
registrada em Mateus 
9.12-13



Somos todos convidados a 
invocar Cristo como único 
e suficiente Senhor e 
Salvador nosso


