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Introdução  

Quando a morte entrou na criação?  
•  Milhões e bilhões de anos exigem a 

presença de morte por mais tempo do 
que a Bíblia revela.  

•  Fósseis fornecem evidência de morte. 
– A coluna geológica não é um registro de 

zonas de vida, mas de zonas de morte e 
enterro. 

•  Gênesis 1:31—“Viu Deus tudo quanto 
fizera, e eis que era muito bom.” 



Se a ciência evolucionária está correta, 
então a criação “muito boa” de Deus 
antes da Queda era um lugar muito pior de 
se viver do que o mundo pós-Queda 
debaixo da maldição de Deus.  

Introdução  



I.  Introdução (1:1–17) 
II.  A Necessidade de Justiça por causa do 

Pecado Universal (1:18–3:20) 
III. A Justiça de Deus na Justificação pela 

Fé (3:21–5:21) 

A Epístola aos Romanos   



III. A Justiça de Deus na Justificação pela 
Fé (3:21–5:21) 
A. A Constituição da Fé Cristã (3:21–26) 
B. Os Corolários (3:27–31) 
C. A Confirmação da Escritura (4:1–25) 
D. A Constância da Justificação pela Fé 

(5:1–11) 
E. A Causa da Justificação pela Fé 

(5:12–21) 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
A. Consideração sobre 

Representatividade (vv. 12–14) 
1.  Resultado universal: morte (vv. 12–

14a) 
¤  Desobediência resulta na 

entrada da morte (Gênesis 2:17).  

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
A. Consideração sobre 

Representatividade (vv. 12–14) 
1.  Resultado universal: morte (vv. 12–

14a) 
¤  Refere-se tanto a morte física 

como espiritual. 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
A. Consideração sobre 

Representatividade (vv. 12–14) 
1.  Resultado universal: morte (vv. 12–

14a) 
¤  Ver Gênesis 3:19, 22.  

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
A. Consideração sobre 

Representatividade (vv. 12–14) 
2.  Representatividade de Adão como 

um tipo de Cristo (v. 14b) 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
B. Constrastes de Representatividade 

(vv. 15–17) 
1.  Diferentes em qualidade (v. 15) 
2.  Diferentes em operação (v. 16) 
3.  Diferentes em consequências: morte 

vs. vida (v. 17) 

A Epístola aos Romanos   



•  Deus extende Sua misericórdia. 
ü  Morte física imediata teria colocado um fim 

no programa de Deus para Adão e Eva.  
ü  Deus permite que o casal continue vivendo 

para que eles possam produzir 
descendência (“semente”) que 
eventualmente triunfará sobre a serpente.  

•  Sem essa extensão, o Restaurador não 
pode vir. 

Misericórdia de Deus 



•  Sem essa extensão, o Restaurador não 
pode vir. 

•  Sem essa extensão, nenhum remédio 
pode ser aplicado. 

•  Tudo o que Deus fez em Gênesis 3 tem 
um fim escatológico em mente. 

•  Compare com as ações de Deus em 
Êxodo 32:1–34:28. 

Misericórdia de Deus 



•  Morte em Gênesis 2–3 = alienação da 
vida de Deus, que substitui liberdade e 
inocência por vergonha e medo.  

Misericórdia de Deus 



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
C. Consequências da 

Representatividade (vv. 18–21) 
1.  Similares em alcance: por todos (v. 

18) 
2.  Similares em operação: por um (v. 19) 
3.  Similares em medida: dominância 

(vv. 20–21) 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
D.  Implicações 

Se a morte humana não começou com 
Adão:  
•  A teologia do apóstolo Paulo não tem 

fundamento seguro. 
•  A Escritura está errada. 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
D.  Implicações 

Se a morte humana não começou com 
Adão:  
•  A Queda não aconteceu. 
•  Os descendentes de Adão não são 

pecadores. 

A Epístola aos Romanos   



I.  A causa da morte entre seres humanos 
envolve a representatividade de Adão, 
o cabeça da raça humana. (5:12–21)  
D.  Implicações 

Se a morte humana não começou com 
Adão:  
•  Cristo não entregou a sua vida. 
•  Cristo não é Salvador. 
•  A graça de Deus não tem poder. 

A Epístola aos Romanos   



II.  A causa da morte entre os seres vivos 
envolve a Queda de Adão em sua 
desobediência a Deus.  
A. O Antigo Testamento testifica do fato 

de que a criação não-humana tem 
experimentado os efeitos do pecado 
humano.  
•  Gênesis 8:21 

A Causa da Morte 



E o SENHOR aspirou o suave cheiro e 
disse consigo mesmo: Não tornarei a 
amaldiçoar a terra por causa do homem, 
porque é mau o desígnio íntimo do 
homem desde a sua mocidade; nem 
tornarei a ferir todo vivente, como fiz. 

Gênesis 8:21 



II.  A causa da morte entre os seres vivos 
envolve a Queda de Adão em sua 
desobediência a Deus.  
A. O Antigo Testamento testifica do fato 

de que a criação não-humana tem 
experimentado os efeitos do pecado 
humano.  
•  Gênesis 8:21 
•  Deuteronômio 28:15–45  
•  Jonas 4:11 

A Causa da Morte 



e não hei de eu ter compaixão da grande 
cidade de Nínive, em que há mais de cento 
e vinte mil pessoas, que não sabem 
discernir entre a mão direita e a mão 
esquerda, e também muitos animais? 

Jonas 4:11 



II.  A causa da morte entre os seres vivos 
envolve a Queda de Adão em sua 
desobediência a Deus.  
B. Toda a criação se encontra 

presentemente sujeita à futilidade 
subject e corrupção como resultado 
da maldição de Deus sobre a criação 
em Gênesis 3.  
•  Romanos 8:19–23 

A Causa da Morte 



III. Cristo veio para redimir tanto a 
humanidade como toda criação, a fim 
de restaurá-la.  
• Atos 3:21 
• Romanos 8:19-23 
• Colossenses 1:15-20 
• Apocalipse 21:3-5; 22:3 

A Obra de Cristo 



IV. Aceitação de morte e doenças por 
milhões de anos impugna o próprio 
caráter de Deus.  
“Que tipo de Deus se pode inferir a partir dos 
tipos de fenômenos representados pelas 
espécies nas Ilhas Galápagos de Darwin? O 
processo evolutivo está repleto de acaso, 
contingência, desperdício incrível, morte, dor e 
horror. . . .  

A Caráter de Deus 



IV. Aceitação de morte e doenças por 
milhões de anos impugna o próprio 
caráter de Deus.  
O Deus de Galápagos é descuidado, 
desperdiçador, indiferente, quase diabólico. 
Ele certamente não é o tipo de Deus a quem 
qualquer um estaria inclinado a orar.” 

     — David Hull (1992)  

A Caráter de Deus 



IV. Aceitação de morte e doenças por 
milhões de anos impugna o próprio 
caráter de Deus. 
¤  Êxodo 23:12 
¤  Deuteronômio 25:4 
¤  Provérbios 12:10 
¤  Jonas 4:11 
¤  Mateus 6:23 
¤  Mateus 12:11-12 

A Caráter de Deus 



ü  A idade da terra importa. 
ü  Aceitar a teoria da evolução tem 

severas implicações. 
ü  Morte antes da Queda impugna o 

caráter de Deus. 
ü  Cristo veio e morreu pelos nossos 

pecados a fim de redimir Sua criação. 

Conclusão 



Que diferença o Deus da bondade  
e o Cristo da graça  

fazem para você  
e para o que você crê  

sobre criação, Queda, e restauração?  

Conclusão 


