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doxologia



Verdades 
Fundamentais

• Judeus e gentios são pecadores sob o juízo divino;

• Judeus e gentios recebem a justificação somente 
mediante a fé, à parte das obras;

• A santificação, que conduz a glorificação, ocorre 
mediante a dependência do Espírito Santo;

• Judeus e gentios exercem papéis interconectados 
na história;

• Os cristãos judeus e gentios devem aprender a 
aplicar o evangelho à vida prática;



Propósitos de Paulo ao 
escrever a carta:

• Ensinar as grandes verdades do Evangelho a 
respeito da graça para os cristãos que nunca 
haviam recebido instrução dos apóstolos;

• Conhecer a igreja de Roma e esperava visitá-la 
para edificar os cristãos (1.11), pregar o 
evangelho (1.15) e ter o apoio da igreja para 
pregar o evangelho na Espanha (15.28);



I. Recomendação

Recomendo-vos a nossa irmã Febe, 
que está servindo à igreja de 

Cencréia, para que a recebais no 
Senhor como convém aos santos e a 

ajudeis em tudo que de vós vier a 
precisar; porque tem sido protetora 

de muitos e de mim inclusive. –
Romanos 16.1-2



1. Uma prática 
usual

• Recomendar – Pedir atenção e 
benevolência;

• Recomendações dessa natureza 
protegiam tanto os irmãos em 
viagem como a igreja ou a 
comunidade que os recebia, uma vez 
que muitos enganadores se 
infiltravam com o fim de dissimular 
heresias;



2. Uma 
mulher
especial



Recomendo-vos a nossa irmã 
Febe, que está servindo à igreja 

de Cencréia, - Romanos 16.1

• Febe (Φοίβη) – Provável portadora da 
carta de Paulo. Seu nome significa 
“radiante”. Diaconisa da igreja de 
Cencréia;

• Servindo - (διακονος – diakonos);



para que a recebais no Senhor como 
convém aos santos e a ajudeis em tudo 
que de vós vier a precisar; porque tem 

sido protetora de muitos e de mim 
inclusive. – Romanos 16.2

• Como ela tem demonstrado um 
espírito humanitário para com todos 
os irmãos, incluindo o próprio 
apóstolo Paulo, o mesmo orienta 
para que a recebam com carinho e 
assistência no que precisar;



Romanos para hoje

Como irmãos em Cristo, conhecemo-nos a 
ponto de nos recomendar uns aos outros? 

Temos feito recomendações de nossos irmãos?



II. Saudações

Saudai Priscila e Áqüila, meus cooperadores em 
Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a 

sua própria cabeça; e isto lhes agradeço, não 
somente eu, mas também todas as igrejas dos 

gentios; saudai igualmente a igreja que se reúne 
na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, 

primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que 
muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e 

Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, 
os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam 

em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu 
dileto amigo no Senhor.



II. Saudações

Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e 
também meu amado Estáquis. Saudai Apeles, 

aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. 
Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de 

Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e 
Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a 

estimada Pérside, que também muito trabalhou no 
Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a 

sua mãe, que também tem sido mãe para mim. 
Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, 
Hermas e os irmãos que se reúnem com eles.

Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e 
todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos 
uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de 

Cristo vos saúdam. – Romanos 16.3.16



Saudai Priscila e Áqüila, meus cooperadores em Cristo 
Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria 

cabeça; e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também 
todas as igrejas dos gentios; saudai igualmente a igreja que 

se reúne na casa deles. - Romanos 16.3-5a

• Priscila e Áqüila – Casal com 
quem o apóstolo Paulo 
morou em Corínto;

• Áqüila era fazedor de tendas
(Atos 18.3)

• Deixaram Roma após 
decreto de Cláudio de que 
todos os judeus saíssem de 
Roma (Atos 18.2) e 
acompanharam Paulo até 
Éfeso (Atos 18.18), onde 
instruíram Apolo antes de 
retornar a Roma (Atos 
18.24-26)



Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para 
Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. 

Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e 
companheiros de prisão, os quais são notáveis entre 

os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. –
Romanos 16.5b-7

• Epêneto (Επαινετος -
Epainetos) - “louvável”

• Paulo reconhecia o serviço 
dedicado realizado pelas 
mulheres;

• Andrônico e Júnias –
Mensageiros especiais das 
igrejas sem ocupar cargo de 
autoridade;

• Andrônico (Ανδροκινος -
Andronikos) – “homem de 
vitória”

• Júnias (Ιουνιας - Iounias) –
Jovem



Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. 
Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, 

e também meu amado Estáquis. Saudai Apeles, 
aprovado em Cristo. Saudai os da casa de 

Aristóbulo – Romanos 16.8-10

• Amplíato (Αμπλιας - Amplias) –
significa “grande”. Nome 
comum de um escravo romano;

• Urbano (Ουρβανος - Ourbanos) 
– significa “da cidade; urbano”. 
Nome comum de um escravo 
romano;

• Estáquis (σταχυς - Stachus) –
significa “cabeça de grão”. 
Nome comum de um escravo 
grego;

• Apeles (Απελλης - Apelles) –
significa “chamado ou 
aprovado”. Alguém que havia 
se destacado pelas provações 
que enfrentara.

• Aristóbulo (Αριστοβουλος 
Aristoboulos) – significa 
“Melhor conselheiro”.



Saudai meu parente Herodião. 
Saudai os da casa de Narciso, que 
estão no Senhor. – Romanos 16.11

• Herodião (Ηροδιων –
Herodion) – Significa
“heroico”. Talvez um liberto 
da casa de Herodes. Um 
servo liberto 
costumeiramente tomava 
um nome de quem o 
libertou;

• Narciso (Ναρκισσος –
Narkissos) – Significa 
“estupidez”. O próprio 
Narciso não era convertido e 
sim os de sua casa.



Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no 
Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também 

muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no 
Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem 

sido mãe para mim. – Romanos 16.12-13

• Trifena (Τρυφαινα –
Truphaina) – Significa 
“dócil”.

• Trifosa (Τρυφωσα –
Truphosa) – Significa 
“delicada”.

• Pérside (περσις – Persis) –
Significa “uma mulher 
persa”. Nome comum para 
escravas femininas.

• Rufo (Ρουφος – Rhouphos) -
Significa “vermelho”.



Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, 
Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. 

Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e 
todos os santos que se reúnem com eles – Romanos 

16.14-15

• Asíncrito (Ασυγκριτος –
Asugkritos) – Significa 
“incomparável” 

• Flegonte (φλεγων – Phlegon) –
Significa “que queima”

• Hermes (Ερμας – Hermas) -
Significa “Mercúrio”

• Pátrobas (πατροβας –
Patrobas) - Significa “paternal”

• Hermas (Ερμης – Hermes) -
Significa “arauto dos deuses”

• Filólogo (φιλολογος –
Philologos) - Significa “amante 
da Palavra”

• Júlia (Ιουλια – Ioulia) - Significa 
“cabelo macio”

• Nereu (Νηρευς – Nereus) -
Significa “lâmpada”

• Olimpas (Ολυμπας – Olumpas) 
- Significa “celeste”



Saudai-vos uns aos outros com ósculo 
santo. Todas as igrejas de Cristo vos 

saúdam. – Romanos 16.16

O beijo era sinal comum 
de saudação no Oriente, 

inclusive de amizade 
entre judeus. O propósito 
desta advertência é para 

que os crentes 
santifiquem suas 

saudações como símbolos 
de sua comunhão, 

nutrindo o amor fraternal 
e diferenciando das 

amizades mundanas;



Romanos para hoje

Você enxerga seus próximos em igualdade ou 
age de maneira discriminatória?



Romanos para hoje

A igreja é a única comunidade no mundo em 
que Cristo derrubou todos os muros de 

separação – John Stott



III. Admoestações

Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que 
provocam divisões e escândalos, em desacordo 

com a doutrina que aprendestes; afastai-vos 
deles, porque esses tais não servem a Cristo, 

nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre; e, com 
suaves palavras e lisonjas, enganam o coração 

dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida 
por todos; por isso, me alegro a vosso respeito; e 

quero que sejais sábios para o bem e símplices 
para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará 

debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de 
nosso Senhor Jesus seja convosco. – Romanos 

16.17-20



1. Permaneçam 
vigilantes

Rogo-vos, irmãos, que noteis 
bem aqueles que provocam 
divisões e escândalos, em 

desacordo com a doutrina que 
aprendestes; afastai-vos deles, -

Romanos 16.17



Rogo-vos, irmãos, que noteis bem 
aqueles que provocam divisões e 

escândalos, em desacordo com a doutrina 
que aprendestes; afastai-vos deles, -

Romanos 16.17

• Paulo tenta despertar a Igreja, visto que os ministros de 
Satanás estão em constante vigilância, procurando uma 
oportunidade para lançar distúrbio no Reino através de 
dissensões semeadas por homens de mentes desviadas 
da unidade da verdade, ou escândalos criados por 
homens separados do amor do evangelho;

• Os homens são distraídos da verdade de Deus quando 
esta é substituída por doutrinas de invenção humana e 
separados do amor do evangelho quando este se 
converte em objeto de ódio ou de desprezo por diversos 
meios;

• Devemos ficar vigilantes em relação a todos os que são 
responsáveis por uma destas coisas, para que sejam 
impedidos de enganar os crentes. Estes só trazem ruína;



2. Mantenham-se 
afastados

afastai-vos deles, porque esses 
tais não servem a Cristo, nosso 

Senhor, e sim a seu próprio 
ventre; e, com suaves palavras e 
lisonjas, enganam o coração dos 
incautos. – Romanos 16.17-18



porque esses tais não servem a Cristo, 
nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre; 

e, com suaves palavras e lisonjas, 
enganam o coração dos incautos. –

Romanos 16.18

• O espírito de divisão é de natureza pecaminosa, um sinal da 
vida na carne. Os cristãos devem aprender a discernir entre a 
realidade (engano) e a aparência (suaves palavras e lisonjas). 
Não devem ser ingênuos;

• Os falsos profetas devem ser distinguidos os servos de Cristo 
pois estes cuidam somente de seus ventres;

• Os pregadores do evangelho são também caracterizados pelas 
amizades e atitudes prazenteiras, mas isso é combinado com a 
liberdade de expressão, a qual os coíbe de induzirem os homens 
com elogios fúteis ou de serem complacentes com seus erros. 
Estes impostores, contudo, não só ganham o coração de 
homens com suas bajulações, mas também fecham seus olhos 
para os erros deles, revelando-se indulgente para com eles.



3. Cresçam em 
discernimento

Pois a vossa obediência é 
conhecida por todos; por isso, me 
alegro a vosso respeito; e quero 
que sejais sábios para o bem e 

símplices para o mal. – Romanos 
16.19



Pois a vossa obediência é conhecida por 
todos; por isso, me alegro a vosso respeito; e 

quero que sejais sábios para o bem e 
símplices para o mal. E o Deus da paz, em 
breve, esmagará debaixo dos vossos pés a 

Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja 
convosco. – Romanos 16.19-20

• A igreja de Roma precisava de sabedoria 
espiritual e de corações livres da mistura do 
mal;

• Paulo inclui uma promessa de natureza 
profética, tendo sua raiz em Gênesis 3.15, 
indicando que Satanás é a fonte da divisão 
(Gn 3.12);

• Deus de Paz – Unidade / integridade / 
tranquilidade. Agirá como um guerreiro para 
derrotar Satanás;



Confissão Belga

Artigo 32 - A ordem e a disciplina da igreja

Cremos que, embora seja útil e bom que os governantes da 
Igreja entre se estabeleçam e conservem determinada ordem 

para manter o corpo da Igreja, no entanto devem se guardar de 
desviar-se daquilo que o nosso único Mestre, Cristo, nos 
ordenou.¹ Por isso rejeitamos a todas as invenções e leis 

humanas introduzidas no culto a Deus que, de qualquer modo, 
obriguem ou forcem as consciências.² Só aceitamos aquilo que é 
apropriado para preservar e promover a harmonia e unidade e 

para manter tudo em obediência a Deus.³ Para este fim, 
disciplina e excomunhão devem ser exercidas de acordo com a 

Palavra de Deus.4

1. 1 Timóteo 3.15. 
2. Isaías 29.13; Mateus 15.9; Gálatas 5.1;
3. 1 Coríntios 14.33;
4. Mateus 16.19; Mateus 18.15-18; Romanos 16.17; 1 Coríntios   
5; 1 Timóteo 1.20. 



Romanos para hoje

Você tem permanecido vigilante diante dos 
falsos mestres? Ou tem se deixado levar pelas 
ciladas deste mundo? No coração, há desejo 

pelo bem ou pelo mal?



Romanos para hoje

Conforme John Stott, para discernir a 
verdade, deve-se refletir sobre três 

questões?

1. O que está sendo ensinado concorda 
com a Escritura (Teste Bíblico);

2. É para a glória de Deus? (Teste 
Cristológico);

3. Promove o bem? (Teste moral);



Saudações

Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e 
Lúcio, Jasom e Sosípatro, meus 

parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta 
epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-
vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a 
igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da 
cidade, e o irmão Quarto. [A graça de 

nosso Senhor Jesus Cristo seja com 
todos vós. Amém!] – Romanos 16.21-

24



Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, 
Jasom e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que 

escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. –
Romanos 16.21-22

• Timóteo (Τιμοθεος -
Timotheos) – Significa “que 
honra a Deus”. Um dos 
colaboradores mais chegados 
de Paulo, após desentendimento 
com Barnabé (Atos 15.36-40), 
mencionado em dez cartas do 
apóstolo;

• Jasom (Ιασων – Iason) –
Significa “aquele que ira curar”. 
Possivelmente o hospedeiro de 
Paulo em Tessalônica (Atos 
17.5-9);

• Sosípatro (σωσιπατρος –
Sosipatros) – Significa 
“salvador de seu pai”.

• Tércio (Τερτιος Tertios) –
Significa “terceiro”. Paulo usava 
um secretário, identificando 
suas cartas como de sua autoria 
por meio de uma breve 
saudação escrita de próprio 
punho (1 Co 16.21; Gl 6.11; Cl 
4.18; 2 Ts 3.17)



Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a 
igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o 

irmão Quarto. [A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo seja com todos vós. Amém!] – Romanos 

16.23-24

• Gaio (γαιος – Gaios) –
Significa “senhor”. 
Pessoa que hospedou 
Paulo na época em que 
escreveu esta carta.

• Erasto (Εραστος –
Erastos) – Significa 
“amar”. 



IV. Doxologia

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar 
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus 

Cristo, conforme a revelação do mistério guardado 
em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se 
tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio 

das Escrituras proféticas, segundo o mandamento 
do Deus eterno, para a obediência por fé, entre 

todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos 

séculos. Amém! – Romanos 16.25-27



Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar 
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus 

Cristo, conforme a revelação do mistério guardado 
em silêncio nos tempos eternos, - Romanos 16.25

• Doxologia (Do grego δόξα
[doxa] "glória" + -λογία [-logia], 
"palavra") foi uma fórmula de 
louvor e glorificação frequente 
no Antigo Testamento aplicada 
a heróis e heroínas e 
principalmente a Deus.

• Paulo chama atenção para o 
seu ensino do evangelho e o seu 
poder de edificar (1.11), para 
revelação do mistério de Deus 
(11.25), para a fé e obediência 
entre as nações (1.5) e para a 
sabedoria de Deus na redenção
(11.33).

• Paulo os convence da certeza de 
sua perseverança final 
assegurando que essa graça 
durará para sempre. Ele 
enaltece o poder do evangelho 
mencionando a sua doutrina 
como a revelação do mistério.



e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer 
por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento 

do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as 
nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de 
Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém! – Romanos 

16.26-27

Há um só Deus vivo e verdadeiro, 
o qual é infinito em seu ser e 
perfeições. Ele é um espírito 

puríssimo, invisível, sem corpo, 
membros ou paixões; é imutável, 

imenso, eterno, incompreensível, -
onipotente, onisciente, santíssimo, 

completamente livre e absoluto, 
fazendo tudo para a sua própria 
glória e segundo o conselho da 

sua própria vontade, que é reta e 
imutável. É cheio de amor, é 

gracioso, misericordioso, 
longânimo, muito bondoso e 

verdadeiro galardoador dos que o 
buscam e, contudo, justíssimo e 

terrível em seus juízos, pois odeia 
todo o pecado; de modo algum 
terá por inocente o culpado. –

CFW 2.1



Romanos para hoje

Você tem glorificado a Deus por sua salvação? 
Reconhece a Cristo como Senhor de sua vida?



Conclusão



Conclusão

1. Como irmãos devemos nos recomendar uns 
aos outros, nos enxergando em igualdade e 
em amor;

2. A igreja tem a responsabilidade de se 
manter vigilante diante dos falsos mestres 
sem se deixa levar pelas ciladas dos 
infiltrados existentes nas igrejas;

3. Glorifique a Deus por sua salvação;


