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O papel das irmãs na vida da igreja segundo o evangelho de Paulo 
no livro de Romanos 

I. O tema do livro de Romanos é o Evangelho de Deus - para fazer de pecadores 
filhos de Deus para constituir o Corpo de Cristo, que é expresso como as 
igrejas locais: 

A. Paulo refere-se ao livro de Romanos como “o meu evangelho”- 2:16; 16:25:  
Rm 2:16  
No dia em que Deus julgar os segredos dos homens segundo o meu evangelho 
por meio de Jesus Cristo. 
Rm 16:25  
Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, isto 
é, a proclamação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado 
em silêncio nos tempos eternos. 

1. Romanos mostra-nos Deus na Sua obra de criação (cap. 1) vv. 19-20. 
Rm 1:19-20 
19 Porquanto o que se conhece de Deus é manifesto neles, porque Deus a 

eles o manifestou. 
20 Pois as Suas coisas invisíveis, tanto o Seu eterno poder como as Suas 

características divinas, claramente se vêem desde a criação do mundo, 
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, para que eles 
sejam indesculpáveis. 

2. Romanos revela-nos Deus na condenação (cap. 2) vv. 1-2. 
Rm 2:1-2 
1 Portanto és indesculpável, ó homem que julgas, quem quer que sejas tu, 

porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois tu, que 
julgas, praticas as mesmas coisas. 

2 Mas sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que 
praticam tais coisas. 

3. Romanos apresenta-nos Deus na redenção (cap. 3) v. 24. 
Rm 3:24  
Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que 
há em Cristo Jesus. 

4. Deus é revelado em justificação (cap. 4 e  5) vv . 4:25 - 5:1. 
Rm 4:25  
O qual foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitou para nossa 
justificação. 
Rm 5:1  
Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

5. Deus é visto na reconciliação (cap.  5) vv. 9-10. 
Rm 5:9-10 
9 Logo, muito mais agora, tendo sido justificados no Seu sangue, seremos, 

por meio Dele, salvos da ira. 
10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante 

a morte do Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos 
salvos na Sua vida. 

  



2 | © 2021 Living Stream Ministry | Apenas para uso pessoal. Por favor, não duplique ou distribua. 

6. Deus é percebido por nós na nossa identificação com Cristo (cap. 6) vv. 3-5. 
Rm 6:3-5 
3 Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Criso 

Jesus fomos batizados na Sua morte? 
4 Fomos, pois, sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo; para que, 

como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, 
assim também andemos nós em novidade de vida. 

5 Porque se fomos plantados e temos crescido juntamente com Ele na 
semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na 
semelhança da Sua ressurreição. 

7. Deus é experimentado por nós na santificação (cap. 6—8) 6:19. 
Rm 6:19  
Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como 
apresentastes à impureza e à iniquidade os vossos membros como escravos 
para a iniquidade, assim apresentai agora, à justiça, os vossos membros 
como escravos para a santificação. 

8. Deus é desfrutado por nós na glorificação (cap. 8) v. 30. 
Rm 8:30  
E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses 
também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. 

9. Deus é revelado a nos no Seu amor que assegura nosso destino (cap. 8) vv. 38-39. 
Rm 8:38-39 
38 Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 

nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do future, 
nem os poderes,  

39 Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá 
separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

10. Deus é visto na Sua obra de seleção (cap. 9—11) v. 33. 
Rm 11:33  
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão 
insondáveis são os Seus juízos, e quão inescrutáveis os Seus caminhos! 

11. Deus é glorificado no Corpo de Cristo (cap. 12—15) 12:4-5. 
Rm 12:4-5 
4 Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os 

membros têm a mesma função, 
5 Assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e 

individualmente membros uns dos outros. 

12. Finalmente, Romanos revela-nos que Deus é expressado na vida da igreja 
(cap. 16) vv. 16, 20. 

Rm 16:16, 20 
16 Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo 

vos saúdam. 
20 E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A 

graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. 

B. Em capítulo 1 de Romanos encontramos a palavra criação; no capítulo 16 encontramos 
a palavra igrejas: 
1. Deus teve de realizar uma obra em várias etapas como parte de um longo processo 

que incluía redenção, justificação, reconciliação, regeneração, santificação, 
transformação, conformação e glorificação. 
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2. Como resultado deste longo processo, Deus fez as igrejas. As igrejas são o pico, 
a consumação, da obra de Deus e de Sua edificação. Ele não pode ir mais alto. 

3. Portanto, o livro do Romanos termina com o capítulo 16. Neste capítulo, a obra 
do Senhor alcançou ao seu cume. 

II. Há várias etapas no livro de Romanos: 

A. Muitos cristãos pararam na etapa de justificação em Romanos 4. 
B. Alguns foram mais longe para a etapa de santificação em Romanos 8. 
C. Outros cristãos buscadores foram até Romanos 12 e falaram sobre o Corpo, embora 

não tenham a experiência genuína do Corpo.  
D. Estamos na última etapa, a etapa das igrejas locais em Romanos 16. 

III. A comunhão no cuidado mútuo entre os santos e entre as igrejas é vista em 
Romanos 16: 

A. A igreja e as igrejas são mencionadas cinco vezes em Romanos 16: 
1. No versículo 1, Paulo diz: “Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa 

da igreja que está em Cencréia.” 
2. Paulo referindo-se a Prisca e Aquila, diz no versículo 4 que “Os quais pela minha 

vida, arriscaram a própria cabeça, a quem não só eu agradeço, mas também a 
todas as igrejas dos gentios” 

3. Mais uma vez referindo-se a Prisca e Aquila, Paulo diz no versículo 5, “saudai 
a igreja que está na casa deles.” Por um lado, este casal era para todas as igrejas; 
por outro lado, eram para a igreja local em particular. 

4. No versículo 16 Paulo diz: “as igrejas de Cristo vos saúdam.” A igreja em todas 
localidades deve ser a igreja de Cristo. 

5. A última menção da igreja em Romanos diz com respeito à hospitalidade. No 
versículo 23, Paul diz:  “Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja.” 

B. Assim, a consumação final e máxima do evangelho é a vida da igreja. 

IV. Após a saudação que mostra a comunhão de cuidado mútuo entre os santos 
e entre as igrejas, o apostole declarou que o Deus da paz esmagaria Satanás, 
e o esmagaria em breve debaixo os pés dos santos que estão na vida da 
igreja, v. 20a: 

Rm 16:20a  
E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.  

A. Nós experimentamos e participamos na paz de Deus pela nossa vitória sobre o 
perturbador, Satanás.  

B. Se não estivermos na igreja e não praticarmos a vida da igreja, será difícil que 
Deus esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. A vida na igreja é o meio mais forte 
pelo qual Deus vence Satanás. 

V. Após a sua declaração de que Deus esmagará Satanás sob os pés do povo da 
igreja, o apostole dá-lhes a sua bênção, dizendo que a graça do Senhor Jesus 
seria com eles. – v. 20b. 

Rm 16:20b  
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. 

A. Isto indica que, é na vida da igreja que a graça do Senhor Jesus é dispensada a todos 
os santos. 

B. A igreja não é apenas o lugar onde temos Satanás esmagado sob os nossos pés e 
experimentar o Deus da paz, mas também o lugar onde desfrutamos a rica graça 
do Senhor. 
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VI. Se estudares todos os livros do Novo Testamento, descobriras que, além de 
Romanos, nenhum deles termina com uma melodia como a que encontramos 
nos últimos três versículos do capítulo 16-vv. 25-27. 

Rm 16:25-27 
25 Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, isto é, 

a proclamação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em 
silêncio nos tempos eternos, 

26 Mas que agora foi manifestado e, por meio dos escritos proféticos, segundo o 
mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todos os gentios para a 
obediência da fé, 

27 Ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo, seja a glória pelos séculos dos 
séculos. Amém! 


