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PREFÁCIO
Romanos é um livro animador. É saturado de instrução no tocante à vida e à doutrina. Comunica conforto à vida e, como todo
SDVWRU¿HOVDEHHRXWUDVSHVVRDVVHPSUHWrPWHVWL¿FDGRWDPEpP
na hora da morte.
Entretanto, este livro é muito controvertido. Em muitas passagens complexas, os intérpretes diferem. Em conexão com
questões que causam disputa, não evitei a tentativa de assumir
uma posição. Entre elas, concernentes aos capítulos 1–8, estão
as seguintes:
1. Paulo escreve: “A todos em Roma que são amados de Deus”
(1.7). Estes destinatários eram predominantemente judeus, ou
gentios? Veja “Seus destinatários”.
2. Quando o apóstolo usa o verbo MXVWL¿FDU ou o substantivo
MXVWL¿FDomR, em passagens tais como 3.24; 4.25; 5.1, 16, 18, ele
está usando esses termos em (a) sentido causativo, ou (b) em sentido declarativo (forense)? Veja os comentários LQORFR.
3. Em 5.1, Paulo diz: (a) “Temos paz”, (b) “Tenhamos (ou:
continuemos tendo) paz”, ou (c) “Desfrutemos da paz que temos”? Veja comentário LQORFR.
4. Quem é a pessoa descrita em Romanos 7.14-25? É ela (a)
incrédula, (b) crente imatura, ou (c) o próprio Paulo e, extensivamente, o crente em geral? Veja comentário LQORFR.
5. Quando, em 8.26b, o apóstolo declara que “o mesmo Espírito (auvto. to. pneu/ma) intercede por nós com gemidos inexprimíveis”, ele pretende dizer que é de fato o Espírito quem geme,
ou que somos nós quem gememos, repetindo o pensamento do
versículo 23? Veja comentário LQORFR
7RUQDUVHiHYLGHQWHTXHDTXLHDOLGL¿URGDTXHOHVSRUTXHP
nutro o mais profundo respeito e cujos escritos sinceramente recomendo. Que a causa do evangelho prospere mesmo por meio
de diferenças na interpretação.
William Hendriksen
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CAPÍTULO 1.1-15
ROMANOS

1

1 Paulo, um servo de Cristo Jesus, um chamado apóstolo, separado para o
evangelho de Deus, 2 o qual foi de antemão prometido por meio de seus
profetas em (as) Sagradas Escrituras, 3 com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, nasceu da semente de Davi, 4 mas, pela virtude do12 Espírito de
santidade, foi, por meio da ressurreição dos mortos, designado para ser o Filho
de Deus investido de poder, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, 5 por meio de
TXHPHSRUFDXVDGHTXHPUHFHEHPRVRGRPGRDSRVWRODGRD¿PGHSURGX]LU
obediência de fé,13 entre todos os gentios, 6 incluindo também vocês, os chamados de Jesus Cristo; 7. a todos que estão em Roma, amados de Deus, santos em
virtude de terem sido chamados: Graça a vocês e paz da parte de Deus, nosso
Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

6DXGDomR
1.1-7
1. Paulo, um servo de Cristo Jesus, um chamado apóstolo,
separado para o evangelho de Deus ...
Este é o início da mais extensa saudação de abertura feita por
Paulo. Para uma comparação, observe a seguinte lista que, numa
série ascendente, indica o número de palavras, QRRULJLQDO, para
cada saudação:
1 Tessalonicenses
2 Tessalonicenses
Colossenses
Efésios
2 Timóteo
Filipenses
1 Timóteo

19
27
28
28 (ou 30)
29
32
32

2 Coríntios
Filemom
1 Coríntios
Tito
Gálatas
Romanos

41
41
55
65
75
93

12 Ou: de acordo com
 2XEDVHDGRQDIpRXÀXLQGRGDIp
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Como em sua epístola a Tito, também aqui em Romanos, Paulo apresenta-se como um doulos (pl. douloi em Fp 1.1) de Cristo
Jesus. Alguns preferem – e outros até mesmo insistem – que o
equivalente inglês [e português] de doulos seja HVFUDYR. Deve-se
admitir que tais peculiaridades, as quais requeriam que os escravos exercessem submissão absoluta a seu dono e total dependência dele, como também o domínio do dono sobre seu escravo e a
irrestrita autoridade sobre ele, podem aplicar-se, ainda que num
sentido muito mais elevado, à relação existente entre Cristo e os
crentes. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 3.23; 6.19b, 20. Não obstante, visto que com o conceito HVFUDYR geralmente associamos
ideias como serviço involuntário, sujeição forçada e (com frequência) tratamento agressivo, muitos têm, talvez corretamente,
concluído que “escravo” não é o melhor equivalente inglês [e
português] neste contexto.
Além disso, deve-se ter em mente que Paulo era “hebreu de
hebreus” (Fp 3.5), plenamente familiarizado com o Antigo Testamento. Portanto, quando ele se apresenta como “doulos de Cristo
-HVXV´HVWiSURYDYHOPHQWHUHÀHWLQGRSDVVDJHQVQDVTXDLV$EUDmR
(Gn 26.24), Moisés (Nm 12.7), Josué (24.29), Davi (2Sm 7.5),
Isaías (Is 20.3) etc. são chamados de servos de Jeová. Não seria,
DLQGD SRVVtYHO TXH D ¿JXUD GR VHUYR LUUHVWULWDPHQWH VXEPLVVR
descrito em Isaías 49.1-7; 52.13; 53.11, tivesse contribuído para
RVLJQL¿FDGRGRWHUPRdoulos, aqui em Romanos 1.1?
Paulo apresenta-se como servo GH&ULVWR-HVXV.14 O nome pessoal, -HVXVTXHVLJQL¿FD³HOHFHUWDPHQWHVDOYDUi´ FI0W RX
“Jeová é salvação”, que de forma estrita equivalem à mesma coisa,
pSUHFHGLGRSHODGHVLJQDomRR¿FLDOCristo (Ungido). Deste Cristo
Jesus Paulo é servo, completamente entregue a seu Senhor.
Este servo é, ao mesmo tempo, “um chamado apóstolo”.
Ora, no sentido mais amplo, um apóstolo (grego apostolos,
WHUPR GHULYDGR GH XP YHUER TXH VLJQL¿FD enviar, enviar para
ORQJHQXPDFRPLVVmR, H[SHGLU) é alguém que é enviado ou por
meio de quem se envia uma mensagem; portanto, um embaixador,
emissário, mensageiro. No grego clássico, o termo podia referirse a uma expedição naval e “um barco apostólico” era um navio
cargueiro. No judaísmo posterior, “apóstolos” eram emissários
HQYLDGRVSHORSDWULDUFDGRGH-HUXVDOpPD¿PGHFROHWDUWULEXWR
14 Por que “Cristo Jesus” e não “Jesus Cristo”? Para uma possível resposta a esta pergunta, veja CNT sobre 1Timóteo 1.1.
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dos judeus da Dispersão. No Novo Testamento, o termo assume
XPVHQWLGRGLVWLQWDPHQWHUHOLJLRVR(PVHXVLJQL¿FDGRPDLVDPplo, refere-se a qualquer mensageiro do evangelho, alguém que
seja enviado numa missão espiritual, alguém que, nesta função,
representa aquele que o envia e leva a mensagem da salvação.
Assim usado, Barnabé, Epafrodito, Apolo, Silvano e Timóteo são
todos chamados “apóstolos” (At 14.14; 1Co 4.6, 9; Fp 2.25; 1Ts
2.6; cf. 1.1; e veja também 1Co 15.7). Todos eles representam
a causa de Deus, ainda que, ao fazerem isso, possam também
UHSUHVHQWDUFHUWDVLJUHMDVHVSHFt¿FDVGHTXHPRV³DSyVWRORV´VmR
chamados (cf. 2Co 8.23). Assim, Paulo e Barnabé representam a
igreja de Antioquia (At 13.1, 2) e Epafrodito é o “apóstolo” de
Filipos (Fp 2.25).
0DVDRGHWHUPLQDURVLJQL¿FDGRGRWHUPRapóstolo, aqui em
Romanos 1.1, será muito melhor estudar essas passagens nas
quais ele é usado em seu sentido mais usual. Ocorrendo dez vezes nos Evangelhos, quase trinta vezes em Atos, mais de trinta
vezes nas epístolas paulinas (inclusive as cinco ocorrências nas
Pastorais) e oito vezes no restante do Novo Testamento, geralmente (observe, porém, a importante exceção em Hb 3.1 e as exceções já indicadas) esta palavra se refere aos Doze e a Paulo.
Nesse sentido mais pleno, mais profundo, um homem é apóstolo por toda a vida e onde quer que vá. Ele é investido com a
autoridade daquele que o enviou e essa autoridade diz respeito
tanto à doutrina quanto à vida. A ideia encontrada em grande
parte da literatura religiosa atual, segundo a qual um apóstolo
não tem ofício real, nem autoridade, é carente de apoio bíblico.
Qualquer um pode ver isso pessoalmente estudando passagens
como Mateus 16.19; 18.18; 28.18-19 (observe a conexão); João
20.23; 1Coríntios 5.3-5; 2Coríntios 10.8; 1Tessalonicenses 2.6.
Paulo, pois, era apóstolo no sentido mais rico do termo. Seu
apostolado era o mesmo apostolado dos Doze. Por isso, falarmos
sobre “os Doze e Paulo”. Paulo ainda enfatiza o fato de que o
Salvador ressurreto lhe aparecera tão realmente como aparecera
a Cefas (1Co 15.5, 8). Esse mesmo Salvador lhe havia designado
uma tarefa tão ampla e universal que toda a sua vida seria doravante ocupada com ela (At 26.16-18).
Todavia, Paulo nãoHUDGH¿QLWLYDPHQWHXPGRV'R]H$LGHLD
de que os discípulos se equivocaram quando escolheram Matias
para assumir o lugar de Judas e que o Espírito Santo, posteriorPHQWHGHVLJQRX3DXORFRPRRUHDOVXEVWLWXWRGL¿FLOPHQWHPHUHFH
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consideração (veja At 1.24). 0DVVHHOHQmRHUDXPGRV'R]H
HPERUDLQYHVWLGRFRPRPHVPRRItFLRTXDOHUDDUHODomRHQWUH
HOHHRV'R]H? A resposta se acha, provavelmente, sugerida em
Atos 1.8 e Gálatas 2.7-9. Com base nessas passagens, essa resposta pode ser assim formulada: Os Doze, ao reconhecerem Paulo como havendo sido especialmente chamado para ser ministro
para os gentios, estavam, de fato, concretizando, por meio dele, a
vocação deles para os gentios.
As características do apostolado pleno – o apostolado dos
Doze e Paulo – eram como se segue:
Em primeiro lugar, os apóstolos haviam sido escolhidos, chamados e enviados por Cristo pessoalmente. Receberam sua comissão diretamente dele (Jo 6.70; 13.18; 15.16, 19; Gl 1.6).
(P VHJXQGR OXJDU IRUDP TXDOL¿FDGRV SRU -HVXV SDUD VXDV
tarefas e passam a ser testemunhas oculares de suas palavras e
seus feitos. De forma especial, são testemunhas de sua ressurreição (At 1.8, 21-22; 1Co 9.1; 15.8; Gl 1.12; Ef 3.2-8; 1Jo 1.1-3).
Observe bem: ainda que Atos 1.21-22 não se aplique a Paulo, as
outras passagens se aplicam a ele. Paulo também viu o Senhor.
Em terceiro lugar, foram dotados, numa medida especial, com
o Espírito Santo, e é este Espírito Santo que os guia a toda a verdade (Mt 10.20; Jo 14.26; 15.26; 16.7-14; 20.22; 1Co 2.10-13;
7.40; 1Ts 4.8).
(P TXDUWR OXJDU 'HXV DEHQoRD VXD REUD FRQ¿UPDQGR VHX
valor por meio de sinais e milagres e fazendo-os produzir muitos
frutos em seus labores (Mt 10.1, 8; At 2.43; 3.2; 5.12-16; Rm
15.18-19; 1Co 9.2; 2Co 12.12; Gl 2.8).
Em quinto lugar, seu ofício não se restringe a uma igreja local
nem se estende por breve período; ao contrário, destina-se a toda
a igreja e por toda a vida (At 26.16-18; 2T 4.7-8).
Observe “um FKDPDGR apóstolo”. Isso é seguramente muito
melhor do que “chamado um apóstolo” ou “chamado para ser ou
WRUQDUVHXPDSyVWROR´2TXHRRULJLQDOVLJQL¿FDpTXH3DXORHUD
XPDSyVWRORHPYLUWXGHGHKDYHUVLGRH¿FD]PHQWHFKDPDGRSRU
Deus para seu ofício. De modo semelhante, as pessoas a quem
ele se dirige eram santas em razão de haverem sido chamadas,
“santas por (divina) vocação”. Veja sobre o versículo 7.
Como um chamado apóstolo, Paulo foi “separado para o evangelho de Deus”. Desde o princípio ele tinha sido designado por
Deus para a proclamação do evangelho. Observe especialmente Gálatas 1.15-16, onde o apóstolo se expressa como se segue:
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“Aprouve à aquele que me separou desde o ventre materno e me
chamou por meio de sua graça revelar seu Filho em mim, para
que eu pudesse pregar seu evangelho entre os gentios...”
Paulo fala do “evangelho GH'HXV”. E, de fato, ele é a palavra
de Deus, a palavra ou história que nos conta o que Deus fez para
salvar os pecadores. Por essa mesma razão, ele é um HYDQJHOKR
ou PHQVDJHPGHERDVQRYDV Ele é as alegres novas de salvação
que Deus endereça a um mundo perdido em pecado. Não o que
nós devemos fazer, mas o que 'HXV em Cristo fez por nós é a
SDUWHPDLVSURHPLQHQWHGHVVDVERDVQRYDV,VVR¿FDHYLGHQWHj
luz da maneira que o substantivo, HYDQJHOKR, e o verbo relacionado, SURFODPDUXPHYDQJHOKR, levar boas-novas, são usados no
Antigo Testamento. Veja a LXX sobre o Salmo 40.9; 96.2; Isaías
40.9; 52.7; 61.1; e Naum 1.15.
Aqui em Romanos 1, o termo “evangelho de Deus” (v. 1) tem
GRLVPRGL¿FDGRUHVXPQRYHUVtFXORHRRXWURQRYHUVtFXORV
2. ...o qual foi de antemão prometido por meio de seus profetas em (as) Sagradas Escrituras...
Essa passagem é, de fato, muito importante. Ela nos mostra
como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quer que consideremos o Antigo Testamento. Ele claramente visualiza a antiga e a
nova dispensações numa plena interação. Ele considera (a) o Antigo Testamento e (b) as boas-novas de salvação como proclamadas por Jesus e seus mensageiros como uma unidade. Falando de
um modo geral, podemos dizer que o Antigo Testamento contém
as promessas; o Novo Testamento revela como essas promessas
foram, estavam sendo e seriam cumpridas.
Quando Paulo diz “seus profetas”, sua referência, naturalmente, não é apenas a homens santos de Deus como Isaías, Jeremias
e outros, mas também a Moisés, Samuel, Davi e outros. Falando
em uma linguagem que até as crianças podem entender:
O Antigo é pelo Novo explicado,
O Novo está no Antigo contido.
ou, de forma semelhante:
O Novo está no Antigo oculto,
O Antigo está no Novo revelado.
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O que Paulo escreve aqui é exatamente o que Jesus também
proclamou, e isso não só naquelas passagens bem notórias: Lucas
24.25-32, 44-48, às quais no geral se faz referência quando se
trata desse assunto, mas certamente também em Lucas 4.21 (no
contexto 4.16-30): “Hoje, aos seus ouvidos, esta passagem da
Escritura está sendo cumprida”, e em Lucas 22.37: “Pois eu lhes
digo que aquilo que foi escrito deve ser cumprido em mim: ‘E
ele foi contado com os transgressores’. Sim, esta passagem sobre
mim está alcançando seu cumprimento”. Para mais informação
sobre esse tema, veja CNT sobre Lucas, LQORFRe sobre Filipenses 1.27-28.
O ponto a ser enfatizado aqui é que ambos, Jesus (veja Jo
10.35; 17.17) e Paulo, tiveram o Antigo Testamento em muito
elevada estima. Tinham-no como VDJUDGR. Quando uma pessoa
rejeita o Antigo Testamento, está, portanto, também rejeitando a
Jesus e a Paulo.
$JRUD VHJXLPRV SDUD R VHJXQGR PRGL¿FDGRU GR WHUPR ³R
evangelho de Deus”, que é o seguinte:
3, 4. ...com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne,
nasceu da semente de Davi, mas, pela virtude do Espírito de
santidade, foi, por meio da ressurreição dos mortos, designado para ser o Filho de Deus investido de poder, a saber, Jesus
Cristo, nosso Senhor...
Os intérpretes diferem de forma bem marcante em sua explanação dessas linhas. Minha própria interpretação baseia-se, em
grande escala, em minhas próprias conclusões com respeito ao
VLJQL¿FDGRGRRULJLQDO$VVLPFRQYLGRRVHVWXGDQWHVGHJUHJRD
estudarem a nota de rodapé.15
15 As seguintes perguntas devem ser formuladas e respondidas:
D 4XDOpRVLJQL¿FDGRGRDFFGHsa,rx, usado aqui?
b. O verbo o`ri,zw GRTXDORSDUWLFtSLRJHQVPDRUSDVVDSDUHFHDTXL WHPRVLJQL¿FDGR
de GHFODUDU (como em algumas traduções) ou de GHVLJQDU?
c. A frase evn duna,meiPRGL¿FDui`ou/ Qeou/ ou o`risqe,ntoj?
G4XDOpRVLJQL¿FDGRGHpneu/ma a`giwsu,nhj?
H 4XDOpRVLJQL¿FDGRGHkata, antes de pneu/ma a`giwsu,nhj?
f. kata. sa,rka e kata a`giwsu,nhj formam um contraste entre dois elementos na natureza
humana de Cristo? Referem-se à sua natureza humana versus sua natureza divina?
J4XDOpRVLJQL¿FDGRGHevx, no versículo 4?
Respostas:
D (VWDSDODYUDWHPXPDYDULHGDGHGHVLJQL¿FDGRVQDVHStVWRODVGH3DXOR3DUDDOLVWDYHMD
FRPHQWiULRVREUH2VLJQL¿FDGRISDUHFHVHURSUHWHQGLGRDTXLSRLVpGHDFRUGRFRP
sua natureza humana (não sua natureza divina) que Jesus é descendente de Davi.
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Paulo confessa ser Jesus o Filho de Deus. O que ele tem em
mente é que o Salvador era Filho de Deus de modo totalmente independente e anterior à concepção de sua natureza humana. Ele é
R)LOKRGH'HXVGHVGHWRGDDHWHUQLGDGHSRUWDQWRHOHp'HXV.
(VVD FRQ¿VVmR KDUPRQL]DVH FRP R TXH R DSyVWROR GL] HP
outra parte. Assim, em Romanos 9.5, consoante ao que é provavelmente a melhor redação e interpretação, Paulo chama Jesus
“sobre todos, Deus bendito para sempre”. Em Tito 2.13, ele o
descreve como “nosso grande Deus e Salvador”. Ele é, de fato,
“aquele em quem toda a plenitude da Divindade está concentrada” (Cl 2.9). Cf. Filipenses 2.6.
Ora, é este Filho que, sem renunciar à sua natureza divina,
assumiu a natureza humana. Ainda que fosse rico, todavia por
DPRUGHQyVVHIH]SREUHD¿PGHTXHSRUPHLRGHVXDSREUH]D
nos tornássemos ricos (2Co 8.9). Na plenitude do tempo, ele nasceu de uma mulher (Gl 4.4). Em toda a sua peregrinação terrena
ele foi, de fato, “um homem de dores e acostumado com o sofrimento” (Is 53.3). Exatamente como era possível para a natureza
divina completamente intata e gloriosa do Salvador permanecer
em íntima união com sua natureza humana, esta carregada com o
fardo de nossa culpa e todas as agonias inexprimíveis implícitas
nessa condição, é algo que ultrapassa a compreensão humana.
b. Em outras partes do Novo Testamento, este verbo invariavelmente tem o sentido de
determinar, GHFUHWDU, GHVLJQDU. Veja também CNT sobre Lucas 22.22. Não há boas
UD]}HVSDUDHQIUDTXHFHUHVWHVLJQL¿FDGRSDUD³GHFODUDU´1mRREVWDQWHGHFODUDU, fazer
FRQKHFLGR, bem que poderia ser incluído em GHVLJQDU, como usado aqui.
F (VWDIUDVHSURYDYHOPHQWHPRGL¿FDDVSDODYUDVLPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHVSRUWDQWR
“Filho de Deus investido com poder”. Mas, mesmo que seja construído com o verbo, o
VLJQL¿FDGRUHVXOWDQWHVHULDTXDVHRPHVPR
d. O termo “o Espírito de santidade” deriva de Isaías 63.10s. Cf. Salmo 51.11. A referência aqui em Romanos 1.4 é ao Espírito Santo (Espírito divino, exaltado).
H &RPRXPGRVVLJQL¿FDGRVGHkata, seguido pelo acc., /17 7K , p. 328, sugere por
meio de, em virtude de. Esta conotação de DJrQFLD tornou-se especialmente ampla no
grego koinê posterior. Talvez haja uma combinação aqui de agência e padrão de medida. A tradução “em virtude de” pode ser tão boa como qualquer outra.
I 'H¿QLWLYDPHQWHQmR+iGHIDWRXPFRQWUDVWHPDVHVVHFRQWUDVWHpHQWUH D RTXH
Cristo era quanto à sua natureza humana, e (b) o que veio a ser em virtude do Espírito
de santidade. Em outros termos, o contraste é entre o estado de humilhação de Cristo
e seu estado de exaltação. Não se pode propriamente colocar um elemento da natureza
humana de Cristo contra a terceira Pessoa da Santíssima Trindade.
J'HYHPRVVHUPXLWRFXLGDGRVRVDTXL2VLJQL¿FDGR³GHVGH´ GDt³GHVGHDUHVVXUUHLomR
dos mortos”) não pode ser inteiramente excluído. É possível que seja correto. Veja
0DUFRV³GHVGH RXDSDUWLUGH PLQKDMXYHQWXGH´&RQWXGRRVLJQL¿FDGR³SRU
causa de”, para o qual veja Apocalipse 16.10 (“remordiam suas línguas por causa da
dor”), parece ser um tanto mais natural aqui.
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Nossa passagem também nos informa com respeito a essa
natureza humana que Jesus “nasceu da semente de Davi”. Isso
se deu em cumprimento da promessa reiterada com frequência.
Veja 2Samuel 7.12-13, 16; Salmo 89.3-4, 19, 24; 132.17; Isaías
11.1-5, 10; Jeremias 23.5-6; 30.9; 33.14-16; Ezequiel 34.23-24;
37.24; Mateus 1.1; Lucas 1.27, 32-33, 69; 3.23-31; João 7.42;
Atos 2.30; 2Timóteo 2.8; Apocalipse 5.5; 22.16. Não fosse ele
descendente de Davi, não teria sido o Messias, pois a profecia a
seu respeito tinha de se cumprir.
Seu estado de humilhação, contudo, não podia durar para
sempre. Como recompensa por sua espontaneidade em suportálo, ele foi, em virtude do Espírito de santidade, designado para
ser o Filho de Deus “em poder” ou “investido com poder”.
Com respeito à “designação” de Cristo desde a eternidade, efetuada no tempo, veja Salmo 2.7-8; Atos 13.33; Hebreus 1.5; 5.5.
A exaltação implícita concretizou-se por meio de sua ressurreição
dentre os mortos, ou seja, sua gloriosa ressurreição foi o primeiro
passo importante em sua jornada para a glória. Foi seguida pela
ascensão, coroação e pelo ato de derramar o Espírito Santo.
Na expressão “foi designado para ser o Filho de Deus, invesWLGRFRPSRGHU”, toda a ênfase recai sobre as palavras em itálico.
Como já foi realçado, desde toda a eternidade ele era o Filho de
Deus, mas, durante o período de sua humilhação, seu poder, em
VHXJUDXPDLVSOHQR¿FRXSRUDVVLPGL]HURFXOWRGDYLVWD3RU
meio de sua gloriosa ressurreição, sua investidura com poder não
só foi realçada, mas também começou a resplandecer em toda a
VXDJOyULD$H[SUHVVmRXVDGDDTXLQRVYHPGDD¿UPDomRGH3Hdro, feita num contexto bem semelhante, a saber: “Sem sombra
de dúvida, portanto, que toda a casa de Israel esteja certa de que
'HXV IH] 6HQKRU H &ULVWR D HVWH -HVXV D TXHP YRFrV FUXFL¿FDUDP´ $W (VVDD¿UPDomRQmRVLJQL¿FDYDTXHDQWHVGHVXD
UHVVXUUHLomR-HVXVQmRIRVVH6HQKRUH&ULVWR6LJQL¿FDYDTXHR
poder, majestade e glória de seu exaltado ofício estavam agora
começando a resplandecer em brilho aumentado.
Ora, Romanos 1.4 nos informa que essa manifestação da investidura de Cristo com poder foi realizada pelo “Espírito de sanWLGDGH´ (VWH ³(VStULWR GH VDQWLGDGH´ QmR GHYH VHU LGHQWL¿FDGR
com o elemento espiritual em oposição ao elemento ItVLFR na natureza humana de Cristo ou com sua natureza divina contrastada
com sua natureza humana, mas com o Espírito Santo, a terceira
pessoa da divina Trindade.
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Ainda, porém, que a terceira pessoa seja distinta da segunda,
os dois, o Espírito Santo e Cristo, relacionam-se intimamente.
Diz o dr. H. Bavinck (em minha tradução do holandês):
“Indubitavelmente, o Espírito de santidade já estava habitando em Cristo antes de sua ressurreição; na verdade, desde o
momento de sua concepção, pois ele foi concebido pelo Espírito
Santo (Lc 1.35), estava cheio do Espírito Santo (Lc 4.1), recebeu-o sem medida (Jo 3.34)... Mas essa glória que Cristo possuía
interiormente não podia revelar-se exteriormente. Ele era carne
e, em virtude da fraqueza da carne, foi entregue à morte na cruz
(2Co 13.4). Mas, na morte, ele desfez essa fraqueza e rompeu
toda ligação com o pecado e a morte. Deus, que, por amor de
nós, entregou à morte seu próprio Filho, também o levantou da
morte, por intermédio de seu Espírito, o qual, como o Espírito de
santidade, habita em Cristo e em todos os crentes (Rm 8.11). Ele
RUHVVXVFLWRXD¿PGHTXHDSDUWLUGDTXHOHPRPHQWRQmRPDLV
vivesse na fraqueza da carne, mas no poder do Espírito.”16
Foi em razão desse grande poder que o Salvador exaltado, divino e humano, lá de seu trono celestial, derramou o Espírito sobre sua igreja, comunicando força, convicção, coragem e iluminação sobre os que previamente haviam sido fracos em demasia.
Também foi essa energia que o capacitou a efetuar a conversão
de milhares, de modo que, segundo o testemunho de inimigos,
“o mundo foi virado de cabeça para baixo” (At 17.6). Além do
PDLVIRLFRPRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHVVDSRGHURVDLQÀXrQFLD
que a barreira entre judeu e gentio, um muro tão formidável que
sua remoção pareceria impossível, foi realmente derrubado. E
foi em virtude desta força que o glorioso evangelho do Salvador
ressurreto e exaltado começou a penetrar toda esfera da vida e
continua fazendo isso até hoje.
A comunicação de vida é geralmente atribuída ao Espírito
Santo:
Teu Espírito, ó Senhor, faz a vida transbordar,
A terra é renovada e o solo se faz frutífero;
A Deus atribui glória e sabedoria e poder,
E que Deus se deleite para sempre em suas criaturas.
Veja Salmo 104.30-31
16 *HUHIRUPHHUGH'RJPDWLHN Kampen. 1918, terceira edição. Vol. III, p. 488, 489.
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Se, pois, a FRPXQLFDomR de vida é atribuída ao Espírito Santo,
não é lógico que aqui em Romanos 1.4 a renovação da vida – a
ressurreição de Cristo – lhe seja também atribuída?
Paulo conclui esse sumário de nomes daquele que é o coração e centro de “o evangelho de Deus” (v. 1), adicionando: “JeVXV&ULVWRQRVVR6HQKRU´(VVHVLJQL¿FDWLYRWtWXORUHYHODRTXH
DTXHOH TXH HVWi VHQGR GHVFULWR VLJQL¿FD SDUD R DSyVWROR H GH
fato, para a igreja em geral e à de Roma, em particular. Observe
“Filho de 'HXV” (vs. 3, 4a) “...nosso Senhor” (v. 4b). Observe
também a combinação do nome pessoal, Jesus (Salvador) com
R QRPH R¿FLDO &ULVWR 8QJLGR $GRUDomR 6HQKRU (Proprietário, Soberano, Provedor) é posto lado a lado com Apropriação:
nosso Senhor. É por meio de “Jesus Cristo, nosso Senhor”, que
o verdadeiro evangelho atinge seu clímax. Sem ele, a salvação
é impossível. Com ele como nosso Soberano jubilosamente reFRQKHFLGRRREMHWRGHQRVVDFRQ¿DQoDHDPRUDFRQGHQDomRp
inimaginável. Veja Romanos 8.1.
Já tendo se apresentado no versículo 1, Paulo agora acrescenta mais alguma informação sobre si, a saber, sobre si em relação
com “Jesus Cristo, nosso Senhor”, de quem havia recebido sua
importante comissão:
5. ...por meio de quem e por causa de quem recebemos o
GRPGRDSRVWRODGRD¿PGHSURGX]LUREHGLrQFLDGHIpHQWUH
todos os gentios...
/LWHUDOPHQWH D UHGDomR GD SDVVDJHP ¿FD DVVLP ³SRU PHLR
de quem e por cuja causa recebemos JUDoDHDSRVWRODGR”. Muitos tradutores têm mantido essas palavras, nessa ordem, em suas
versões. Assim interpretado, Paulo estaria dizendo que havia recebido duas coisas: (a) graça; ou seja, o favor imerecido de Deus,
comunicando salvação, mais (b) apostolado.17 Essa interpretação
pode ser correta.
Pessoalmente, sou a favor de outro ponto de vista, ou seja,
que o que temos aqui no versículo 5 é um exemplo de hendíadis
D¿JXUDGHOLQJXDJHPHPTXH³um por meio de dois”; ou seja:
um conceito é expresso por meio de dois substantivos conectados por e  H TXH R VLJQL¿FDGR FRQVHTXHQWHPHQWH p ³R GRP
17 Este ponto de vista é defendido por J. Murray, RSFLW., Vol. I, p. 13; também por S.
Greijdanus, em outra obra preciosa, 'H%ULHIYDQGHQ$SRVWOH3DXOXVDDQGH*HPHHQWHWH
5RPH .RPPHQWDDURSKHW1LHXZH7HVWDPHQW  Amsterdã. 1933, Vol. I, p. 67. É favorecido por muitos outros comentaristas e pela maioria dos tradutores.
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