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Carta de Sha ‘ul, emissário de Yeshua, 

à comunidade messiânica de Roma 

Romanos 
 

 

Romanos capítulo 1 

 
1 De: Sha’ul, escravo do Messias Yeshua, emissário por ter sido chamado e 

separado para as boas-novas de Deus. 

 
2 Deus prometeu estas boas-novas de antemão por meio de seus profetas no 

Tanakh. 3 Elas dizem respeito a seu Filho — ele é um descendente físico de David; 4 
e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, separado ao ter sido 
ressuscitado dentre os mortos; ele é Yeshua, o Messias, nosso Senhor. 5 Por meio 
dele, recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissário a fim de 
promover.a obediência baseada na confiança entre todos os gentios, 6 incluindo 
vocês que foram chamados por Yeshua, o Messias. 

 
7 Para: Todos aqueles em Roma que são amados por Deus, chamados, 

separados para ele. 
Graça a vocês e shalom da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. 
8 Inicialmente, agradeço a meu Deus, mediante Yeshua, o Messias, todos vocês, 
porque o relato da confiança de vocês está se espalhando por todo o mundo. 9 
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito mediante a disseminação das boas-
novas a respeito de seu Filho, é minha testemunha de que me lembro de vocês com 
regularidade 10 em minhas orações; e sempre oro para que de algum modo, agora 

ou no futuro, eu possa, segundo a vontade de Deus, ter bom êxito em visitá-los. 11 
Porque eu desejo muito vê-los, para poder partilhar com vocês algum dom 
espiritual que os fortaleça — 12 ou, em outras palavras, para que, mediante minha 
estada com vocês, possamos, por meio da fé comum, encorajarmo-nos 
mutuamente. 13 Irmãos, saibam que, apesar de eu ter sido impedido de visitá-los 
até o momento, tenho feito planos para vê-los, a fim de recolher algum fruto entre 
vocês, da mesma forma que tenho feito com os outros gentios. 14 Tenho um débito 
para com os gregos civilizados e para com pessoas não civilizadas, para com 
pessoas cultas e ignorantes; 15 portanto, estou desejoso de anunciar as boas-novas 
também a vocês que vivem em Roma. 
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16 Porque eu não estou envergonhado das boas-novas, porque elas são o 
meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém a confiança, 
especialmente para o judeu, mas também para o gentio. 17 Porque, mediante as 
boas-novas, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista; e do começo 
ao fim isto se dá mediante a confiança. Como diz o Tanakh: “Mas a pessoa que é 

justa viverá sua vida por meio da confiança”. 
 
18 A ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e 

impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da 
verdade; 19 pois o que se pode conhecer a respeito de Deus lhes é claro, porque 
Deus assim o fez. 20 Desde a criação do Universo, suas qualidades invisíveis — seu 

poder eterno e sua natureza divina — são claramente vistas, pois elas podem ser 
entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa; 21 
apesar de saberem quem Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe 
agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento; e seu coração 
obtuso anuviou-se. 22 Alegando ser sábios, tornaram-se tolos! 23 Na verdade, 
trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens, semelhantes a seres 
humanos mortais, pássaros, animais ou répteis! 

 
24 Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos de seu 

coração, a ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. 25 Transformaram a 
verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas, em 
lugar do Criador — louvado seja ele para sempre. Amen. 26 Esta é a razão de Deus 
lhes ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as 
relações sexuais naturais pelas não naturais; 27 e da mesma forma os homens, 
desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos 
outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo 
pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. 28 Isto é, pelo fato de não 

terem considerado. Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou a 
linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. 29 Eles estão 
cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade; cheios de 
inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência; são mexeriqueiros, 30 
caluniadores, inimigos de Deus; insolentes, arrogantes e orgulhosos; planejam 
esquemas malignos; desobedecem aos pais; 31 são insensatos, desleais, insensíveis 
e cruéis. 32 Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as 
pessoas que praticam tais coisas merecem morrer; entretanto, não apenas 
continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. 
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Romanos capítulo 2 

 
1 Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar 

os outros; quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo; porque 
você, que julga, faz as mesmas coisas que ela. 2 Sabemos que o juízo de Deus é 
aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas; 3 você imagina que um 
simples homem, que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele 
mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? 4 Ou talvez você despreze as 
riquezas de sua bondade, indulgência e paciência, por não perceber que a bondade 
de Deus tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. 5 Contudo, por 
causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra 

si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus for revelado; 6 porque ele 
retribuirá a cada um de acordo com seus atos. 7 Aos que procuram glória, honra e 
imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida 
eterna. 8 Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele 
retribuirá com ira e desprazer. 

 
9 Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o 

mal: primeiro para o judeu, depois para o gentio;10 mas glória, honra e shalom para 
todo aquele que persiste em fazer o bem: primeiro para o judeu, depois para o 
gentio. 11 Porque Deus não demonstra favoritismo. 12 Todos os que pecaram fora 
da estrutura da Torah morrerão fora da estrutura da Torah, e todos os que 
pecaram sob a estrutura da Torah serão julgados pela Torah. 13 Porque não são os 
meros ouvintes da Torah a quem Deus considera justos; antes, são os praticantes 
do que a Torah diz considerados justos à vista de Deus. 14 Pois todas as vezes que 
os gentios, que não têm a Torah, fazem naturalmente o que a Torah requer, esses, 
apesar de não terem a Torah, são a Torah para si mesmos! 15 Por meio de sua vida, 
demonstram que a conduta ditada pela Torah está escrita em seu coração. Sua 

consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes 
às vezes os acusam e outras vezes os defendem 16 até o dia em que Deus julgará os 
segredos mais íntimos das pessoas. (De acordo com as boas-novas que eu anuncio; 
ele o fará mediante o Messias, Yeshua.) 

 
17 Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torah e orgulha-se de Deus 18 

e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na 
Torah; 19 e está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, 20 
instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque 
tem na Torah a expressão do conhecimento e da verdade; 21 então, você, que 
ensina os outros, não ensina a si mesmo? Pregando: “não roube”, rouba? 22 
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Dizendo: “não adultere”, adultera? Você, que detesta ídolos, comete atos de 
idolatria? 23 Você, que se orgulha tanto da Torah, desonra a Deus, desobedecendo à 
Torah? 24 Como está escrito no Tanakh: “Por causa de vocês, o nome de Deus é 

blasfemado entre os goyim”. 25 Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que 
a Torah diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torah, sua circuncisão 
torna-se incircuncisão! 26 Portanto, se um homem incircunciso guarda as 
exigências justas da Torah, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? 27 
Na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedece à Torah condenará 
você, que, apesar de ter passado pela b’rit-milah e ter a Torah escrita, transgride a 
Torah 28 Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu; a 
circuncisão não é apenas exterior e física. 29 Ao contrário, o judeu de verdade é 

quem o é interiormente; e a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, e não 
literal; para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. 
 

Romanos capítulo 3 
 

1 Então que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? 2 Muito, em 
todos os sentidos! Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias 
palavras de Deus. 3 Se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a 
fidelidade de Deus? 4 De jeito nenhum! Deus é verdadeiro, ainda que todos os 
homens sejam mentirosos! Como diz o Tanakh: 
 

“para que tu, ó Deus, sejas justificado nas tuas palavras 

e prevaleças no veredicto quando fores julgado”. 
 
5 Agora, se nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é 
injusto ao aplicar-nos sua ira? (Argumento aqui da forma pela qual as pessoas 
normalmente fazem.) 6 Claro que não! Se fosse assim, como Deus poderia julgar o 

mundo? 7 “Mas”, alguém dirá, “se por meio da minha mentira a verdade de Deus é 
destacada, e lhe dá mais glória, por que ainda sou julgado por ser um mero 
pecador?”. 8 Na verdade, por que não dizer (como algumas pessoas nos caluniam 
ao afirmar que declaramos): “Façamos o mal, para que nos venha o bem”? A 
condenação dessas pessoas é justa! 
 

9 Dessa forma, nós, judeus, estamos em posição de vantagem? Não! Já 
demonstrei que todas as pessoas — judeus e gentios —, indiferentemente, são 
controladas pelo pecado. 10 Como declara o Tanakh: 
 

“Não há nenhum justo, nem um sequer! 
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11  Ninguém entende, ninguém busca a Deus; 
12  todos se desviaram, 

e tornaram-se simultaneamente 

inúteis; não há ninguém que demonstre bondade, nem um 

sequer!”. 

 
13  “Suas gargantas são túmulos abertos; 

usam a língua para enganar. 

Veneno de serpentes está em seus lábios. 
14  Suas bocas estão cheias de maldições e amargura”. 

 
15  “Seus pés são rápidos para derramar sangue, 
16  em seus caminhos estão ruína e desgraça, 
17  e não conhecem o caminho de shalom.” 

 
18  “Não há temor a Deus diante de seus olhos”. 

 
19 Além do mais, sabemos que tudo o que a Torah diz, o diz aos que vivem sob a 
estrutura da Torah, para que toda boca se cale e todo o mundo seja considerado 
merecedor do juízo adverso de Deus. 20 Porque à sua vista nenhuma pessoa viva 

será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torah, 
pois o verdadeiro trabalho da Torah é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. 
 

21 Mas agora, à parte da Torah, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à 
sua vista foi esclarecido — ainda que a Torah e os Profetas também testemunhem 
a respeito dele —: 22 trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade 
de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam. Não há diferença se alguém é 
judeu ou gentio, 23 porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor 

de Deus. 24 Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de 
serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa 
escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. 25 Deus ofereceu Yeshua 
como kapparah pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua 
morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus; porque, em sua tolerância, não 
havia passado por cima [sem punir nem remir] os pecados que as pessoas 
cometeram no passado; 26 e ela vindica sua justiça na era presente ao demonstrar 
que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade 
de Yeshua. 
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27 Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? Nenhum! Que tipo de 
Torah a exclui? A que diz respeito às observações legalistas de regras? Não, ao 
contrário, na Torah que diz respeito à confiança. 28 Portanto, afirmamos o conceito 
de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na confiança, que 
nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torah. 

 
29 Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos 

gentios? Sim, ele é de fato o Deus dos gentios, 30 porque, como vocês reconhecem, 
Deus é um só. Por isso, consideraremos justos os circuncisos com base na 
confiança e os incircuncisos com base na mesma confiança. 31 Segue-se então que 
abolimos a Torah por meio dessa confiança? De maneira nenhuma! Ao contrário, 

confirmamos a Torah. 
 
Romanos capítulo 4 

 
1 Então, que diremos: que Avraham, nosso antepassado, obteve pelo esforço 

próprio? 2 Porque, se Avraham veio a ser considerado justo por Deus pela 
observância legalista, ele tem do que se gloriar. Mas as coisas não são dessa forma 
diante de Deus! 3 Pois o que diz o Tanakh? “Avraham depositou a confiança em 

Deus, e isso lhe foi contado como justiça”. 4 O pagamento do trabalhador não é 
creditado por causa da graça, mas porque lhe é devido. 5 Todavia, no caso daquele 
que não trabalha, mas confia naquele que transforma pessoas impiedosas em 
justas, sua confiança lhe é creditada como justiça. 

 
6 Da mesma forma, a bênção pronunciada por David é sobre as pessoas às 

quais Deus credita justiça, à parte das observâncias legalistas: 
 

7  “Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, 

cujos pecados são cobertos; 
8  Bendito é o homem a quem ADONAI 

não atribui culpa”. 

 
9 Essa bênção é apenas para os circuncisos? Ou também é para os incircuncisos? 
Pois declaramos que a confiança de Avraham foi creditada em sua conta como 

justiça; 10 em que estado, porém, ele se encontrava ao ser creditado — circunciso 
ou incircunciso? Ele não era circuncidado, mas um incircunciso! 11 Na verdade, ele 
recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça creditada com base na 
confiança dele enquanto era incircunciso. Isso aconteceu para que ele pudesse se 
tornar o pai de todo incircunciso que confia e, desse modo, a justiça lhe é 
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creditada. 12 Ao mesmo tempo, ele é o pai de todos os circuncidados, que não 
passaram apenas pela b’rit-milah, mas também seguem os passos da confiança que 
Avraham avinu possuía ao ser circuncidado. 
 

13 Porque a promessa feita a Avraham e à sua semente de que ele herdaria o 
mundo não ocorreu por causa do legalismo, mas mediante a justiça produzida pela 
confiança. 14 Se os herdeiros são produzidos pelo legalismo, então a confiança é 
inútil, e a promessa, sem valor. 15 Porque a lei traz punição. Mas onde não há lei, 
também não há violação. 

 
16 A razão de a promessa ser baseada na confiança é que ela possa vir como 

presente gratuito da parte de Deus, promessa que pode ser crida por toda a 
semente, não apenas por quem vive de acordo com a Torah, mas também por 
aqueles com o tipo da confiança de Avraham — Avraham avinu de todos nós. 17 
Isso está de acordo com o Tanakh, que diz: “Designei você para ser pai de 

muitas nações”. Avraham é nosso pai aos olhos de Deus porque ele confiou em 
Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. 18 
Porque, apesar de ter perdido a esperança, ele confiou que se tornaria pai de 
muitas nações, segundo o que lhe fora dito: “Sua semente será muito grande”. 19 
Sua confiança não foi abalada ao considerar apenas o próprio corpo — ele já se 
sentia morto, pois contava cem anos — ou quando pensou a respeito do ventre de 
Sarah, também morto. 20 Ele não se posicionou contra as promessas de Deus por 
falta de confiança. Ao contrário, por meio dela lhe foi concedido poder à medida 
que dava glória a Deus, 21 por estar plenamente convencido do cumprimento que 
Deus daria às promessas feitas. 22 Por essa razão, ela foi creditada em sua conta 

como justiça. 
 
23 Contudo, as palavras “creditadas em sua conta” não foram escritas 

apenas para ele. 24 Elas foram escritas também para nós, que com certeza temos a 
conta creditada, porque confiamos naquele que ressuscitou Yeshua, nosso Senhor, 
dentre os mortos — 25 Yeshua, que foi entregue à morte por causa de nossas 
ofensas e ressuscitado à vida a fim de nos tornar justos. 
 
Romanos capítulo 5 

 
1 Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus por 

causa de nossa confiança, continuamos a ter shalom com Deus por meio de nosso 
Senhor Yeshua, o Messias. 2 Também por meio dele, e com base em nossa 
confiança, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos; dessa forma, 
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alegremo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. 3 Mas não apenas 
isso: alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as 
dificuldades produzem resistência, 4 resistência produz caráter, e caráter produz 
esperança; 5 e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós 
já foi derramado em nosso coração, pelo Ruach HaKodesh que nos foi outorgado. 
 

6 Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o 
Messias morreu a favor dos ímpios. 7 É raríssimo alguém entregar a vida em prol 
de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha 
coragem de morrer. 8 Deus, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o 
Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. 9 Portanto, 

pelo fato de agora sermos considerados justos mediante o sangue da morte 
decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da ira do juízo de Deus, 
por meio dele! 10 Pois, se fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu 
Filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua 
vida, uma vez que fomos reconciliados! 11 E não seremos libertados apenas no 
futuro, mas confiamos em Deus agora, pois ele agiu por intermédio de nosso 
Senhor Yeshua, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação. 

 
12 Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de 

um indivíduo, e, mediante o pecado, a morte; desse modo, a morte passou para 
toda a raça humana, porque todos pecaram. 13 O pecado já estava presente no 
mundo antes de a Torah ser outorgada, mas o pecado não era contado desse modo 
enquanto não havia Torah. Entretanto, a morte regeu de Adam até Mosheh, mesmo 
sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do 
mandamento direto, perpetrado por Adam. Nisso, Adam prefigurou aquele que 
viria. 
 

15 Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa. Pois se, por 
meio da ofensa de um homem, muitos morreram, então quanto mais a graça de 
Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua, o Messias, excedeu a 
muitos! 16 Não, o presente gratuito não é semelhante ao resultado do pecado de 
um homem; pois de um pecador procedeu o juízo que trouxe condenação; mas o 
presente gratuito veio após muitas ofensas e trouxe quitação. 17 Porque, se pela 
ofensa de um homem, a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que 
recebem a graça superabundante, isto é, o presente de ser considerado justo, 
reinarão em vida por meio de um único homem, Yeshua, o Messias! 
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18 Em outras palavras: da mesma forma que por meio de uma ofensa todas 
as pessoas incorreram na condenação, também é por meio de um ato de justiça 
que todas as pessoas são consideradas justas. 19 Também se, por meio da 
desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por 
meio da obediência de outro homem, muitos serão feitos justos. 20 E a Torah 
entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada; mas onde o pecado foi 
multiplicado, a graça o foi muito mais. 21 Tudo isso aconteceu para que, do mesmo 
modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por 
fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna, 
mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor. 

 

Romanos capítulo 6 

 
1 Portanto, devemos dizer: “Vamos continuar pecando para que haja mais 

graça?”. 2 De jeito nenhum! Como podemos nós, que morremos para o pecado, 
continuar a viver nele? 3 Vocês não sabem que aqueles de nós, que foram imersos 
no Messias Yeshua, foram imersos na sua morte? 4 Por meio da imersão em sua 
morte, fomos sepultados com ele; para que, de modo semelhante à glória do Pai 
pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver 
uma nova vida. 5 Porque, se fomos unidos a ele na morte semelhante à dele, 
também estaremos unidos a ele na ressurreição semelhante à dele. 6 Sabemos que 
nosso velho ego foi morto na estaca de execução com ele, para que todo o corpo de 
nossas inclinações pecaminosas seja destruído e não sejamos mais escravizados 
pelo pecado. 7 Porque quem morreu foi libertado do pecado. 8 Desde que 
morremos com o Messias, confiamos que também viveremos com ele. 9 Sabemos 
que o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer; a morte 
não tem autoridade sobre ele. 10 Porque sua morte foi um acontecimento único que 
não precisa ser repetido; sua vida, porém, ele continua vivendo para Deus. 11 Da 

mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por sua 
união com o Messias Yeshua. 
 

12 Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para 
que ele os torne obedientes a seus desejos; 13 e não ofereçam nenhuma parte de si 
mesmos como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se a Deus, 
como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo a Deus 
como instrumentos de justiça. 14 Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês; 
pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. 
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15 Desse modo, a que conclusão chegamos? “Vamos pecar, porque não 
jazemos sob o legalismo, mas debaixo da graça?”. Deus não o permita! 16 Vocês não 
sabem que, se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, 
então tornam-se escravos daquele a quem obedecem — quer do pecado, que 
conduz à morte, quer da obediência, que conduz à justificação? 17 Pela graça de 
Deus, vocês, que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de 
ensino que lhes foi transmitido; 18 e, depois de terem sido libertados do pecado, 
tornaram-se escravos da justiça. 19 (Estou usando uma linguagem popular porque 
sua natureza humana é muito fraca.) Da mesma forma que vocês costumavam 
oferecer seus vários membros como escravos à impureza e à desordem, que 
conduzem a mais desordem, ofereçam agora seus membros como escravos à 

justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. 20 Quando 
vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça; 21 mas que benefício 
obtiveram das coisas de que vocês se envergonham agora? O resultado final delas 
era a morte! 22 Contudo, agora libertados do pecado e escravizados para Deus, 
vocês recebem o benefício — que consiste em serem feitos santos, separados para 
Deus, e com o resultado final da vida eterna. 23 O que as pessoas merecem com o 
pecado é a morte; mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da 
parte de Deus, em união com o Messias Yeshua, nosso Senhor. 
 
Romanos capítulo 7 

 
1 Irmãos, certamente vocês sabem — estou falando àqueles que entendem a 

Torah — que a Torah possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela 
vive. 2 Por exemplo, a mulher casada está ligada pela Torah a seu marido enquanto 
ele está vivo; depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torah que diz 
respeito ao marido. 3 Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada 
adúltera caso se una a outro homem; porém, se o marido morrer, ela está livre 

dessa parte da Torah; se ela se. casar com outro homem, não será adúltera. 
 
4 Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torah por meio do 

corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, àquele que foi 
ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. 5 Pois 
quando vivíamos de acordo com nossa velha natureza, as paixões ligadas aos 
pecados agiam por meio da Torah em nossos membros, resultando em fruto para a 
morte. 6 Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torah, porque morremos 
para o que nos dominava, de modo que agora servimos de uma nova forma 
provida pelo Espírito, e não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. 
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7 Portanto, que devemos dizer? Que a Torah é pecaminosa? Deus não o 
permita! Ao contrário, a função da Torah era que, sem ela, eu não soubesse o que é 
o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é, se a Torah 
não tivesse dito: “Não cobice”. 8 O pecado, porém, aproveitando a oportunidade 
oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno — 
pois à parte da Torah o pecado está morto. 9 Anteriormente eu vivia fora da 
estrutura da Torah. Mas, quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se 
vivo, 10 e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim trouxe, na 
verdade, morte! 11 Porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada 
pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. 12 
Portanto, a Torah é santa; isto é, o mandamento é santo, justo e bom. 

 
13 Então, algo bom se tornou em fonte de morte para mim? Deus não o 

permita! Ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, 
para que pudesse ser claramente exposto como pecado, de forma que o pecado, 
por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira 
pecaminoso. 14 Porque sabemos que a Torah é do Espírito; quanto a mim, estou 
preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. 15 Não entendo o meu 
comportamento — não desejo fazer o que faço; em vez disso, faço o que odeio! 16 E, 
se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torah é boa. 17 Entretanto, agora, 
não sou mais “eu” quem o faz, mas o pecado alojado em mim. 18 Porque sei que não 
existe nada de bom alojado em mim — isto é, na minha velha natureza. Posso 
desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo! 19 Porque não faço o bem que 
desejo; em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço! 20 Contudo, se eu faço o 
que o “verdadeiro eu” não deseja, não é mais o “verdadeiro eu” quem o faz, mas o 
pecado que está alojado em mim. 21 Desse modo, considero uma regra, um tipo de 
“Torah” perversa, que, apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali 
comigo! 22 Porque, no eu interior, concordo totalmente com a Torah de Deus, 23 

mas, nos meus membros, vejo uma “Torah” diferente, que batalha contra a Torah 
da minha mente, tornando-me prisioneiro da “Torah” do pecado que opera em 
meus membros. 24 Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo 
sujeito à morte? 
 

25 Graças a Deus, ele o fará! Por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso 
Senhor! Em resumo: com minha mente, sou escravo da Torah de Deus; mas, em 
relação à minha velha natureza, sou escravo da “Torah” do pecado. 

 
Romanos capítulo 8 
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1 Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que 
estão em união com o Messias Yeshua. 2 Por quê? Porque a Torah do Espírito, que 
produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da “Torah” do pecado e 
da morte. 3 Pois aquilo que a Torah não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar 
poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho 
como ser humano com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo 
de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na 
natureza humana 4 para que a justa exigência da Torah fosse plenamente cumprida 
em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, 
mas segundo o que o Espírito deseja. 5 Pois quem se identifica com a velha 
natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela; mas quem se 

identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. 6 Ter a 
mente controlada pela antiga natureza é morte; ter, porém, a mente controlada 
pelo Espírito é vida e shalom. 7 Porque a mente controlada pela velha natureza é 
hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torah de Deus — de fato, ela não o 
pode fazer. 8 Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de 
agradar a Deus. 
 

9 Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o 
Espírito — se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito 
do Messias não pertence a ele. 10 Contudo, se o Messias está em vocês, então o 
corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo pela razão de Deus 
os considerar justos. 11 E, se o Espírito que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os 
mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os 
mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito, que 
habita em vocês. 

 
12 Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que 

vivamos de acordo com ela. 13 Porque, se vocês viverem segundo a antiga natureza, 
com certeza morrerão; mas se, pelo Espírito, continuarem a matar as práticas do 
corpo, viverão. 

 
14 Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15 

Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los 
novamente ao medo; em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos e por 
meio do qual clamamos: “Abba ” (isto é, “querido Pai!”). 16 O próprio Espírito dá 
testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus; 17 e, se somos filhos, 
então, também somos herdeiros; herdeiros de Deus e coerdeiros do Messias — se 
sofremos com ele a fim de também sermos glorificados com ele. 
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18 Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de 

comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. 19 A criação aguarda, 
com muita expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados; 20 porque a criação 
foi submetida à frustração — não por vontade própria, mas por causa de quem a 
sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura 21 de que ela também será 
libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a 
glória que os filhos de Deus terão. 22 Sabemos que, até agora, toda a criação geme, 
como se sentisse dores de parto; 23 e não só isso, mas nós mesmos, que temos os 
primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos 
esperando com ardor para sermos feitos filhos — isto é, termos o corpo redimido e 

libertado. 24 Nessa esperança, fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, 
não se trata de esperança — afinal, quem espera por aquilo que vê? 25 Mas, se 
continuamos a esperar pelo que não vemos, então, aguardamos ansiosamente por 
isso, e com perseverança. 

 
26 De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não 

sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com 
gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. 27 E aquele que 
investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua 
intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. 28 Além 
disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o 
ama e é chamado de acordo com o seu propósito, 29 pois aqueles a quem conheceu 
de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao 
padrão de seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos; 30 e 
aos que determinou de antemão, também chamou; aos que chamou, também 
considerou justos; e aos que foram considerados justos, também glorificou. 

 
31 Que, então, diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser 

contra nós? 32 Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou a favor de 
todos nós — será possível que, nos tendo dado seu Filho, não nos dê também todas 
as coisas? 33 Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não 
o fará — é ele quem os faz serem considerados justos! É Deus quem os justifica. 34 
Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e — mais do 
que isso — ressuscitou, encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso 
favor! 35 Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações? Dificuldades? 
Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? 36 Como diz o 
Tanakh: 
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“Por tua causa somos condenados à morte o dia todo, 

somos considerados ovelhas para o abate”. 

 
37 Não, em todas estas coisas somos supervencedores, por meio daquele que nos 
amou. 38 Porque estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 
outros governantes celestiais, nem o que existe nem o que está por vir, 39 nem 
poderes do alto nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz 
de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, nosso 
Senhor. 
 
Romanos capítulo 9 

 
1 Digo a verdade — como alguém que pertence ao Messias —, não minto; e 

também minha consciência dá testemunho, governada pelo Ruach HaKodesh: 2 
minha tristeza é tão grande, e a dor em meu coração tão constante, 3 que eu 
desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso 
pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, 4 o povo de Yisra’el! Eles 
foram feitos filhos de Deus, a Sh’khinah esteve com eles, as alianças lhes 
pertencem, da mesma forma a outorga da Torah, a adoração no templo e as 
promessas; 5 deles são os patriarcas, e deles, no que respeita à ascendência física, 
procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja ADONAI para sempre! 
amen. 
 

6 Entretanto, a presente condição de Yisra’el não significa que a Palavra de 
Deus tenha falhado. 
 

Porque nem todos os de Yisra’el são verdadeiramente parte de Yisra’el. 7 Na 
verdade, nem todos os descendentes são a semente de Avraham;” ao contrário, “a 

partir de Yitz’chak deve ser considerada sua ‘semente’”. 8 Em outras palavras, 
os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-
se a quem deve ser considerado semente de Avraham. 9 Porque isso é o que a 
promessa disse: “No tempo devido, virei, e Sarah terá um filho”. 10 Quanto mais 
o caso de Rivkah, porque seus filhos tiveram o mesmo pai: Yitz’chak, nosso pai; 11 e 
antes de eles terem nascido, ou de terem feito qualquer coisa, boa ou má (para que 
o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, 
independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama), 12 foi 
dito a ela: “O mais velho servirá ao mais novo”.e 13 Isso concorda com a 
passagem em que está escrito: “Amei Ya’akov, mas odiei Esav”. 
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14 Por isso, devemos dizer: “É injusto Deus fazer isso?”. De jeito nenhum! 15 
Porque ele diz a Mosheh: “Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e 

terei compaixão de quem eu me compadecer”. 16 Portanto, isso não depende 
dos desejos ou esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia. 17 Porque o 
Tanakh diz ao faraó: “Por esta mesma razão, eu o levantei, para que 

demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em 

toda a terra”. 18 Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser, e endurece a 
quem quiser. 

 
19 Entretanto, vocês me dirão: “Então, por que ele ainda nos culpa? Afinal, 

quem resiste à sua vontade?”. 20 Quem é você, mero ser humano, para objetar a 

Deus? O que foi formado pode dizer a quem o formou: “Por que me fizeste 

desse modo?”. 21 Ou o oleiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro 
um recipiente para uso honroso e outro para uso desonroso? 22 E se Deus, ainda 
que estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido seu poder, 
suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a 
destruição? 23 Que dizer, se ele o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua 
glória aos objetos de sua misericórdia, aos quais preparou de antemão para a 
glória — 24 isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas 
também dentre os gentios? 25 Como ele diz em Hoshea: 
 

“A quem não era meu povo, chamarei ‘meu povo’; 

a quem não era amada, chamarei ‘amada’; 
26  e no mesmo lugar em que lhes foi dito: ‘Vocês não são meu povo’, 

eles serão chamados filhos do Deus vivo!”. 

 
27 Contudo, Yesha’yahu, com referência a Yisra’el, clama: 
 

“Ainda que o número do povo de Yisra’el seja tão grande 

quanto o número dos grãos da areia do mar, 

apenas o remanescente será salvo. 
28  Porque ADONAI cumprirá sua palavra na terra 

com certeza e sem demora”. 

 
29 Além disso, como Yesha’yahu disse anteriormente: 
 

“Se ADONAI-Tzva’ot não nos tivesse deixado uma semente, 

nós nos teríamos tornado como S’dom, 

estaríamos parecidos com ‘Amorah”. 
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30 Portanto, o que devemos dizer? Isto: os não-judeus, mesmo não tendo se 
esforçado pela justiça, obtiveram justiça; mas esta é uma justiça baseada na 
confiança! 31 Entretanto, Yisra’el, mesmo mantendo a guarda da Torah, que oferece 
justiça, não alcançou o que a Torah oferece. 32 Por quê? Porque eles não buscaram 
a justiça fundamentada na confiança, mas na prática de obras legalistas. Eles se 
chocaram com a pedra que faz tropeçar. 33 Como diz o Tanakh: 
 

“Vejam: Ponho em Tziyon 

uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, 

uma rocha que servirá de empecilho. 

Mas quem depositar sua confiança nela 

não será humilhado”. 
 

Romanos capítulo 10 

 
1 Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus 

acerca de Yisra’el é para a salvação deles; 2 porque posso testemunhar sobre seu 
zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, 3 pois 
desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram 
fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as 
pessoas justas. 4 Porque o objetivo estabelecido pela Torah é o Messias, que 
oferece justiça a todo que deposita sua confiança. 5 Porque Mosheh escreveu sobre 
a justiça baseada na Torah: a pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por 

intermédio delas. 6 Além disso, a justiça baseada na confiança diz: 
 

“Não diga no seu coração: ‘quem subirá ao céu?’ “ — 

 

isto é, para trazer o Messias — 7 ou, 
 
“Quem descerá até o Sh’ol? — 

 
isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. 8 O que, então, isto quer 
dizer? 
 

“A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração”. — 

 
isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos: 9 se você reconhecer 
publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor e confiar de coração que Deus o 
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ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. 10 Porque com o coração se 
mantém a confiança e, portanto, é mantida a via para a justiça, ao passo que com a 
boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação. 11 Porque a 
passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será 

humilhado. 12 Isso significa que não há diferença entre judeus e não-judeus — 
ADONAI é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca, 13 porque todo 

que invocar o nome de ADONAI será libertado. 
14 Mas como eles poderão invocar uma pessoa em que não confiam? E como 

poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? E como poderão ouvir, se 
ninguém o anunciar? 15 E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Deus as 
envie? Como diz o Tanakh: “Quão belos são os pés de quem anuncia boas 

notícias a respeito de coisas boas!”. 
 

16 A questão é que eles não deram atenção às boas-novas nem lhes 
obedeceram. Porque Yesha’yahu diz: 

 
“ADONAI, quem confiou no que ouviu de nós?”. 

 

17 Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da 
palavra anunciada a respeito do Messias. 
 

18 “Contudo, eu pergunto: será que eles ouviram? Sim, eles ouviram: 
 

‘Sua voz percorreu toda a terra, e 

suas palavras, até o fim do mundo’. 

 
19 “Entretanto, digo: será que Yisra’el não entendeu? 
 

‘Provocarei ciúmes de uma não nação, 

mediante um povo sem entendimento eu os deixarei irados’”. 
 

20 Além disso, Yesha’yahii diz com ousadia: 
 

“Fui achado por quem não me procurava, 

tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim”; 
 

21 entretanto, a respeito de Yisra’el, ele diz: 
 

“O dia todo estendi as mãos 
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a um povo desobediente e contestador”. 
 
 

Romanos capítulo 11 

 
1 “Nesse caso, digo: Deus não repu-I diou seu povo?”. De jeito nenhum! 

Porque eu mesmo sou filho de Yisra’el, da semente de Avraham, da tribo de 
Binyamin. 2 Deus não repudiou seu povo,’ ao qual escolheu de antemão. Ou vocês 
não sabem o que o Tanakh diz a respeito de Eliyahu? Ele clamou a Deus contra 
Yisra’el: 3 “ADONAI, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares, 

sou o único que ficou, e agora querem matar-me também!”. 4 No entanto, qual 

foi a resposta de Deus para ele? “Mantive para mim mesmo sete mil homens 

que não se ajoelharam diante de Ba’al”. 5 O mesmo acontece na presente era: 
existe o remanescente, escolhido pela graça. 6 (Se é pela graça, ela não se baseia em 
obras legalistas; de outra forma, a graça não seria mais graça.) 7 Segue-se que 
Yisra’el não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, 
mas o restante foi endurecido como pedra, 8 como diz o Tanakh: 
 

“Deus lhes deu um espírito de atordoamento — 

olhos que não vêem 

e ouvidos que não ouvem, 

até o dia de hoje”. 

 
9 E David diz: 
 

“Que a mesa deles se transforme 

em laço e armadilha, cilada e castigo. 
10  Que seus olhos fiquem escuros, para que não possam ver, 

e suas costas fiquem encurvadas continuamente”. 

 
11 “Nesse caso, digo: será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda 
permanente?”. De maneira nenhuma! Ao contrário, é por meio desse tropeço que a 
libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme.” 12 Além disso, se o 
tropeção deles enriquece o mundo — isto é, se a colocação temporária de Yisra’el 
em uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas —, quão 
maiores riquezas lhes trará Yisra’el em sua plenitude! 
 

13 Entretanto, aos gentios dentre vocês digo isto: pelo fato de eu mesmo ser 
um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho 14 na 
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esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do 
meu povo e salvar algumas delas! 15 Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua 
significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será 
vida dentre os mortos! 

 
16 Se a hallah oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também 

o é. E se a raiz é santa, também o são os ramos. 17 Entretanto, se alguns ramos 
foram quebrados, e você — uma oliveira brava — foi enxertado entre eles e se 
tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, 18 então não se glorie como se fosse 
melhor que os ramos! Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que 
sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. 19 Então você dirá: “Os ramos foram 

partidos, para que eu pudesse ser enxertado”. 20 É verdade. Mas o que isso quer 
dizer? Eles foram partidos por lhes faltar confiança. Entretanto, você manterá seu 
lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante; ao contrário, 
tema bastante! 21 Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não 
poupará vocês. 22 Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua 
severidade: por um lado, severidade para com os que caíram; mas, por outro lado, 
bondade para com você — desde que permaneça na bondade dele! De outra forma, 
você também será cortado! 23 Além disso, os outros, se não persistirem na falta de 
confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. 24 Pois, 
se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e enxertado, de forma 
contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os 
ramos naturais na própria oliveira? 
 
25 Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade — antes oculta, mas agora 
revelada —, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em 
certo grau, sobreveio a Yisra’el, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude; 
26 e é dessa fornia que todo o Yisra’el será salvo. Como diz o Tanakh: 

 
“De Tziyon virá o Redentor, 

ele afastará a impiedade de Ya’akov. 
27  E esta será minha aliança com eles [...] 

quando eu tirar seus pecados”. 

 
28 Com respeito às boas-novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas, quanto à 
eleição, são amados por causa dos patriarcas, 29 porque os presentes gratuitos de 
Deus e seu chamado são irrevogáveis. 30 Do mesmo modo que vocês eram 
anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa 
da desobediência de Yisra’el, 31 também Yisra’el tem sido desobediente agora, para 
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que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que 
eles a recebam. 32 Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a 
desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. 
 
33  Ó profundidade das riquezas 

e da sabedoria e do conhecimento de Deus! 
Quão inescrutáveis são seus juízos! 

Quão insondáveis são seus caminhos! 
34  Pois “Quem conheceu a mente do Senhor? 

Quem foi seu conselheiro?”. 
35  Ou “Quem lhe deu algo 

e o fez devolver?”. 
36  Porque dele, por meio dele 

e para ele são todas as coisas. 
A ele seja a glória para sempre! 

Amen. 
 

Romanos capítulo 12 

 
1 Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, 

que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é 
a “adoração do templo” lógica de vocês. 2 Em outras palavras, não se deixem 
conformar aos padrões do ‘olam hazeh. Em vez disso, continuem se transformando 
mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos 
concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. 3 Por isso, digo a 
cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas idéias sobre a 
própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si 
mesmos, baseada no padrão dado por Deus a cada um, isto é, a confiança. 4 Há 

muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função; 5 
da mesma forma, somos muitos, e unidos ao Messias compreendemos um único 
corpo, e cada um de nós pertence aos outros. 6 Contudo, possuímos dons 
diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se seu dom 
for profecia, use-o na medida da sua confiança; 7 se for de serviço, use-o para 
servir; se você for um mestre, use o dom para ensinar; 8 se você for um 
conselheiro, use o dom para confortar e exortar; se for alguém que contribui 
financeiramente, faça-o de forma simples e generosa; se você estiver na liderança, 
lidere com diligência e zelo; se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o 
com alegria. 
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9 Não amem apenas de forma exterior. Rechacem o que é mau e apeguem-se 
ao bem. 10 Amem-se devotadamente, com amor fraternal; e dêem exemplos, uns 
aos outros, ao demonstrar respeito. 11 Não sejam preguiçosos quando é necessário 
o trabalho árduo; sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. 12 Alegrem-se 
em sua esperança, sejam pacientes ao passar por dificuldades, e não se afastem da 
oração. 13 Partilhem o que têm com o povo de Deus e sejam hospitaleiros. 

 
14 Abençoem aqueles que os perseguem — abençoem-nos, e não os 

amaldiçoem! 15 Alegrem-se com quem se alegra e chorem com quem chora. 16 
Sejam sensíveis para com as necessidades alheias — não se considerem melhores 
que os outros —; façam, porém, das pessoas humildes seus amigos. Não sejam 

arrogantes. 17 Não paguem o mal com o mal, mas tentem fazer o que todos 
consideram bom. 18 Se possível, e quanto depender de vocês, vivam em paz com 
todas as pessoas. 19 Jamais procurem a vingança, meus amigos; em vez disso, 
deixem isso para a ira de Deus, porque está escrito no Tanakh: 
 

“ADONAI diz: ‘A vingança é minha responsabilidade; eu a 

executarei’ ”. 
 
20 Ao contrário: 
 

“Se seu inimigo tiver fome, alimente-o; 

se tiver sede, dê-lhe algo para beber. 

Porque, ao proceder dessa forma, você amontoará brasas 

ardentes 

sobre sua cabeça”. 

 
21 Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. 

 
Romanos capítulo 13 

 
1 Todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que 

não proceda de Deus; as autoridades existentes foram colocadas onde estão por 
Deus. 2 Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu; e os que 
resistem trarão juízo sobre si mesmos. 3 Pois os governantes não são um terror 
para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? 
É simples: faça simplesmente o que é bom, e você obterá sua aprovação; 4 a 
autoridade é serva de Deus, para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é 
errado, tema! Não é a toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus, 



 A Carta de Sha’ul aos Romanos NTJ 
 

 

22 | R o m a n o s - N T J  

 

como uma vingadora para punir os transgressores. 5 Outra razão para obedecer, 
além do temor da punição, é a questão da consciência. 6 Isso é também motivo pelo 
qual vocês pagam imposto; pois as autoridades são servidores públicos e sempre 
cumprem suas incumbências. 7 Paguem o que se deve a todos: se você deve ao 
coletor de impostos, pague o imposto; se você deve ao fisco, pague a dívida; se 
você deve respeito a alguém, respeite; se você deve honra a alguém, honre. 8 Não 
deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano 
cumpriu a Torah. 9 Pois os mandamentos: “Não cometa adultério”, “Não mate”, 
“Não roube”, “Não cobice” 8 e muitos outros estão resumidos nesta única regra: 
“Ame seu próximo como a si mesmo”. 10 O amor não prejudica o próximo; 
portanto, o amor é a plenitude da Torah. 

 
11 Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos; por 

isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono; pois a libertação está mais 
próxima do que quando começamos a confiar. 12 A noite está acabando, e o dia já 
chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. 13 
Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia — não em 
festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, 
discutindo e sendo ciumentos. 14 Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua, o 
Messias; não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos 
pecaminosos da velha natureza. 

 
Romanos capítulo 14 

 
1 Com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, receba-a sem argumentar ou 

emitir opiniões. 2 Uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que 
outra, com a confiança fraca, come apenas vegetais. 3 Quem come de tudo não deve 
desprezar quem se abstém de certos alimentos; e o abstinente não deve julgar 

quem come de tudo, porque Deus o aceitou. 4 Quem é você para julgar o servo de 
outra pessoa? Aos olhos de seu próprio senhor, a pessoa será aceita ou reprovada; 
e a verdade é que ela será aceita, porque o Senhor é capaz de fazê-lo. 

 
5 Uma pessoa considera alguns dias mais santos que outros, ao passo que 

outra pessoa considera-os todos iguais. O importante é que cada pessoa esteja 
plenamente convencida. 6 Quem considera um dia especial, o faz para honrar a 
Deus. Também quem come de tudo, come para a honra de Deus, por lhe dar graças. 
7 Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre só para 
si próprio; 8 porque se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos 
para o Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. 9 Na 
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verdade, foi por essa razão que o Messias morreu e voltou à vida, para poder ser o 
Senhor de mortos e vivos. 10 Então por que vocês julgam seu irmão? Ou por que o 
desprezam? Todos nós estaremos diante do trono do juízo divino; 11 pois está 
escrito no Tanakh: 

 
“Como eu vivo, diz ADONAI, todo joelho se dobrará perante mim, 

e toda língua reconhecerá publicamente a Deus”. 
 

12 Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 
 

13 Paremos, então, de julgar os outros! Em seu lugar, façam este julgamento: 

não ponham uma pedra de tropeço, nem uma armadilha, no caminho de seu irmão. 
14 Sei — isto é, fui persuadido pelo Senhor Yeshua, o Messias —, que nada é 
impuro por si mesmo. Mas, se alguém considera alguma coisa impura, então para 
ele é impuro; 15 e, caso seu irmão seja perturbado pelo que você come, sua vida 
não mais será marcada pelo amor. 16 Não permita que as coisas consideradas boas 
por vocês sejam tidas por más, 17 porque o Reino de Deus não é comer nem beber, 
mas justiça, shalom e alegria no Ruach HaKodesh. 18 Todo que serve dessa forma ao 
Messias agrada a Deus e recebe a aprovação das outras pessoas. 
 

19 Por isso, procuremos as coisas que oferecem shalom e edificação mútua. 20 
Não destruam o trabalho de Deus por causa de comida. A bem da verdade, todas as 
coisas são limpas, mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém se 
desviar. 21 Bom é não comer carne, beber vinho nem fazer qualquer outra coisa 
que faça seu irmão tropeçar. 22 O que você crê a respeito de tudo isso, guarde entre 
si mesmo e Deus. Feliz a pessoa que não condena a si própria quando aprova algo! 
23 Mas quem nutre dúvidas, condena-se se comer, porque sua ação não se baseia 
na confiança. E o que não se baseia na confiança é pecado. 

 
Romanos capitulo 15 

 
1 Portanto, nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas de 

quem não é forte, em lugar de agradar a nós mesmos. 2 Cada um de nós deve 
agradar ao próximo e agir para o bem dele, edificando-o. 3 Pois mesmo o Messias 
não agradou a si mesmo; ao contrário, o Tanakh diz: “Os insultos de quem te 

insultava recaíram sobre mim”. 4 Porque todas as coisas escritas no passado 
tinham o propósito de ensinar-nos, para que por meio do encorajamento do 
Tanakh pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança. 5 E que Deus, a 
fonte de encorajamento e paciência, lhes dê a mesma atitude demonstrada pelo 
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Messias Yeshua, 6 para que, unânimes e a uma só voz, vocês possam glorificar ao 
Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias. 
 

7 Portanto, acolhamos uns aos outros como o Messias os acolheu para a 
glória de Deus. 8 Pois eu digo que o Messias se tornou servo do povo judeu para 
demonstrar a confiabilidade de Deus ao confirmar suas promessas feitas aos 
patriarcas, 9 a fim de demonstrar sua misericórdia ao fazer os gentios glorificarem 
a Deus. Como está escrito no Tanakh: 
 

“Por causa disso, eu te reconhecerei entre os gentios 

e cantarei louvores a teu nome”. 
 

10 E diz outra vez: 
 

“Gentios, regozijem-se com o povo dele”. 
 

11 E mais: 
“Louvem ADONAI, todos os gentios! 

Que todos os povos o louvem!”. 
 

12 E mais, Yesha’yahu diz: 
 

“A raiz de Yishai virá, aquele que surge para governar os gentios; 

os gentios depositarão nele sua esperança”. 
 
13 Que Deus, a fonte da esperança, revista-os totalmente com alegria e shalom à 
medida que continuam confiando, para que pelo poder do Ruach HaKodesh vocês 
possam transbordar com esperança. 

 
14 Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que vocês estão 

repletos de bondade, cheios de conhecimento e capacitados para aconselhar-se 
mutuamente. 15 Em alguns pontos, porém, eu lhes tenho escrito de forma abusada 
para lembrar vocês acerca disso, por causa da graça que Deus me deu, 16 para ser 
servo do Messias Yeshua para os gentios, com o dever sacerdotal de apresentar as 
boas-novas de Deus, a fim de que os gentios possam ser uma oferta aceitável, 
santificada pelo Ruach HaKodesh. 
 

17 Em união com o Messias Yeshua, então, tenho motivo para orgulhar-me 
do meu serviço a Deus. 18 Porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção 
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do que o Messias realizou por meu intermédio para levar os gentios à obediência 
mediante minhas palavras e meus atos, 19 por meio do poder de sinais e milagres e 
mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Yerushalayim até o Ilírico, por 
todo o caminho, proclamei plenamente as boas-novas do Messias. 20 Sempre é meu 
desejo anunciar as boas-novas onde o Messias ainda não é conhecido, para que eu 
não edifique sobre o fundamento de outra pessoa; 21 ao contrário, como diz o 
Tanakh: 
 

“Os que não tinham ouvido falar dele o verão, 

e os que não tinham ouvido entenderão”. 
 
22 É por isso que fui impedido muitas vezes de visitá-los. 23 Agora, porém, por não 
haver nenhum lugar nestas regiões que precise de mim, e porque desejei visitá-los 
durante tantos anos, 24 espero vê-los a caminho da Espanha, e ter sua ajuda para 
viajar até lá depois de ter usufruído a companhia de vocês durante algum tempo. 
 

25 Agora, porém, parto para Yerushalayim com a ajuda para o povo de Deus 
dali. 26 Porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para 
os pobres entre o povo de Deus de Yerushalayim. 27 Eles acharam por bem fazê-lo, 
mas a verdade é que eles lhes devem isso. Pois, se os gentios participaram com os 
judeus nas questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus 
em questões materiais. 28 Assim, quando eu tiver terminado esta tarefa e tiver 
certeza de que eles receberam este fruto, partirei para a Espanha e visitarei vocês 
de passagem. 29 Sei que, quando for visitá-los, irei na plena medida das bênçãos do 
Messias. 30 Exorto-os, irmãos, por nosso Senhor Yeshua, o Messias, e pelo amor do 
Espírito, a que se unam à minha luta, orando a Deus a meu favor 31 para que eu seja 
livrado dos incrédulos de Y’hudah e que meu serviço para Yerushalayim seja 
aceitável ao povo de Deus dali. 32 Então, se for da vontade de Deus, eu os visitarei 

com alegria e terei tempo para permanecer entre vocês. 33 Que o Deus de shalom 
seja com todos vocês. Amen. 

 
Romanos capítulo 16 

 
1 Apresento-lhes a irmã Febe, shammash da congregação de Cencreia, 2 para 

que a recebam no Senhor, como o deve fazer o povo de Deus, e lhe dêem toda a 
assistência necessária da parte de vocês; porque ela tem sido de grande ajuda para 
muitas pessoas, incluindo a mim. 
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3 Cumprimentem Priscila e Áquila, meus colaboradores no Messias Yeshua. 4 
Eles arriscaram o pescoço para salvar minha vida; não apenas eu lhes agradeço, 
mas também todas as comunidades messiânicas dos gentios. 5 Cumprimentem 
também a congregação que se reúne na casa deles. 
 

Cumprimentem meu querido amigo Epêneto, que foi a primeira pessoa da 
província da Ásia a depositar confiança no Messias. 
 

6 Cumprimentem Miryam, que trabalhou arduamente por vocês. 
 

7 Saudações a Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão 

comigo. 
São bem conhecidos entre os emissários, e confiaram no Messias antes de mim. 
 

8 Saudações a Amplíato, meu querido amigo no Senhor. 
 
9 Saudações a Urbano, nosso colaborador no Messias, e a meu amado irmão 

Estáquis. 
 

10 Saudações a Apeles, cuja confiança no Messias foi testada e aprovada. 
Cumprimentem os da casa de Aristóbulo. 
 

11 Cumprimentem Herodião, meu parente. 
 

12 Cumprimentem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente 
no Senhor. Cumprimentem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no 
Senhor. 

 
13 Cumprimentem Rufo, escolhido pelo Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe 

para mim também. 
 
14 Cumprimentem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os 

irmãos que estão com eles. 
 

15 Cumprimentem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todo o povo 
de Deus que está com eles. 

 
16 Cumprimentem uns aos outros com beijo santo. Todas as congregações do 

Messias enviam-lhes saudações. 
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17 Exorto-os, irmãos, que tomem cuidado com quem causa divisões e arma 
laços ao lado do ensino em que vocês foram treinados. Afastem-se dessas pessoas. 
18 Pois homens desse tipo não servem a nosso Senhor, o Messias, mas ao próprio 
ventre. Mediante conversa suave e adulação, enganam os mais inocentes. 19 Porque 
todos ouviram falar da sua obediência; rejubilo-me por causa de vocês. Entretanto, 
desejo que sejam sábios em relação ao bem e inocentes em relação ao mal. 20 E 
Deus, a fonte de shalom, esmagará em breve o Adversário debaixo de seus pés. 
 

21 Timóteo, meu colaborador, envia saudações a vocês, bem como Lúcio, 
Jasom e Sosípatro, meus parentes. 

 
22 Eu, Tércio, que escrevi esta carta, cumprimento vocês no Senhor. 

 

23 Gaio, meu anfitrião, em cuja casa se reúne toda a congregação, envia 
saudações. Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto enviam saudações. 24 * 
 

25 A Deus, que pode fortalecê-los, de acordo com minhas boas-novas, em 
harmonia com a revelação da verdade secreta que é o anúncio de Yeshua, o 
Messias, mantida em segredo e em silêncio por eras e eras, 26 mas, manifestada 
agora por meio dos escritos proféticos por ordem de Deus, o Eterno, e comunicada 
a todos os gentios para incentivá-los à obediência baseada na confiança — 27 ao 
único Deus sábio, por meio de Yeshua, o Messias, seja a glória para todo o sempre! 
Amen. 

__________________________________________________ 
* Alguns manuscritos apresentam o versículo 24 “A graça de nosso Senhor Yeshua, 
o Messias, seja com todos vocês. Amen”. 


