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Delimitação de Perícope  - Romanos 15:7-13

Perícope anterior

Paulo  vem falando desde o  vers.  1 sobre suportar  as  debilidades dos  mais

fracos, agradar ao próximo, para que sejamos imitadores de Cristo  e fecha com

o vers. 6 pedindo para que hajamos em concordância para a glória de Deus.

Perícope sugerida

A partir do Vers. 7 até o vers 13 Paulo muda de assunto e passa a afirmar que

Cristo foi constituído ministro da circuncisão, para a confirmar as promessas e

para o acolhimento dos gentios, parece retomar o tema do início da epístola,

onde fala da lei  e da graça, dos judeus e dos gentios.  Cita textos do Antigo

Testamento justificando os gentios.

Perícope posterior

No vers. 14 Paulo dá outra direção ao texto referindo-se diretamente aos leitores

da  carta  fazendo  afirmações  sobre  a  conduta  e  o  caracter  dos  mesmos,

rompendo com a linha de raciocínio que estava desenvolvendo até o vers. 13.

Para fundamentarmos a delimitação da perícope acima podemos citar as seguintes

fontes:
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 Bíblia de Estudo Vida –  Almeida Revista e Atualizada, Editora Vida : Delimita

a perícope em Rm 15 :7-13

 Bíblia de Jerusalém, Editora Cultura Cristã : Delimita a perícope em Rm 15:7-

13

 Bíblia Sagrada – Nova Tradução na Linguagem de Hoje – Ed.  Sociedade

Bíblica do Brasil – 2000 : Delimita a perícope em Rm 15:7 - 13

 Carta aos Romanos – Karl Barth, Editora Novo Século : Delimita a perícope

em Rm 15:7 – 12

 Romanos – Introdução e Comentário de F.  F Bruce ,   Editora Vida Nova:

Delimita a Perícope em Rm. 15:7-13 

Análise Literária.

Estrutura ou divisões do Texto

Ao  lermos  o  texto  da  Epístola  de  Paulo  aos  Romanos  fica-nos  obvio  um claro

desenvolvimento  natural  do  texto  e  consequentemente  uma  divisão  que  visa

apresentar ao leitor gradualmente temas cada vez mais complexos.  Para que se

possa efetuar um estudo mais sistemática desta obra teológica, que é a carta aos

romanos,  faz-se  mister  adotarmos  uma  divisão  do  texto,  para  visualizarmos  o

desenvolvimento do mesmo e para  enquadrar a perícope em estudo. Para tanto

usaremos  a  divisão  do  texto  elaborada  F.F  Bruce  em  seu  comentário  sobre

Romanos:

Prólogo 1:1-15
                                Saudação 1:1-7

Introdução 1:8-15
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O EVANGELHO SEGUNDO PAULO 1:16 – 11:36

1 – O tema do Evangelho : a Justiça de Deus revelada 1:16,17

2 – Pecado e Retribuição: Diagnostico da Necessidade Universal 1:18  –  3: 20

a - O mundo pagão 1:18 – 32

b - O moralista 2: 1 – 16

c - O judeu 2: 17 – 3:18

(1) Privilégio traz responsabilidade 2:17 – 18

(2) Objeções respondidas 3:1 – 8

d - Toda a humanidade achada culpada 3:9 – 20

3 – O Meio de Alcançar a Justiça: Satisfeita a Necessidade Universal 3:21 – 5:21

a - A provisão de Deus 3:21 – 31

b - As bênçãos que acompanham a justificação : paz. Alegria. Esperança 5:1 

– 11

c - A velha e a nova solidariedade 5:12 – 21

4 – O Meio para a Santidade 6:1 – 8:39

      a - Livres do pecado 6:1 – 23

(1) Objeção por hipótese 6:1,2

(2) O significado do batismo 6:3 – 14

(3) Analogia do mercado de escravos 6:15 – 23

b - Livres da Lei 7:1 – 25

(1) Analogia do casamento 7:1 – 6

(2) O despertar da consciência 7:7 – 13

(3) O conflito interior 7: 14 – 25

c - Livres da morte 8:1 – 39

(1)   Vida no Espírito  8: 1 –17

(2) A glória por vir  8:18 – 30

(3) A vitória da fé  8:31 – 39

5 – A incredulidade humana e a Graça Divina 9:1 – 11:36

a - O problema da incredulidade de Israel 9:1- 5

b - A escolha soberana de Deus 9:6 – 29

c - Responsabilidade do homem 9:30 – 10:21

(1) A pedra de tropeço 9:30 – 33

(2) Os dois meios para a justiça 10:1 – 13

(3)Proclamação universal 10:14 – 21

d - O propósito de Deus para Israel 11:1 – 16

(1) A alienação de Israel não é final

(2) A parábola da Oliveira 11:17 – 24

(3) A restauração de Israel 11:25 – 29

c - O propósito de Deus para a humanidade 11:30 – 36

MODO CRISTÃO DE VIVER 12:1 – 15:13

1 - Sacrifício Vivo  12 : 1,2
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2 - A vida Comum dos Cristãos 12:3 – 8

3 - A Lei de Cristo 12:9 – 21

4 - O Cristão e o Estado 131 – 7

5 - Amor e Dever 13:8 – 10

6 - A Vida Cristã em Dias de Crise 13:11 – 14

7 - A Liberdade Cristã e Amor Cristão 14:1 – 15:6

a - A Liberdade Cristã 14:1 – 12

b - Amor cristão 14:13 – 23

c - O exemplo de Cristo 15:1-6

8- Cristo e os Gentios 15:7 – 13

Epílogo 15:14 – 16:27

a- Narrativa pessoal 15:14 – 33

b - Saudações a vários amigos 16:1 – 16

c - Exortação Final 16:17 – 20

d - Saudações enviadas pelos companheiros de Paulo 16:21 – 23

e - Doxologia 16:25 – 27

É dentro do item 8 “Cristo e os Gentios”  que encontramos a perícope em estudo,

esta divisão elaborada por Bruce no meu entender é melhor do que outras tais como

a de Gordon H. Clark que coloca o capítulo 15:1- 33 como “Ambições missionárias

de Paulo”, apesar de sitentizar bem o objetivo do texto, uma divisão mais detalhada

seria melhor.  Já  S. E. McNair em A Bíblia Explicada coloca o capítulo 15.1 – 13

com o título de Segredo e Motivo, o segredo  realmente nos parece o título que

pouco nos revela.

Contexto Imediato.

Ao lermos criteriosamente  a Carta aos Romanos vemos que Paulo utiliza muitas

vezes de temas encadeados, ou seja um assunto puxa o outro perfazendo um todo

orgânico e lógico, e não raras vezes vemos um terceiro interlocutor imaginário o qual

Paulo utiliza-se para explicar questões mais profundas ou aparentemente conflitante.

Vemos que na perícope em Rm 15:7-13 está forma de Paulo explanar a verdade

também ocorre, ela faz um todo com o texto anterior, lendo o texto rapidamente
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parece que a perícope não deve ter continuidade com a anterior, porém uma leitura

mais atenta nos revela a intenção de Paulo de que  haja uma perfeita comunhão,

para que nos acolher  uns aos outros, nota-se a preocupação de Paulo para que os

gentios sejam acolhidos também, ou seja Paulo demonstra a necessidade de pregar

entre os gentios e desta forma vemos na perícope uma continuação do desenrolar

dos ensinamentos de Paulo,  e como  já havia deixado claro em todo o corpo da

epístola os Gentios estão incluídos no plano de Deus.

E na perícope posterior que inicia-se no versículo 14 em diante Paulo continua a

fundamentar  a  necessidade de levar  a Palavra  a todos que não a conhecem, e

olhando  deste  prisma  vemos  a  gradual  preparação  de  Paulo  para  levar   ao

entendimento  da  igreja  em  Roma  da  necessidade  da  evangelização  e  que  ele

mesmo teria planos de passar por ali a fim de levar a Palavra à outros locais.

Sitz in Leben

O motivo que levou Paulo a escrever a perícope em questão, possivelmente seria

para  firmar  a  união  entre  os  membros  da  Igreja,  tanto  gentios  como  judeus

convertidos, a fim de que um não se achasse superior ao outro, uma vez que pelo

teor  da  carta  parecia  haver  alguns  desentendimentos  da  correta  doutrina  cristã.

Paulo demonstra inclusive que o acolhimento dos gentios era algo que estava já

profetizado nas escrituras, desta forma deixando claro que Jesus era o Cristo tanto

para judeus como para gentios. 
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Gênero Literário

O  gênero  literário  do  texto  do  qual  delimitamos  a  perícope  é  de   carta,  mais

especificamente de epístola por ser direcionado para um público amplo e para leitura

geral. A identificação como sendo a deste gênero dá-se pela caracterização geral de

carta tal como:

Apresentação do remetente (1:1)

Destinatários (1.7)

Ação de Graças e Oração (1.9) – Comum nas cartas de Paulo.

Introdução (1:16)

Na epístola  em si  Paulo  faz  menção à  vários  textos  do Antigo  Testamento  e  a

perícope em questão não foge a regra. Menciona-se texto de Isaias e de Salmos,

aparecendo assim em alguns pontos a poética dos salmos.

A  epistola  como um todo  é  um valioso  matéria  teológico,  Paulo  quer  firmar  os

conceitos cristãos e dirimir algumas questões que estavam sendo levantadas em

Roma. A perícope em questão também tem esse enfoque apresentando-se como

forma literária a parênese.

Autoria

O início da Carta aos Romanos por si só não deixa margens para questionarmos a

autoria,  uma vez que Paulo como lhe é habitual identifica-se claramente.
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Desta forma podemos afirmar indubitavelmente que seu autor foi Paulo, raríssimos

são os autores que questionam a autoria, e destes poucos a maioria não apresenta

fundamentação para suas suspeitas.

Champlin, em sua obra enciclopédica1 afirma que: “A carta aos romanos, juntamente

com I  e II  aos Coríntios,  aos Gálatas,   Filipenses,  aos  Colossenses,  I  e  II  aos

Tessalonicenses e a Filemom, são quase universalmente aceitas como epístolas

genuínas do apóstolo Paulo.”  John Stott2, em seu comentário ao livro  de Romanos

também  não  questiona  a  autoria  paulina,  assumindo-a  como  certa  e  evidente.

Também Karl Barth em seu comentários sobre Romanos, apesar de não levantar

questões com relação à autoria, dá a entender que aceita a autoria de Paulo, pelo

título do Capítulo I, : “Paulo a seu Leitores”.

O estilo e características de Paulo fica evidente em Romanos e a comparação entre

as epístolas aceitas como paulinas provam a mesma autoria, e Champlin3 deixa isso

claro:

“A simples comparação entre as quatro obras clássicas de Paulo ( Romanos, I e II aos

Coríntios, aos Gálatas,  Filipenses, aos  Colossenses, I e II aos Tessalonicenses e a

Filemom.) no que diz respeito a questões de estilo e vocabulário revela-nos que todas

essas quatro epístolas foram indisputavelmente produzidas pelo mesmo autor. Aceitar

uma delas como paulina é aceitar todas as outras três e rejeitar uma dela é rejeitar as

demais. Estilo e vocabulário são elementos que não podem ser facilmente copiados

ou  imitados e essas epistolas revelam nos o mesmo homem, dotado de um estilo

literário intensamente pessoal o que revela a personalidade de seu autoro de forma

notável  e  indiscutível  .  Essas  epistolas  em seu  próprio conteúdo reivindicam  de

1 Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia - R. N. Champlin - Ed. Hagnos – 5ª  Edição – pg. 726
2 Romanos – John Stott –pg 29
3 Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia - R. N. Champlin - Ed. Hagnos – 5ª  Edição – pg 726
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terem  sido  escritas  pelo  apostolo  Paulo  e  o  conteúdo  de  cada  uma  delas

consubstancia tal asseveração.”

 O Manual  Bíblico   Vida  Nova4 também afirma ser  Paulo  o autor  da  Carta  aos

Romanos,

O teólogo  histórico-crítico Albert Schweitzer em sua obra O Misticísmo de Paulo O

Apóstolo5, afirma:

“Como fontes dignas de confiança temos, em primeiro lugar,  as quatro principais

Epístolas:  a aos Gálatas,  as duas aos Coríntios e a aos Romanso. A autinticidade

destas é aceita por F. C. Baur ( 1792 – 1860) e pela escola de Tübingen eu descendeu

dele(...)  As quatro grandes Epístolas foram postas em dúvida somente por Bruno

Bauer (1809 – 1882), e aos holandeses radicais Allard Peirson e A.  D. Loman, e por

aqueles   que, como seus sucessores  nesta linha de criticismo, se esforçaram para

provar que o Paulinismo era uma criação do segundo século. “

Também Carson6 afirma a autoria de Paulo da carta aos romanos, cita ainda que

Tércio 7 foi o escriba de Paulo, a quem este ditou a carta.

Podemos ainda citar  os Pais da Igreja que davam como autêntica ou citaram a

Carta  de  Paulo  aos  Romanos:  Clemente  de  Roma ,  Inácio,  Policarpo  Hermas,

Ireneu Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Origenes, Atanásio Cirilio

de Jerusalém, Eusébio, Jerônimo, Agostinho. Foi data como autentica nos cânones

4 Manual Bíblico Vida Nova, 2001 – pg . 711
5 Albert Schweitzer – O Misticismo de Paulo o Apóstolo – Editora Novo Século – Pg. 65
6 CARSON, D.A.- Introdução ao Novo Testamento – Pg. 269
7 Afirma Quem é Quem na Bíblia Sagrada afirma que “Tércio Redigiu a carta aos  romanos a qual foi 

ditada por Paulo. Acrescentou sua própria saudação aos irmãos de Roma no final da Epístola (Rm. 

16.22 Obs. Ver nota sobre a doxologia mais adiante.)(...)” – Quem é quem na Bíblia Sagrada – 

Editado por Paul Gardner – Ed. Vida – pg 633
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de  Marcião  (c  140),  Muratório  (170),  Barocócio  (c  206),  Apostólico  (  c.  300),

Celtenhão (c. 360), Atanásio ( c. 367), Ainda aceita nos concílios de Nilcéia ( c. 325-

40), de Hipo (393),  Cartago (397).8

Baseado na posição dos autores contemporâneos e nos Pais da Igreja,  ficamos

seguros em afirmar a autenticidade da carta como sendo de origem paulina, 

Porém salientamos que há um ponto que, apesar de toda a argumentação  em prol

da sustentação da origem paulina da carta, autores levantam que há uma parte da

carta aos Romanos que pode ter sido incluída ao texto original posteriormente. 

Quanto a integridade da carta Champlin nos esclarece :

“ A doxologia em Romanos  16: 25 – 27, aparecem em três posições diferentes, nos

manuscritos antigos. Em alguns manuscritos aparece mais de uma vez ao passo que em

outros não aparece nenhuma vez. (...)

(...) Alguns eruditos tem pensado que essa doxologia (Rom. 16 : 25-27) originalmente

assinalava  o  final  da  epistola  aos  Romanos  no  décimo  quarto  capítulo,  e  que  os

capítulos  décimo  quinto  e  décimo  sexto  foram  adições  posteriores  feitas  a  essa

epistola(...).  Então  ,  ao ser  acrescentado o décimo quinto capítulo a  doxologia foi

transferida para o fim dos capitulo dezesseis a fim de conferi a epistola um termino

apropriado . Alguns críticos textuais modernos entretanto atualmente  acreditam que

essa  doxologia  jamais  fez  parte  do  orinignal  escrito  pelo  apostolo  Paulo;  (...)  A

epistola  aos  Romanos  segundo  foi  originalmente  escrita  tinha  catorze,  quinze  ou

dezesseis capítulos? (...)  todos os manuscritos  existentes  desta epistola  contem os

8 Introdução Bíblica – Norman Geisler e William Nix – Editora Vida -pg 107
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capítulos quinze e dezesseis, embora hodiamente alguns estudiosos duvidem que esses

dois capítulos façam pare original da mesma. (...)”9

Esta dúvida no final da carta não apresenta ameaça nenhuma com relação a autoria

da carta como um todo. 

Data e Local

Assim como a pouco o que questionar com relação a autoria da carta, a data e o

local  também  não  apresentam  grandes  problemas  para  sua  definição.  O  Novo

Comentário da Bíblia Vida Nova afirma o que segue:

“ Não há dúvida quanto à origem geográfica desta epístola. Paulo, em sua terceira

viagem missionária, esperou em Corinto os delegados das igrejas gentílicas, os quais

levavam as  ofertas  que  haviam sido  coletadas  para  os  judeus  cristãos  pobres  de

Jerusalém (ver #At 20.2-3). Sobre essa coleta, lemos em #1Co 16.1-4 e #2Co 8, e, em

#At 24.17,(...) Alguns dos nomes citados no último capítulo desta epístola, tais como

Febe, a diaconisa de Cencréia, porto de Corinto, "Gaio, meu hospedeiro" (cfr. #1Co

1.14);  "Timóteo,  meu cooperador"  (cfr.  #2Co 1.1),  "Erasto,  tesoureiro  da cidade"

(cfr.: #2Tm 4.20), estão associados muito claramente a Corinto. Uma epístola como

esta aos Romanos, escrita cuidadosa e ponderadamente, só podia ser redigida com

calma, quando Paulo pôde fixar residência,  durante algum tempo, num lugar.  Ele

demorou três meses em Corinto, segundo informa o historiador Lucas (#At 20.3),

tempo este suficiente para a redação da epístola.” 

“Temos uma indicação da época em que foi escrita no cap. 15, onde o apóstolo revela

que está prestes a viajar à Palestina, levando "a coleta para os pobres", quando então

espera estar desimpedido para visitar Roma e, depois, a Espanha. Isto se refere ao fim

9 Para uma análise mais profunda da integridade da epistola de Romanos ver ; Enciclopédia de Bíblia,

Teologia e Filosofia de R. N. Champlin volume 05 pg 732 a 734.
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da terceira viagem missionária e à última visita a Jerusalém. Foi às vésperas de sua

partida para esta última cidade que ele terminou esta carta e a endereçou a Roma.

Relativamente à cronologia exata da vida e obra de Paulo, nenhuma autoridade no

assunto pode ser dogmática, mas o tempo da última visita a Jerusalém é colocado

entre os anos 56 e 59 A. D., não sendo possíveis outras datas.” 10

Com este ponto concordam Champlin afirmando que os trechos de Atos 20:2, e Rom

15:24,28, indicam a época em que foi escrita, sendo esta situada a partir de 53 D. C,

quando muito, para autores mais tardios, não ultrapassando quatro ou cinco anos

mais tarde.  Também o local citado é Corinto.

Destinatários

Como o título diz a Epístolas foi escrita aos Romanos, precisamente para a igreja

existente em Roma, Champlin 11 afirma que se desconhece a origem exata da igreja

em Roma, porém antes de Paulo escrever sua a carta aos romanos já existia uma

uma significativa comunidade de cristãos ali, inclusive pelo próprio texto de romanos

1:8-13 e 16:19.  Baseando-se na própria afirmação de Paulo que nunca antes tivera

ali,  fica  claro  que  não  foi  ele  quem  fundou  aquela  igreja.  Existem  outras

possibilidades para  a origem daquela comunidade:

a- Visitantes de Roma  que estiveram presentes no dia de Pentecostes (Atos

2:10) e que estavam entre os três mil convertidos naquele dia.

10 DAVIDSON, Francis (ed.), STIBBS, A. M. (colab.), KEVAN, E. F. (colab.), SHEDD, Russell P - O 

Novo Comentário da Bíblia. 3ed. São Paulo, Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1995.- Bíblia 

Online – Módulo Avançado.
11 Champlin, Op . Cit. p 722
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b- Pedro, sendo esta a posição oficial da Igreja Católica Romana, sendo este

seu fundador e seu primeiro bispo. Existe uma forte evidência patrística em

favor do ministério de Pedro em Roma. Mas Champlin,  afirma que é pouco

provável que seja Pedro seu fundador.

c- Uma explicação mais provável para a origem da igreja em Roma é que ela foi

fundada por cristãos que levaram o evangelho à capital do império.

d- Também há a possibilidade de que a perseguição aos cristãos, após a morte

de Estevão tenha ocasionado a ida para Roma de alguns que fugiram de

Jerusalém.

Champlim afirma ainda que baseado em uma declaração de Ambrosiastro, escritor

do século IV a C. seria a origem da igreja em Roma de Judeus convertidos :

“ (...) É fato o estabelecido  de que havia judeus que habitavam na cidade de Roma

no tempo dos apóstolos e que aqueles judeus que haviam crido em Cristo, passaram

para os romanos a traição de  que deveriam para os romanos a tradição e de que

deveriam professar  a Cristo, mas também guardar a lei. Não deveríamos condenar os

romanos, mas antes, louvar a sua fé, porquanto sem quaisquer sinais ou milagres e

sem terem visto qualquer dos apóstolos não obstante, aceitaram a fé em Cristo, ainda

que de conformidade como os ritos judaicos. (...)”  - (Obras III. 373) 12

Conclui  Champlin  então  que  chegaram  a  Roma  cristãos  antes  de  qualquer

missionário ou apóstolo, e conclui  que a citação de Ambrosiastro, confere com o

caráter da Epístola de Paulo  à aquela Igreja que originalmente tinha um caratê

Judaico,  o  que  provavelmente  explicaria   o  poderoso  argumento  de  Paulo  com

relação da justificação pela fé, bem como o amplo tratamente que ele dá  à questão

12 Champlin, Op. Cit.  p 729
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da cegueira e  a final  restauração da nação de Israel.  Conclui-se que havia em

Roma crentes que estariam intensamente interessados por esse esclarecimentos,

ou seja Judeus convertidos, ou romanos convertidos ao cristianismo.

Com esse ponto de vista concorda S. E. McNair, que afirma :

“(...) Embora fosse uma carta dirigida aos romanos – gentios -, vemos que entre os

crentes em Roma havia, evidentemente, um grande numero de judeus convertidos.

Por isso o apostolo constantemente refere-se aos fatos do V.T. (...)”13

Merrill C. Tenney,14 porém afirma que a igreja ali não podia ser grande e que era

provavelmente formada de gentios, ( 1:13),  diz ainda que “ A igreja gentia de Roma

continha, quando muito, uma pequena minoria de judeus (...)”

“(...)  A  igreja  de  Roma  evidentemente  compunha-se  tanto  de  judeus,  como  de

gentios.  (...).  Crê-se que  a  igreja  se  compunha de,  pelo menos,  quatro  diferentes

congregações,  a saber,  a da casa de Áqüila e Priscila,  no Aventino; a do Palácio

Imperial; a da casa de Hermes; e a da casa de Filólogo (ver #Rm 16.3-15). 

Se  os  judeus  cristãos  palestinenses  fundaram  aquela  comunidade,  devem  ter

evangelizado primeiro seus patrícios, dos quais havia uma colônia em Roma, com

muitas sinagogas. O apóstolo, através de toda esta epístola, dá a entender que judeus

iriam  lê-la,  dirigindo-se-lhes  em  particular  e  fazendo  muitas  alusões  ao  Velho

Testamento (há cerca de sessenta citações diretas) e à história dos filhos de Israel. 

13 A Bíblia Explicada – S. E. McNair – CPAD pg. 405
14 O Novo Testamento, sua origem e análise – Merril C. Tenney , pg 317
15 Novo Comentário da Bíblia – Op cit.
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Por outro lado, Paulo, por certo, tinha em mente que gentios iriam também ler sua

epístola, os quais constituíam a maior parte daquela comunidade cristã. É a eles que

se dirige no começo da carta (Rm 1.1-15). Cfr. também Rm 15.14-16 e Rm 11.13,

onde encontramos a declaração inequívoca-"Dirijo-me a vós outros, que sois gentios!

Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios...".(...) Vê-se, pois, que a igreja cristã de

Roma  compunha-se  de  judeus  e  gentios,  sendo  estes  mais  numerosos,  e,

possivelmente,  em grande  parte,  aceitaram o Cristianismo por  via  de uma prévia

conversão  ao  Judaísmo.  Isso  justifica  as  citações  que  o  apóstolo  faz  do  Velho

Testamento e a referência ao problema da raça judaica. (...)”

Podemos  crê  pelas  afirmações  dos  autores  que  os  destinatários  da  Carta  aos

Romanos eram tanto aos gentios como aos judeus convertidos, que poderiam ainda

estar observando as práticas do A T. bem como tentando impor estas práticas.16

Propósito da Carta

O que levou Paulo escrever a igreja de Roma? O que tinha em mente o apóstolo,

qual  era  sua  intenção?  É ela  um tratado  teológico,  ou  simplesmente  uma carta

ocasionada por circunstâncias da carreira de Paulo? 

O Novo Comentário da Bíblia, afirma que o propósito da carta de Paulo era a que ele

realmente  cita  no  seu  texto,  de  visitar  os  cristãos  em  Roma,  e  seguir  para

evangelizar os gentios do leste :

16 Carson conclui também que o público objeto da carta aos romanos é misto, gentios e judeus 

convertidos. Para uma apreciação mais detalhada ver a referência aos destinatários na obra de 

Carson - Introdução ao Novo Testamento, - Editora Vida Nova, pg 271
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“(...)O propósito que Paulo teve em escrever está claramente expresso na carta, e ele

não  teve  razão  de  ocultar  quaisquer  veleidades  teológicas.  Escreveu  para  dar  a

entender sua real intenção de visitar os cristãos de Roma (ver Rm 1.10-13), de modo

que repartisse com eles, como apóstolo de Jesus Cristo, "algum dom espiritual" (cfr.

Rm 15.29). Como o cap. 16 revela, aproveita-se o mais possível de suas relações de

amizade. Declara-lhes também que sua ida a Roma faz parte de um plano mais vasto

(ver Rm 15.15-24). Tanto quanto lhe foi possível, completou a evangelização dos

gentios  na direção de leste;  agora quer empreender nova aventura missionária  no

oeste.  Escreve-lhes  para  conseguir  a  cooperação  deles  nesse  plano,  uma vez  que

Roma  é  um  verdadeiro  centro  estratégico  e  sua  comunidade  cristã  é  um  grupo

influente naquele sentido. Toda a parte doutrinária da epístola foi escrita com este

mesmo propósito, a fim de que a Igreja ali pudesse alcançar  a grandeza da graça

divina e a amplitude da misericórdia de Deus, tão admirável e tão envolvente, que a

evangelização,  pela  parte  que  lhe  tocava  (e  a  eles  também),  era  absolutamente

imperiosa.(...)”17

Schweitzer18 concorda com a avaliação acima uma vez que afirma que as cartas de

Paulo são escritos “ocasionais”, Paulo não as compôs para dar um relato coerente

de  seu  ensino,  mas  somente  expôs  seus  conditos  tão  plenamente  quanto  as

circunstancias que deram origem as Cartas parecia exigir.

Champlin19 enumera uma série de motivos para Paulo ter escrito Romanos, quais

sejam,

17 O Novo Comentário da Bpiblia. Ob. Cit. 
18 Albert Schweitzer – O Misticismo de Paulo o Apóstolo – Editora Novo Século – Pg. 67
19 Champlim, Op. Cit. p 
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Fazer oposição aos judaizantes que atuavam na cidade de Roma os quais sentiam

obrigação com as leis cerimoniais e o conceito de salvação pelas obras,  a intenção

de  Paulo  fazer  trabalho  missionário  no  ocidente,  dificuldades  com  relação  a

doutrinas e praticas na igreja de Roma, elucidar duvidas com relação a Israel e ao

povo Judeu com relação a Cristo etc...

Desta forma podemos concluir exatamente o que  Stott20 chega, a um meio termo

que   afirma sero objetivo de Paulo ao escrever aos Romanos de preparar o seu

caminho  em  sentido  da  Espanha  bem  como  apresentar  suas  credenciais  de

apóstolo,  mas havia outro objetivo,  sendo uma comunidade mista constituída de

Judeus e gentios , este últimos em maior numero, havia um considerável conflito

entre estes dois grupos (diferentes convicções quanto à função da aliança e da lei

de  Deus e,  conseqüentemente,  acerca  da salvação.),  e  o  objetivo  de Paulo era

sanar as dúvidas e diferenças

Contexto Social, Religioso, Político econômico.

Roma vivia o seu ápice, a expansão do império continuava forte,Tenney em sua

obra O Novo Testamento21, sua origem e análise nos relata  porém que as guerras

civis  que  tinham  precedido  a  instituição  do  governo  imperial  tinha  dilacerado

inteiramente  a  vida  social.  Muitas  das  famílias  tradicionais  haviam sucumbido  e

perdido por completo a sua influencia, outra aristocracia havia ascedido no calor das

turbulências do império, a compra de terras que pertenciam a antiga aristocracia e

que  agora  haviam  empobrecido  e  ainda  a  exploração  das  cidades  recém

20  Stott Op. Cit. p 32
21 Op. Cit. p 78

17/31



conquistadas abria uma nova possibilidade de lucros e especulações.Tenney relata

que,  “Os  prazeres  que  essas  condições  davam  incremento,  enfraqueciam  a

aristocracia e desanimavam as classes inferiores, que sentiam que apesar das suas

canseiras, iam prosperando menos a medida que os anos passavam.” 

A classe média  passava por  um empobrecimento,  devido  as  guerras  e  ao farto

trabalho  escravo,  muitos  escravos  inclusive  com  aptidões  intelectuais,  que

substituíam a mão de obra paga. A grande massa social estava sensível a qualquer

promessa  de  melhora  de  vida,  o  que  os  tornava  facilmente  manipuláveis  pelos

governantes.

A plebe estava em situação deplorável, com parcas condições de sobrevivência, o

trabalho escravo podia ser até a melhor opção pois garantiria  pelo menos um prato

de comida.

A quantidade de escravos no império romano era extremamente grande, poderia

chegar a quase dois escravos para cada homem livres.

Tenney  cita  que  muitos  dos  escravos  eram  formados  por  médicos,  peritos

contabilistas, professores, artistas hábeis de várias espécies, sendo até um deles

Epicteto célebre filósofo estóico. Ou seja havia uma abundante oferta de mão de

obra  escrava  e  de  boa  qualidade.  Porém  para  os  escravos  sua  situação  era

degradante, ficando a disposição de se senhor para qualquer capricho, perdendo

sua alto estima e senso de moralidade.

Muitos escravos conseguiam sua liberdade e poderiam até ter ascenção social, mas

a grande parte tornava-se criminosa.

A arte na sua grande maioria servia apenas como divertimento e distração e não

como  fator  de  reflexão  da  sociedade.  Era  uma  diversão  para  o  povo  e  para  a

nobreza, e quase sempre estava vinculada ao prazer.
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Um dos grandes divertimentos compartilhado pelo povo e pela nobreza era as lutas

na arena, as pessoas assistiam aos gladiadores, escravos ou prisioneiros de guerra,

lutarem até a morte com interesse mordaz. 

 O impero romano ocupava todos os territórios em volta da bacia do Mediterrâneo,

onde a terra era fértil  e produtiva, na Itália haviam latifúndio que os proprietários

podiam cultivar  e  nas  províncias  ocidentais   florescia  a  agricultura.  A  produção

industrial era toda praticamente manual, geralmente por escravos,  as mercadorias

de luxo eram importadas, e viam de caravana.

Análise Semântica – 

Romanos 15:7-13

 dio proslambanesye allhlouv kaywv kai o cristov proselabeto umav eiv
doxan yeou

8  legw de criston ihsoun diakonon gegenhsyai peritomhv uper alhyeiav yeou
eiv to bebaiwsai tav epaggeliav twn paterwn

9   ta de eynh uper eleouv doxasai ton yeon kaywv gegraptai dia touto
exomologhsomai soi en eynesin kai tw onomati sou qalw

10  kai palin legei eufranyhte eynh meta tou laou autou
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11  kai palin aineite ton kurion panta ta eynh kai epainesate auton pantev
oi laoi

12  kai palin hsaiav legei estai h riza tou iessai kai o anistamenov arcein
eynwn ep autw eynh elpiousin

13   o de yeov thv elpidov plhrwsai umav pashv carav kai eirhnhv en tw
pisteuein eiv to perisseuein umav en th elpidi en dunamei pneumatov agiou

TRADUÇÂO - Bíblia de Jerusalém – Nova edição, revista e ampliada - Ed. Paulus – 2002

7. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a Gloria de

Deus.  8. Pois  eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a

fidelidade  de Deus no cumprimento das promessas dos Patriarcas;  9.  ao passo que as

nações glorificam a Deus pondo em realce a sua misericórdia, segundo o que está escrito:

Pelo quê eu te confessarei entre as nações

E salmodiarei teu nome.
10. Diz anida:

Nações, exultai junto com seu povo.
11. E ainda:

Nações todas, louvai o Senhor,

E que todos os povos o celebrem.
12. Isaias, por sua vez acrescenta;

Surgira o rebento de Jessé,

Aquele que se levanta para reger as nações.

Nele as nações depositarão a sua esperança.
13. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em  vossa fé, a fim de que

pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde.

7.Acolhei-vos,  portanto,  uns  aos outros,  como também Cristo vos  acolheu,

para a Gloria de Deus.

Podemos perceber que Paulo está usando um tom conciliador, como já verificamos

na perícope anterior incita a suportar as debilidades dos mais fracos e agradar ao

próximo como forma de imitarmos a Cristo. Já percebemos que a igreja de Roma

era formada por pessoas de várias origens, gentios, judeus com suas diferenças,
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conceitos e pré-conceitos, e Paulo proclama Acolhei-vos, portanto uns aos outros, a

frase em grego é pqosdeweshe akkgkour  ou seja podemos encontrar a tradução

do termo pqosdeweshe  como o acolhei-vos no sentido de  levar, pegar, tomar para si

mesmo, ou  tomar como companheiro, tomar e receber em casa com a idéia de bondade e

akkgkour 

kaywv   da o sentido de: 

Paulo dá continuidade assegurando aos seus leitores que Cristo se fez ministro dos

circuncisos, o termo grego usado para ministro é diakonovque pode ser traduzido

como 

9.  ao  passo  que  as  nações  glorificam  a  Deus  pondo  em  realce  a  sua

misericórdia, segundo o que está escrito:Pelo quê eu te confessarei entre as

nações. E salmodiarei teu nome.10. Diz anida:Nações, exultai junto com seu

povo.11.  E  ainda:Nações  todas,  louvai  o  Senhor,E  que  todos  os  povos  o

celebrem.12. Isaias, por sua vez acrescenta;Surgira o rebento de Jessé,Aquele

que  se  levanta  para  reger  as  nações.Nele  as  nações  depositarão  a  sua

esperança.13. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em

vossa  fé,  a  fim  de  que  pela  ação  do  Espírito  Santo  a  vossa  esperança

transborde.

eynov

eleov

22 Op. Cit. pg 802
23 Champlim – Novo Testamento Interpretado Versículo à Versículo – pg. 857
24 Champlim – Op. Cit. pg 857
25 Champlim – Novo Testamento Interpretado Versículo à Versículo – pg. 858
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Champlim usa a expressão exultai-vos, (eufrainw= )26 como “...alegrai-vos...”

com o sentido de uma jubilosa celebração. Afirma ainda que no original grego esta

palavra significa literalmente  a posse de uma “mente feliz”, dotada de forte senso de

bem estar. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento,27 coloca o

verbo como alegrar, bom ânimo. Afirma ainda que essa alegria brota em grande

medida, daqueles eventos  e situações que dão origem ao regozijo comunal, tais

quais  um  grande  banquete.  Continua  afirmando  que  em  Rm  15:10  vê-se  o

cumprimento de Dt. 32-43: o motivo para o regozijo é que a mensagem de Cristo

agora veio até aos gentios.

Continua Champlim afirmando que Judeus e gentios eram igualmente necessitados,

pois todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus (ver Rom.  Cap. 1 – 2 e

3:23).

Síntese do Significado

A perícope objeto de análise é um escrito do apóstolo Paulo, para a Igreja de Roma, 

na carta  o apóstolo apresenta já no cap. 1 ver 16,17 o principal discurso de toda a 

carta:

16  Pois não  me envergonho  do evangelho  porque  é o poder de Deus para  a salvação  de todo  

aquele que crê  primeiro  do judeu e  também  do grego 

17  visto que a justiça de Deus se revela  no evangelho , de  fé  em  fé , como  está escrito: O justo  

viverá por  fé.

26 STRONG, James; Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong. – SBB.

27 COERNEN, Lothar; BROWN, Colin; Dicionário Internacional de Teologia do NT, Ed. Vida Nova 

pg.52,53
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Paulo deixa claro que orgulha-se do Evangelho porque havia provado o seu poder,

não só em sua própria vida mas na de todos aqueles que haviam crido, tanto o judeu

como o grego, no caso o gentio, e é a fé que é o padrão de vida.

Mas as preocupações de Paulo também são de ordem prática, isto fica claro na

perícope em análise, a exortação para as diferenças fossem colocadas de lado, o

fato de Cristo haver acolhido a todos, obriga-nos a também acolhermo-nos uns aos

outros.

A comparação com Cristo, coloca uma parâmetro, e exorta para a união ente os

“fracos” e os “fortes”, pois a unidade é em Cristo, a fim de que Deus através desta

união possa ser Glorificado.

Paulo confirma que em Cristo as profecias se cumpriram, e este que “ se tornou

servo dos judeus”, como o Messias judaico, e também estendeu a salvação para os

gentios, e o próprio Antigo Testamento confirma isso.  Assim como Cristo veio para

os Judeus, os gentios acabaram sendo acolhidos e todos devem celebrar a isto, e

assim exaltar ao nome de Jesus, e desta forma glorificando a Deus.

Releitura

Quando olhamos para estes versículos escritos por Paulo e meditamos em qual

seria seu objetivo hoje, notamos que seu significado é muito grande.

 Observando a Igreja contemporânea vemos que muitas vezes ela torna-se um local

em que cada um está interessado em suas próprias necessidades e problemas.Não
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raras vezes o nosso agir torna-se egoísta, e vamos a Igreja somente em busca das

“bênçãos” de Deus para nossas vidas, para nossas necessidades.

Quando Paulo afirma que devemos acolher-nos , isso soa-nos como uma metáfora,

como algo que está muitas vezes no sentido figurado. 

Mas o acolher é algo que é extremamente necessário, e que hoje esta pouco usual. 

Quantos de nós estamos dispostos a tomar para nos mesmos, a dificuldade de um

irmão novo na fé, ou que é mais fraco? ou  tomar como companheiro, aquele que

está revoltado? que se sente confuso? Quem está disposto a receber em casa o

mendigo, o problemático, ou aquele irmão que julgamos inconveniente no sábado

que temos tanta coisa para fazer ou descansar? Ou quando acolhemos aquele que

temos diferenças em um momento de dificuldade?

Até que ponto podemos ouvir Paulo dizer:”... como também Cristo vos acolheu, para

a Gloria de Deus” , sem sentirmo-nos profundamente constrangidos?

Hoje, a Igreja tornou-se um centro de satisfação própria, a pratica hedonista é lugar

comum, aquilo que Deus pode fazer por mim é o importante, se há um pregador

ungido, que pode falar algo de Deus para mim, é lá que estou, se há um profeta com

uma  palavra  de  ânimo  e  conforto  para  mim,  é  lá  que  estou,  se  há  um  louvor

abençoado para minha vida, é lá que estou...Nada disso é proibido, o que é errado é

o grau que isto ocupa em minha vida, se o que move-me para a igreja são apenas

os meus interesses algo está muito errado na minha vida cristã.
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Cristo colocou-se como servo, para a gloria de Deus, o acolher significa servir, estar

disposto a doar. Infelizmente hoje em muitas igrejas, a demonstração da glória de

Deus está no grau em que Deus estaria “abençoando” o cristão, e está benção é

medida  pela  régua  financeira,  se  tenho  um  carro  novo,   uma  casa  grande,  a

opulência é o grau de satisfação.

Paulo diz que o acolher-nos uns aos outro é que mostra a gloria de Deus, assim

como Cristo acolheu a todos que vem para Ele, este também deve ser a nossa

métrica. Paulo está interessado aqui na comunhão, no amor, no suportai-vos, fracos

e fortes andando lado a lado em amor. A lógica cristã não é a do andar mais rápido,

mas muitas vezes apoiar o mais fraco o que significa andar mais lentamente do que

o forte pode, e pelo apoio, o fraco andar mais rápido do que só, para Deus a média é

importante.

Muitas vezes os que julgam-se fortes tornam-se fracos e o que se julgava fraco é de

onde acontece o inesperado, é onde se vê o poder de Deus agindo.

Karl Barth28 diz que : “ Deus vê a fraqueza no FORTE e a força no FRACO, e, com

seus  próprios  olhos  vê  os  que  participam  do  bem-aventurado  mistério  de  sua

liberdade, de seu Reino,  quer estejam no degrau mais alto, quer estejam no mais

baixo.”.

A gloria de Deus se fará visível quando a Igreja estiver aplicando naturalmente estes

versículos na sua vida diária, quando pessoas entrarem nas igrejas e não sentirem-

se sós, mesmo que rodeadas por uma quantidade enorme de pessoas; quando o

fraco sentir-se inserido e acolhido; quando eu abraçar o meu irmão sem o ministro

28 Op. Cit. pg. 802
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de louvor mandar, e quando não fizer isso automaticamente; quando deixar de bater

no meu peito e orar para Deus atender os meus pedidos, mas quando chorar para

que Deus sustente meu irmão nas suas dificuldades. Quando abrir a porta para o

necessitado, o desabrigado, o faminto...

Este deve ser o parâmetro do nosso culto de louvor a Deus, como podemos hoje

tentarmos  fazer  diferenças  entre  cristãos  e  “CRISTÃOS”,   se  a  diferença  entre

homem e Deus é infinita e este nos acolheu?  Quem são os fracos e fortes?  Quem

é um  e quem é outro pelo parâmetro de Deus? 

Para que a Igreja realmente demonstrar a glória de Deus ela deve ser a Igreja que

acolhe, que insere, que transforma, somente  desta forma e não de outra o nome de

Deus será exaltado entre os povos, de uma forma incomparavelmente alegre, pois

onde a Palavra de Deus é vivida, ali há realmente vida e vida em abundância.
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