
ROMANOS 8 vs 33   KJV-lite™ VERSES  
ROMANS 8 VS 33 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

1 | iLibros.net internacional © 2014 

33 
Who shall lay any thing to the charge of 

God's elect? (…Paul asks a great question. In 
Greek, it is only 4 words: tis egkaleo theos 
ekletos; this question could read: Who accuses 
God’s elect? Or, who incriminates God’s chosen? 
And the answer is: Not God! God is in the 
business of saving. 

Who is going to call into question God’s elect? 
God is already busy… foreknowing… and 
predetermining… calling, and justifying… and 
someday, glorifying those He is making in His 
image. Who incriminates God’s chosen? Not 
God! Wrong person… He is not the accuser of 
our soul.) 

(For a second time, Paul says…) 

God justifies (…He is judicially making things 
right for His people. He’s already got a handful to 
do). 

(And Paul asks another question…) 

34 
Who is he that condemneth?  (…not the 

Spirit, He is helping; not God, He is justifying)  

Who is he that condemneth? (Some might 
ask, Well, how about Christ? Wrong person! He 
was condemned by the religious people. Lucky 
Him, He paid the terrible price to Substitute for 
us. So, He did all that; and now, He’s going to 
condemn us? No!) 

(Paul says…)  

It is Christ that died, yes rather, that is 

risen again, who is even at the right hand 

of God, who also makes intercession 

(…Christ is doing what the Holy Spirit is doing; 
they are on the same team) 

for us (…to help us—thank God!) 

33
 Quem intentará acusação contra os 

escolhidos de Deus? (...Paulo pede uma 
grande questão. Em grego, é apenas 4 palavras: 
tis egkaleo theos ekletos; Esta pergunta poderia 
ler: quem acusa o eleito de Deus? Ou, quem 
incrimina os escolhidos de Deus? E a resposta é: 
não Deus! Deus está no negócio de salvar. 

Quem é que vai pôr em causa eleitos de Deus? 
Deus já está ocupado... pré-conhecendo... e 
predeterminando... chamando, e justificando...  e 
um dia, glorificando aqueles quem Ele está 
fazendo à Sua imagem. Quem incrimina os 
escolhidos de Deus? Não Deus! Errado pessoa... 
Ele não é o acusador de nossa alma). 

(Pela segunda vez, Paulo diz...) 

É Deus quem os justifica (...Ele judicialmente 
é fazer com que as coisas direito para Seu povo. 
Ele já tem um punhado de fazer). 

(E Paulo faz outra pergunta...) 

34
 Quem os condenará? (...nem o espírito, ele 

está ajudando, não é Deus, ele está justificando) 
 

Quem os condenará? (Alguns podem 
perguntar, bem, que tal Christ? Pessoa errada! 
Ele foi condenado pelo o povo religioso. Sorte 
dele, Ele pagou o preço terrível para substituto 
para nós. Assim, Ele fez tudo isso; e agora, Ele 
vai nos condenar? Não!) 

(Paulo diz...)  

É Cristo Jesus é quem morreu, ou antes 

quem ressurgiu dentre os mortos, o qual 

está ã direita de Deus, e também intercede 

(...Cristo está fazendo o que o Espírito Santo 
está fazendo; Eles são no mesmo time) 

por nós (... para ajudar-nos — graças a Deus!) 
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Verse 
35 

Who shall separate us from the 

love of Christ? (Not God the Father; that is 
why He sent His Son. No the Spirit, who helps us 
in our weakness. Not Christ; He’s making 
intercession for us.) 

Who shall separate us from the love of 

Christ?   

shall tribulation,  

or distress, or persecution,  

or famine, or nakedness,  

or peril, or sword? 

36 
As it is written,  

For thy sake we are killed (…we are hated, 
and as good as dead)  

all the day long (…to those who despise this 
good news);  

we are accounted as sheep for the 

slaughter. (Paul asks, shall these pressures… 
and narrowing and squeezing… and dangers… 
shall these things separate us from the love of 
Christ?) 

37 
NO!  

…in all these things we are ‘more than 

conquerors’ (…the word is: huper-nikao. There 
is no question about our victory. There is no 
doubt! We won…!) 

through Him that loved us (…and gave 
Himself for us; through His love, we are 
victorious). 

(Paul says…) 

Verso 
35

 Quem nos separará do amor de 

Cristo? (Não Deus o Pai, que é porque Ele 
enviou Seu Filho. Não o Espírito, que nos ajuda 
em nossas fraquezas. Não a Cristo; Ele está 
fazendo intercessão por nós.) 

Quem nos separará do amor de Cristo?   

a tribulação,  

ou a angústia, ou a perseguição, o 

u a fome, ou a nudez,  

ou o perigo, ou a espada? 

36
 Como está escrito, 

Por amor de ti somos entregues ã morte 

(...somos odiados, e tão bom como morto)  

o dia todo (...a os que desprezam esta boa 
notícia);  

fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro. (Paulo pergunta: serão essas 
pressões... e estreitamento e apertando... e 
perigos...  serão essas coisas nos separará do 
amor de Cristo?) 

37
 Não! 

em todas estas coisas somos ‘mais que 

vencedores’ (...a palavra é: huper-nikao. Não 
há nenhuma pergunta sobre nossa vitória. Não 
há dúvida! Nós vencemos...!) 

por aquele que nos amou (...e se entregou 
por nós, através do Seu amor, nós somos 
vitoriosos). 

(Paulo diz...) 
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38 
For I am persuaded (…I am convinced; I 

am thoroughly confident… and at peace in my 
heart),  

that neither death, nor life,  

nor angels, nor principalities, nor powers,  

nor things present, nor things to come 
(…what is now at hand; whatever might come… 
whatever should come), 

(And Paul continues…) 

39 
Nor height,  

nor depth,  

nor any other created thing (…whatever the 
future holds. What is Paul saying? With such a 
terrible price that was paid, Jesus Christ 
substituting His life for us; Paul says, whatever 
you can think of, whatever you might wonder, or 
doubt… or fear: put it on the list! Paul didn’t have 
time to tell us all the things that came to his 
mind.) 

(He was in a hurry to tell us…) 

NOTHING… shall be able (nothing has the 
power)  

to separate us  

from the love of God,  

which is in Christ Jesus our Lord. 

 

 

 

38
 Porque estou certo de (...Estou 

convencido; Estou completamente confiante... e 
em paz no meu coração),  

que nem a morte, nem a vida,  

nem anjos, nem principados, nem poderes, 

nem coisas presentes, nem futuras por vir 

(...que é hoje o na mão; qualquer que podem 
vir... qualquer que deveria vir)), 

(E Paulo continua...) 

39
 Nem a altura, 

nem a profundidade,  

nem qualquer outro criado coisa (...tudo o 
que o futuro prende. O que Paulo está dizendo? 
Com um preço tão terrível que foi pago, Jesus 
Cristo substituindo Sua vida por nós; Paulo diz: 
tudo o que você pode pensar, tudo o que você 
pode se perguntar, ou dúvida... ou medo: colocá-
lo na lista! Paulo não tinha tempo para nos dizer 
todas as coisas que veio a sua mente.) 

(Ele estava com pressa para nos dizer...) 

NADA... serão capazes (...nada tem o 
poder)  

nos separar  

do amor de Deus,  

que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
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