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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

A CARTA DE PAULO AOS ROMANOS  

 

Paulo era da tribo de Benjamim (Fp 3:5). Seu nome em hebraico era Saul, ou Saulo; Paulo é o seu nome em 

grego. Paulo era também cidadão romano (At 16:37; 22:25) e nasceu, aproximadamente, na mesma época 

que Jesus, em Tarso (At 9:11), importante cidade romana localizada na região da Cilícia (At 21:39), localizada 

na Ásia Menor, hoje território da Turquia. 

Paulo passou grande parte de sua vida em Jerusalém como discípulo expoente do Mestre Gamaliel (At 22:3). 

Como o seu pai, Paulo era Fariseu (At 23:6; Fp 3:5). 

Paulo se converte ao Cristianismo às portas de Damasco, por volta de 33-34 d.C., cidade para a qual se dirigia 

para perseguir os Cristãos. Após a sua conversão, Paulo começou, imediatamente, a pregar o Evangelho (At 

9:20). Escapando de incidentes que quase o vitimou em Damasco (At 9:23-25; 2Co 11:32-33), Paulo passou 

três anos no deserto localizado no sudeste do Mar Morto, região conhecida como Arábia Nabateia (Gl 1:17-

18), estudando e meditando. 

Mais do que qualquer outro, Paulo foi o responsável pela divulgação do cristianismo por todo o Império 

Romano. Não obstante ser fisicamente fraco (2Co 10:10; Gl 4:14), ele fez três viagens missionárias ao longo 

do Mar Mediterrâneo, numa demonstração de força interior (espiritual) inabalável (Fp 4:13). 

Paulo escreveu a Carta aos Romanos (1:7) em Corinto (16:1; 16:23), em época próxima do fim de sua terceira 

viagem missionária, por volta de 45 d.C., quando se preparava para ir à Jerusalém levando uma oferta para 

aquela comunidade cristã (15:25). Ele, Paulo, delegou a Febe (16:1-2), uma diaconisa da igreja em Cencreia, a 

responsabilidade de entregar essa carta aos cristãos de Roma. 

É provável que a comunidade cristã de Roma tenha sido fundada por alguns dos convertidos no Dia de 

Pentecostes (At 2:10). Paulo muito desejava visitar a igreja de Roma, mas foi impedido de fazê-lo (1:13); 

somente o fez no final de seu ministério e de sua vida. 

O propósito de Paulo escrever aos Romanos foi o de ensinar as grandes verdades do Evangelho e também de 

se apresentar àquela comunidade. 

A Carta aos Romanos é um tratado teológico e o tema predominante é a justiça proveniente de Deus. As 

principais doutrinas abordadas por Paulo são: Jesus é o reconciliador da Humanidade para com Deus (3:9-20); 

a justificação pela fé (1:16-17; 3:21—4:25; 5:1-2,18); a santificação por meio da expiação de Cristo (6:1—8:39; 

15:16); e, a reconciliação do Homem para com Deus por meio do sacrifício de Jesus (5:1,10-11). 

Em Romanos os atributos da Divindade (Deus) são: Deus é acessível (5:2); Deus é eterno (1:20); Deus é 

magnânimo (3:25); Deus é glorioso (3:23; 6:4); Deus é bom; Deus é incorruptível (1:23); Deus é justo (2:5,11; 

3:4,25-26); Deus é longânimo (2:4-5; 3:25; 9:22); Deus é amoroso (5:5,8; 8:39; 9:11-13); Deus é misericordioso 

(9:15,18); Deus é poderoso (1:16,20; 9:21-22); Deus cumpre suas promessas (1:1-2; 4:13,16,20; 94,8; 15:8); 

Deus é providente (8;28; 11:33); Deus é reconciliador (5:1,10); Deus é insondável (11:33); e, Deus é sábio 

(11:33; 16:27). 

Jesus, em Romanos, é o redentor da Humanidade. 
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A Carta aos Romanos pode ser dividida em oito partes, sendo: a primeira, a saudação e a introdução (1:1-15); 

a segunda, a delimitação da temática abordada (1:16-17); a terceira, a necessidade da justiça de Deus (1:18—

3:20); a quarta, a provisão da justiça de Deus (3:21—5:21); a quinta, a demonstração da justiça de Deus (6:1—

8:39); a sexta, a recepção da justiça de Deus (9:1—11:36); a sétima, o comportamento da justiça de Deus 

(12:1—15:15:13); e, a oitava, a conclusão, saudações e benção (15:14—16:27). 
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