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29 
For whom He did ‘foreknow’ (…the word 

is: pro-ginosko; it is used 5 times in the New 
Testament. The word means: to know something 
beforehand; to know previously… whatever. Peter, 
in his last words to the church, says, Beloved, 
seeing ye know these things before. So don’t over-
spiritualize this word. God is the Alpha and 
Omega—easy to say; hard to imagine. He knows 
the end… from the beginning. He’s a little different 
than us. But like any good strategist, God has a 
plan. We read about it in Genesis 1. He says, Let 
Us make man… in Our image. Well, He really said, 
Let us make Adam… and all that come from him… 
in Our image.  

I think Dr. Dallas Willard of USC, the great 
philosopher would be pleased to hear this very 
average student of his… when I say: The image 
of God presupposes God’s character. God is 
God… because of His power. Thankfully, He’s a 
God of love. And the point I want to make is: to 
be born of Adam… is a necessary condition; but 
not a sufficient condition… to claim: made in the 
image of God. God is creating men and women 
able to give love freely… to Him and to one 
another. Love that is not freely given; love that is 
coerced… is not love. 

God said, Let Us make Adam… and all who 
would come from him… in Our image. And that 
image included the ability to love freely; 
perpetually, living on that trajectory—the path of 
love freely given… preferring one another 
perfectly… never veering from that way. God 
values individual freedom—more than we can 
imagine! To the Philippians, Paul wrote: those in 
the Godhead, they prefer one another; so THEY 
are a little different than us.)     

For whom He did foreknow (…and God 
knew He was taking a great risk… to create 
individuals who would freely love one another, 
and who love Him. He is a risk taker; He values 
freedom. HE acts in faith.) 

29 
Porque os que ‘dantes conheceu’ (...é a 

palavra: pro-ginosko; ele é usado 5 vezes no Novo 
Testamento. A palavra significa: saber algo de 
antemão; saber previamente ... o que quer. Pedro, 
em suas últimas palavras para a igreja, diz: 
Amados, vendo sabeis estas coisas antes. Assim 
não o excesso de espiritualizar esta palavra. Deus 
é o Alfa eo Omega—fácil de dizer; difícil de 
imaginar. Ele sabe o fim... desde o início. Ele é um 
pouco diferente do que nós. Mas, como qualquer 
bom estrategista, Deus tem um plano. Nos lemos 
sobre isso em Gênesis 1. Ele diz: Façamos o 
homem... à nossa imagem. Bem, Ele realmente 
disse: Façamos o Adão... e tudo o que vêm a partir 
de ele... à Nossa imagem. 
-Eu acho que Dr. Dallas Willard do USC, o grande 
filósofo seria o prazer de ouvir este muito da média 
estudante de sua... quando eu digo: A imagem de 
Deus pressupõe o caráter de Deus. Deus é Deus... 
por causa de Seu poder. Felizmente, Ele é um Deus 
de amor. E o ponto que eu quero fazer é a seguinte: 
para nascer de Adão... é uma condição necessária; 
mas não uma condição suficiente... para afirmam: 
feito à imagem de Deus. Deus está criando homens 
e mulheres capazes de dar amor livremente... a Ele 
e uns aos outros. O amor que não é dado 
livremente; amor que é coagido ... não é amor. 

Deus disse: Façamos o Adão... e todos que viriam a 
partir de ele... à Nossa imagem. E essa imagem 
incluído a capacidade de amar livremente; 
perpetuamente, vivendo em que a trajetória—o 
caminho do amor dado livremente... preferindo um 
ao outro perfeitamente... nunca virando a partir de 
que caminho. Deus valoriza a liberdade individual—
mais do que podemos imaginar! Aos Filipenses, 
Paulo escreveu: aqueles em Divindade, eles 
preferem uns aos outros; Então, ELES são um 
pouco diferentes do que nós.)  
Porque os que dantes conheceu (...e Deus 
sabia que Ele estava tomando um grande risco... 
para criar indivíduos quem livremente amar uns 
aos outros, e quem amá-Lo. Ele é um tomador de 
risco; Ele valoriza a liberdade. Ele age em fé.)  
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For whom He did foreknow (…those He 
previously knew)  

He also did ‘predestinate’ (…and don’t 
over-spiritualize this word. The word is: pro-
orizo; it’s used 6 times in the New Testament. 
Do you ever predetermine your vacation plans? 
your weekend outings? your visit to grandma? 
Do you ever predetermine some plans? Of 
course! Do they always turn out the way your 
thought? No! Nonetheless, they are 
predetermined. We are hopeful they will turn 
out the way we planned.  

This word is always related to God determining 
something. And what did He decide beforehand? 
What did He determine in advance? Let’s hear it 
again: Let Us make Adam—and all who come 
from Him… in Our Image. That’s the itinerary 
God determined for everyone who came from 
Adam, that’s our destination.  

Unfortunately and rather early, some of His 
creation didn’t want to go with God on the 
journey. Jeremiah 18 tells us: The Potter’s 
creation was marred His hands… as He was 
making it. And like cars crashing on the freeway; 
the freeway is free, right?  But it might be a good 
idea, to stay between the lines, and not misuse 
the freedom of the freeway.) 

 
For whom He did foreknow… He also did 

predestinate 

For whom He did foreknow (…those made 
in His image… who would freely love Him, and 
love others.) 

He also did predestinate (…He planned their 
itinerary in advance. Now, does that mean 
putting our left… or right foot first?  

 

Porque os que dantes conheceu (...eles Ele 
sabia anteriormente) 

Ele também os ‘predestinou’ (...e não o 
excesso de espiritualizar esta palavra. A palavra é: 
pro-orizo; ele é usado 6 vezes no Novo Testamento. 
Você já predeterminar seus planos para o férias? 
seus planos de fim de semana? seus planos visita a 
avó? Você já predeterminar alguns planos? Claro! 
Será que eles sempre acabam a forma como o seu 
pensamento? Não! No entanto, eles são pré-
determinados. Estamos esperançosos de que eles 
vão sair a forma como planejado. 
  
-Esta palavra é sempre relacionado a Deus 
determinar algo. E o que Ele decidir de antemão?O 
que Ele determinar antecipadamente? Vamos ouvi-
lo novamente: Façamos o Adão—e todos os que 
vêm do lhe... em Nossa imagem. Esse é o itinerário 
Deus determinou para todos que vieram de Adão, 
esse é o nosso destinação.  

Infelizmente e bastante cedo, alguns de Sua 
criação não queria ir com Deus na viagem. 
Jeremias 18 nos diz: A criação do oleiro foi 
arruinada em Suas mãos... como ele estava 
fazendo isso. E como os carros que deixam de 
funcionar na auto-estrada (the freeway); a auto-
estrada é livre, certo? Mas pode ser uma boa idéia, 
para ficar entre as linhas, e não abusar a liberdade 
da auto-estrada). 
 

Porque os que dantes conheceu... Ele 

também os predestinou 

Porque os que dantes conheceu (...aqueles 
feitos à Sua imagem... que livremente amá-lo e 
amar os outros.) 

Ele também os predestinou (...Ele planejou 
seu itinerário com antecedência. Agora, faz que 
significa colocar nossa esquerda ... ou pé direito 
em primeiro?  
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Or scratching our nose? Or not scratching our 
butt? No! He doesn’t care about those things. 
Love… freely given will take care of those 
things… and many more. 

He determined their itinerary; their destination. 
And it’s all wrapped up in: Let Us make Adam in 
Our image. Well, the first Adam… messed up; 
but the second Adam didn’t) 

For whom He did foreknow… He also did 

predestinate… 

to be conformed (…to be fashioned together)  

to the image of His Son (…the second Adam; 
which is probably why God said early on: Have 
no images before Me. Because He already had 
one in view… that He dearly loves),  

to be conformed… to the image of His 

Son…  

that He might be the firstborn among 

many brethren (…God wants a big family… 
made in THEIR image; like Father, like Son). 

Verse 
30 

Moreover whom He did 

predestinate (…whom He set on that journey of 
love, freely given… made in His image),  

them He also called (…many were called):  

 

and whom He called, them He also 

justified (…He made them right):  

and whom He justified, them He also 

glorified. 

Verse 
31 

What shall we then say to these 

things? (…well! It sounds like God our Father has 
been busy, doesn’t it?! He’s not been snoozing!) 

Ou coçando o nariz? Ou não coçando a nossa 
bumbum? Não! Ele não se importa com essas 
coisas. Amor... livremente dado vai cuidar 
dessas coisas... e muitos mais. 

Ele determinou seu itinerário; seu destino. E isso 
é tudo embrulhado em: Façamos Adão à Nossa 
imagem. Bem, o primeiro Adão... desarrumada; 
mas o segundo Adão não fez) 

Porque os que dantes conheceu... Ele 

também os predestinou... 

para serem conformes (...ser moda juntos) 

ã imagem de Seu Filho (...o segundo Adão; 
que é provavelmente por que Deus disse no 
início: Não têm nenhuma imagens diante de Mim. 
Porque Ele já tinha um em vista... que Ele adora),  

para serem conformes... ã imagem de Seu 

Filho...  

a fim de que Ele seja o primogênito entre 

muitos irmãos (...Deus quer uma família 
grande... feitos à Sua imagem; tal Pai, tal Filho). 

Verso 
30

 e aos que predestinou (...quem Ele 
colocou nessa jornada de amor, dado livremente 
...feitos à Sua imagem),  

a estes também chamou (...muitos foram 
chamados): 

e aos que chamou, a estes também 

justificou (...Ele fez lhes direita):  

e aos que justificou, a estes também 

glorificou. 

Verso 
31

 Que diremos, pois, a estas coisas? 

(...bem! Parece que Deus, nosso Pai tem estado 
ocupado, não é?! Ele não tem sido dormitante!) 
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(But let’s go on…) 

If God be for us (…and it certainly sounds like 
He is for us; those whom He knew before… 
whom He previously determined, and He called, 
and He justified, and He glorified),  

(So…)  

If God be for us (…and He is),  

who can be against us? (…well, someone 
who is against God) 

Verse 
32 

He that spared not (…God did not 
work to redeem sparingly. He did not haggle to 
lower the cost) 

He that spared not… His own Son (…the 
Substitute in our place),  

but delivered Him up for us all (…the price 
God paid to redeem fallen man… more than 
covered the cost; He lavishly paid the price. And 
you know, some might object, saying… Why this 
waste?),  

He that spared not… His own Son, 

  

how shall He not with Him also ‘freely 

give’ (…the word is: charizomai; it means… 
grace giving; amazingly grace giving… freely 
giving… at no cost to us) 

how shall He not with Him also freely give 

us all…?  

Paul is saying, THEY already paid so much… 
THEY held back nothing; THEY are not going 
cheap! THEY will give us all we need… to 
complete the whole trip; to reach our destination 
(... there, when we see Him face to face) made in 
the image of God.  

(Mas vamos continuar...) 

Se Deus é por nós (...e certamente soa como 
Ele é para nós; aqueles que Ele sabia antes... 
quem Ele previamente determinado, e Ele 
chamou, e Ele justificou, e Ele glorificou),  

(Então...)  

Se Deus é por nós (...e Ele é),  

quem será contra nós? (...bem, alguém que é 
contra Deus) 

Verso 
32

 Aquele que nem poupou (...Deus 
não fez trabalho redimir frugalmente, Ele não 
regatear para reduzir o custo) 
 

Aquele que nem poupou... a Seu próprio 

Filho (...o Substituto em nosso lugar), 

antes o entregou por todos nós (...o preço 
Deus pagou para redimir o homem caído... mais 
do que coberto o custo; Ele luxuosamente pagou 
o preço. E você sabe, alguns podem objetar, 
dizendo... Por que este desperdício?),  

Aquele que nem poupou... a Seu próprio 

Filho,  

como serão Ele não também com Ele 

‘livremente dar’ (...a palavra é: charizomai;... isso 
significa... graça dando; surpreendente graça 
dando... dando livremente... sem qualquer custo 
para nós) 
como serã Ele não também com Ele 

livremente dar todas...?  

Paulo está dizendo: ELES já pago tanto... ELES 
retido nada; ELES não vão barato! ELES vão 
dar-nos tudo o que precisamos... para completar 
toda a viagem; para chegar ao nosso destino 
(...lá, quando nos vê-Lo cara a cara) feito à 
imagem de Deus. 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


Romanos 8 vs 29   KJV-lite™ VERSES  
ROMANS 8 VS 29 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

5 | iLibros.net internacional © 2014 

 And perhaps, that is why Jesus will say to 
some…  

I never knew you; you workers of lawlessness.  

The greatest law there is… is to love God with all 
our heart; and to love one another, as He loved 
us. To some, Jesus will say, I never knew you… 
never at all… not at any time did I know you. 
Were they lovers of self… rather than, lovers of 
God? Hm? 

So then, they were not part of the itinerary. God 
did not plan them, wow!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E talvez seja por isso que Jesus diz para 
alguns...  

Nunca vos conheci; você que praticais a 
iniqüidade.  
A lei suprema que existe... é amar a Deus com todo 
o nosso coração; e amar uns aos outros, como Ele 
nos amou. Para alguns, Jesus dirá: Eu nunca vos 
conheci... nunca em tudo... não a qualquer momento 
Eu sabia que você.Eles eram amantes de si 
mesmo... ao invés, os amantes de Deus? Hm? 

Assim então, eles não faziam parte do itinerário. 
Deus não planejá-los, Uau! 
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