
HÁ ESPERANÇA 

Romanos 8: 18-26 

 

As consequências do pecado dos primeiros pais, trouxeram 

uma nefasta avalanche de todos os tipos de dores, 

sofrimentos e catástrofes  sobre a humanidade. 

Alguns dizem ser castigo de Deus. 

Na verdade tudo que fazemos tem consequências boas ou 

más. 

As consequências da desobediência de Adão e Eva os 

prejudicaram, e  a todos os seres viventes como  a 

natureza em si. 

A Criação Geme 

V. 22 Porque sabemos que toda a criação geme e está 

juntamente com dores de parto até agora. 

A natureza de um modo geral geme com grande gemido.  

Quantos animais  extintos, outros em extinção, espécies 

raras de aves, animais silvestres e etc.  

 Já pensou o quanto sofre um passáro ou um animalzinho 

que deveria estar em seu habitat natural, e está em uma 

gaiola? 



Florestas devastadas , Poluição do ar, rios, mar. Peixes em 

extinção. 

A catastrofe de Mariana.  

A maldade, mentira,egoismo,roubo,latrocinio 

Culpamos a Adão mas continuamos a fazer as mesmas 

coisas. 

Causando grande dor e gemido na natureza. 

Sem falar no Ser humano como o ápice criação de Deus. 

Quanto sofrimento o ser huamano padece. E não têem o 

Senhor em suas vidas. 

As mortes cruentas na Siria. Gemidos de mães que perdem 

os filhos e vice versa. 

 

V. 20 Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua 

vontade, mas por causa do que a sujeitou, 

"Deus sujeitou a sua criação inteira a uma existencia 

aparentemente "vã,inútil", pois, através disso, Ele 

quis ilustrar o horror do pecado e da rebelião, 

ensinando a todos os seres inteligentes quão sábio é 

dar preferência ao direito, e não ao erro, somente por 

que o direito é certo, e porque os seus resultados 



inevitáveis, em face da intervenção divina, são muito 

preferíveis aos resultados obtidos pelo erro, por 

fazerem parte do reino das trevas." (O Novo 

Testamento Interpretado versículo por versículo, por 

Russel Norman Champlin.)  

Os Salvos Gemem 

V. 23 E não só ela, mas nós mesmos, que temos as 

primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, 

esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 

Como o povo de Deus também sofre, e sofre todo o tipo 

de sofrimento mesmo sendo filho e tendo  " Os frutos do 

Espírito" 

Nossa igreja por ter um grande número de membros, 

sentimos mais ainda as batalhas diárias de lutas e dores  

que nossos irmãos passam. 

O povo de Deus geme igual ao não crente. 

Qual a diferença pastor? O que adianta? 

ESPERANÇA 

V.1 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste 

tempo presente não são para comparar com a glória que 

em nós há de ser revelada. 



E, quando se manifestar o sumo Pastor, 

recebereis a imarcescível coroa da glória. (1 Pedro 5.4) 

 A ressusrreição é o finalizar de todo o sofrimento para 

nós. 

Uma coroa que não se desvanece. 

 

 

O Espírito Santo Geme. 

 

V. 26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as 

nossas fraquezas; porque não sabemos o que 

havemos de pedir como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis 

 

O Espírito de Deus também sofre com nossas dores 

pois habita em nós. 

Não sabemos como orar, pedir o certo. 

  Ele nos auxilia na nossa capacidade de orar 

inteligentemente a respeito de certas situações 



Ele nos ajuda com gemidos inexpremiveis,ou 

suspiros que não podem sere entendidos pelo 

intelecto humano. 

Ele habita em nós e geme quando gememos. 

 

2 Coríntios 4:16,17 Por isso não desfalecemos; mas, 

ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 

Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui 

excelente; 

 

Que nesta manhã possamos crer, confiar que nunca 

estaremos sózinhos em nossas tribulações sejam 

quais forem. 

" Ainda que eu ande pelo vale da sobra da morte, 

não temerei mal algum, porque tu estás comigo: a 

tua vara e o teu caja me consolam".  

 

 



 

 

 

 

 

 


