
1:1 paulov doulov ihsou 
cristou klhtov apostolov 
afwrismenov eiv euaggelion 
yeou

Ro 1:1 PAULO servo de Jesus 
Cristo, chamado apóstolo, separado 
para o Evangelho de Deus,

1:2 o proephggeilato dia twn 
profhtwn autou en grafaiv 
agiaiv

Ro 1:2 (Que antes prometeu pelos 
seus profetas nas santas Escrituras),

1:3 peri tou uiou autou tou 
genomenou ek spermatov dabid 
kata sarka

Ro 1:3 A respeito do seu Filho, (que 
veio da semente de Davi segundo a 
carne,

1:4 tou orisyentov uiou yeou en 
dunamei kata pneuma agiwsunhv 
ex anastasewv nekrwn ihsou 
cristou tou kuriou hmwn

Ro 1:4 O qual foi declarado Filho de 
Deus em poder, segundo o Espírito 
de santificação, pela ressurreição dos 
mortos): Jesus Cristo o nosso Senhor;

1:5 di ou elabomen carin kai 
apostolhn eiv upakohn pistewv 
en pasin toiv eynesin uper tou 
onomatov autou

Ro 1:5 (Por quem nós recebemos 
graça e apostolado, para obediência 
da fé entre todas as nações, para 
benefício do seu nome,

1:6 en oiv este kai umeiv klhtoi 
ihsou cristou

Ro 1:6 Entre as quais sois vós 
também, os chamados de Jesus 
Cristo.)

1:7 pasin toiv ousin en rwmh 
agaphtoiv yeou klhtoiv agioiv 
cariv umin kai eirhnh apo yeou 
patrov hmwn kai kuriou ihsou 
cristou

Ro 1:7 A todos os que estais em 
Roma, amados de Deus, chamados 
santos: Graça a vós e paz de Deus 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

1:8 prwton men eucaristw tw 
yew mou dia ihsou cristou uper 
pantwn umwn oti h pistiv umwn 
kataggelletai en olw tw 
kosmw

Ro 1:8 Primeiramente, na verdade, 
dou graças ao meu Deus por Jesus 
Cristo a respeito de todos vós, 
porque a vossa fé é anunciada em 
todo o mundo;

1:9 martuv gar mou estin o yeov 
w latreuw en tw pneumati mou 
en tw euaggeliw tou uiou autou 
wv adialeiptwv mneian umwn 
poioumai

Ro 1:9 Porque Deus, a quem sirvo 
no meu espírito no Evangelho do seu 
Filho, me é testemunha de como 
incessantemente eu faço menção de 



vós,

1:10 pantote epi twn proseucwn 
mou deomenov eipwv hdh pote 
euodwyhsomai en tw yelhmati 
tou yeou elyein prov umav

Ro 1:10 Nas minhas orações, 
pedindo sempre que de alguma 
maneira, agora finalmente, pela 
vontade de Deus, eu tenha boa 
ocasião de ir a vós.

1:11 epipoyw gar idein umav ina 
ti metadw carisma umin 
pneumatikon eiv to sthricyhnai 
umav

Ro 1:11 Porque desejo muito vos 
ver, para vos repartir algum dom 
espiritual, para o serdes vós firmados,

1:12 touto de estin 
sumparaklhyhnai en umin dia 
thv en allhloiv pistewv umwn 
te kai emou

Ro 1:12 Isto é, para também ser entre 
vós juntamente consolado pela fé 
mútua, assim vossa  como minha.

1:13 ou yelw de umav agnoein 
adelfoi oti pollakiv 
proeyemhn elyein prov umav kai 
ekwluyhn acri tou deuro ina 
karpon tina scw kai en umin 
kaywv kai en toiv loipoiv 
eynesin

Ro 1:13 Porém irmãos, não quero 
vós ignorardes, que muitas vezes me 
propus ir a vós, (mas fui impedido 
até o presente), para que também 
tenha algum fruto entre vós, como 
também entre os demais gentios.

1:14 ellhsin te kai barbaroiv 
sofoiv te kai anohtoiv 
ofeilethv eimi

Ro 1:14 Eu sou um devedor, tanto a 
gregos como a bárbaros, tanto a 
sábios como a não sábios;

1:15 outwv to kat eme proyumon 
kai umin toiv en rwmh 
euaggelisasyai

Ro 1:15 Assim, quanto a mim, estou 
pronto, para anunciar o Evangelho 
também a vós os que estais em Roma.

1:16 ou gar epaiscunomai to 
euaggelion tou cristou dunamiv 
gar yeou estin eiv swthrian 
panti tw pisteuonti ioudaiw te 
prwton kai ellhni

Ro 1:16 Porque não me envergonho 
do Evangelho de Cristo; pois é o 
poder de Deus para salvação de todo 
aquele que crê, tanto do judeu 
primeiramente, e também do Grego;

1:17 dikaiosunh gar yeou en 
autw apokaluptetai ek 
pistewv eiv pistin kaywv 
gegraptai o de dikaiov ek 

Ro 1:17 Porque nele é revelada a 
justiça de Deus de fé em fé, como 
está escrito: Mas o justo viverá da fé.



pistewv zhsetai

1:18 apokaluptetai gar orgh 
yeou ap ouranou epi pasan 
asebeian kai adikian anyrwpwn 
twn thn alhyeian en adikia 
katecontwn

Ro 1:18 Porque a ira de Deus se 
manifesta do céu sobre toda a 
impiedade e injustiça dos homens, 
que detêm a verdade em injustiça.

1:19 dioti to gnwston tou yeou 
faneron estin en autoiv o gar 
yeov autoiv efanerwsen

Ro 1:19 Porque o que se pode 
conhecer a respeito de Deus, está 
manifesto neles, porque Deus a eles o 
manifestou;

1:20 ta gar aorata autou apo 
ktisewv kosmou toiv poihmasin 
nooumena kayoratai h te aidiov 
autou dunamiv kai yeiothv eiv to 
einai autouv anapologhtouv

Ro 1:20 Porque as coisas invisíveis 
dele, desde a criação do mundo, 
tanto o seu eterno poder e sua 
divindade, sendo entendidas, são 
claramente vistas pelas coisas criadas, 
para serem eles inescusáveis.

1:21 dioti gnontev ton yeon ouc 
wv yeon edoxasan h 
eucaristhsan all 
emataiwyhsan en toiv 
dialogismoiv autwn kai 
eskotisyh h asunetov autwn 
kardia

Ro 1:21 Porque conhecendo a Deus, 
eles não o glorificaram como Deus, 
nem lhe deram graças, antes 
tornaram-se vãos nas suas 
imaginações, e o coração deles sem 
entendimento, se entenebreceu;

1:22 faskontev einai sofoi 
emwranyhsan

Ro 1:22 Professando serem sábios, 
tornaram-se loucos,

1:23 kai hllaxan thn doxan tou 
afyartou yeou en omoiwmati 
eikonov fyartou anyrwpou kai 
peteinwn kai tetrapodwn kai 
erpetwn

Ro 1:23 E mudaram a glória do Deus 
incorruptível em semelhança de uma 
imagem de homem corruptível e de 
aves e de quadrúpedes e de répteis.

1:24 dio kai paredwken autouv 
o yeov en taiv epiyumiaiv twn 
kardiwn autwn eiv akayarsian 
tou atimazesyai ta swmata 
autwn en eautoiv

Ro 1:24 Por isso também Deus os 
entregou à imundícia, nas 
concupiscências dos seus corações, 
para desonrarem os seus corpos entre 
si;

1:25 oitinev methllaxan thn Ro 1:25 Os quais mudaram a verdade 



alhyeian tou yeou en tw qeudei 
kai esebasyhsan kai 
elatreusan th ktisei para ton 
ktisanta ov estin euloghtov eiv 
touv aiwnav amhn

de Deus em a mentira, e honraram e 
serviram a criatura mais que ao 
Criador, o qual é bendito para 
sempre. Amém.

1:26 dia touto paredwken 
autouv o yeov eiv payh atimiav 
ai te gar yhleiai autwn 
methllaxan thn fusikhn crhsin 
eiv thn para fusin

Ro 1:26 Por esta razão Deus os 
entregou às paixões infames; porque 
até as suas mulheres mudaram o uso 
natural para aquele contrário à 
natureza;

1:27 omoiwv te kai oi arsenev 
afentev thn fusikhn crhsin thv 
yhleiav exekauyhsan en th 
orexei autwn eiv allhlouv 
arsenev en arsesin thn 
aschmosunhn katergazomenoi 
kai thn antimisyian hn edei thv 
planhv autwn en eautoiv 
apolambanontev

Ro 1:27 E semelhantemente também 
os machos, deixando o uso natural da 
mulher, se inflamaram na 
sensualidade deles, uns para com os 
outros, machos com machos 
cometendo torpeza, e recebendo em 
si mesmos a recompensa que 
convinha ao erro deles.

1:28 kai kaywv ouk edokimasan 
ton yeon ecein en epignwsei 
paredwken autouv o yeov eiv 
adokimon noun poiein ta mh 
kayhkonta

Ro 1:28 E como eles não aprovaram 
de ter Deus em correto 
conhecimento, assim Deus os 
entregou a uma mente réproba, para 
fazerem coisas que não convém,

1:29 peplhrwmenouv pash 
adikia porneia ponhria 
pleonexia kakia mestouv 
fyonou fonou eridov dolou 
kakohyeiav qiyuristav

Ro 1:29 Estando repletos de toda 
iniquidade, fornicação, malícia, 
avareza, maldade; cheios de inveja, 
homicídio, contenda, engano, 
malignidade;

1:30 katalalouv yeostugeiv 
ubristav uperhfanouv 
alazonav efeuretav kakwn 
goneusin apeiyeiv

Ro 1:30 Murmuradores, difamadores, 
aborrecedores de Deus, injuriadores, 
soberbos, presunçosos, inventores de 
males, desobedientes aos pais;

1:31 asunetouv asunyetouv 
astorgouv aspondouv 
anelehmonav

Ro 1:31 Sem entendimento, infiéis 
nos contratos, sem afeição natural, 
irreconciliáveis, sem misericórdia;



1:32 oitinev to dikaiwma tou 
yeou epignontev oti oi ta 
toiauta prassontev axioi 
yanatou eisin ou monon auta 
poiousin alla kai 
suneudokousin toiv prassousin

Ro 1:32 Os quais, conhecendo a 
justiça de Deus, (que são dignos de 
morte aqueles que tais coisas 
praticam) não somente as fazem, mas 
também consentem aos que as estão 
fazendo.

2:1 dio anapologhtov ei w 
anyrwpe pav o krinwn en w gar 
krineiv ton eteron seauton 
katakrineiv ta gar auta 
prasseiv o krinwn

Ro 2:1 PORTANTO, tu és 
inexcusável, ó homem, todo aquele 
que está jugando; porque naquilo em 
que julgas o outro, a ti mesmo te 
condenas; porque tu que julgas, fazes 
as mesmas coisas.

2:2 oidamen de oti to krima tou 
yeou estin kata alhyeian epi 
touv ta toiauta prassontav

Ro 2:2 E bem sabemos que o juízo de 
Deus é segundo a verdade, sobre 
aqueles que fazem tais coisas.

2:3 logizh de touto w anyrwpe o 
krinwn touv ta toiauta 
prassontav kai poiwn auta oti 
su ekfeuxh to krima tou yeou

Ro 2:3 E pensas tu isto, ó homem 
que julgas aos que tais coisas fazem, e 
que praticando-as, tu escaparás do 
juízo de Deus?

2:4 h tou ploutou thv 
crhstothtov autou kai thv 
anochv kai thv makroyumiav 
katafroneiv agnown oti to 
crhston tou yeou eiv metanoian 
se agei

Ro 2:4 Ou desprezas tu as riquezas 
da benignidade e da paciência e da 
longanimidade dele, ignorando que a 
benignidade de Deus te leva ao 
arrependimento?

2:5 kata de thn sklhrothta 
sou kai ametanohton kardian 
yhsaurizeiv seautw orghn en 
hmera orghv kai apokaluqewv 
dikaiokrisiav tou yeou

Ro 2:5 Mas segundo a tua dureza e o 
teu coração impenitente, entesouras 
para ti mesmo, ira para o dia da ira e 
da manifestação do justo juízo de 
Deus,

2:6 ov apodwsei ekastw kata 
ta erga autou

Ro 2:6 O qual recompensará a cada 
um segundo as suas obras, a saber:

2:7 toiv men kay upomonhn 
ergou agayou doxan kai timhn 
kai afyarsian zhtousin zwhn 
aiwnion

Ro 2:7 Vida eterna aos que na 
verdade, com perseverança em fazer 
o bem, procuram glória e honra e 



incorruptibilidade;

2:8 toiv de ex eriyeiav kai 
apeiyousin men th alhyeia 
peiyomenoiv de th adikia yumov 
kai orgh

Ro 2:8 Mas indignação e ira aos 
contenciosos, que verdadeiramente 
desobedecem à verdade, mas 
obedecem à injustiça,

2:9 yliqiv kai stenocwria epi 
pasan quchn anyrwpou tou 
katergazomenou to kakon 
ioudaiou te prwton kai ellhnov

Ro 2:9 Tribulação e angustia sobre 
toda alma do homem que pratica o 
mal, tanto do judeu primeiramente, 
como também do grego;

2:10 doxa de kai timh kai eirhnh 
panti tw ergazomenw to agayon 
ioudaiw te prwton kai ellhni

Ro 2:10 Mas glória e honra e paz a 
todo aquele que pratica o bem; tanto 
ao judeu primeiramente, com 
também ao grego;

2:11 ou gar estin 
proswpolhqia para tw yew

Ro 2:11 Porque não há acepção de 
pessoas da parte de Deus.

2:12 osoi gar anomwv hmarton 
anomwv kai apolountai kai 
osoi en nomw hmarton dia nomou 
kriyhsontai

Ro 2:12 Porque todos quantos sem 
lei pecaram, sem lei também 
perecerão; e todos quantos pecaram 
na lei, pela lei serão julgados,

2:13 ou gar oi akroatai tou 
nomou dikaioi para tw yew all 
oi poihtai tou nomou 
dikaiwyhsontai

Ro 2:13 (Porque não são justos 
diante de Deus os ouvintes da lei, 
mas os praticantes da lei serão 
justificados.

2:14 otan gar eynh ta mh nomon 
econta fusei ta tou nomou poih 
outoi nomon mh econtev eautoiv 
eisin nomov

Ro 2:14 Porque quando os gentios, 
que não têm a lei, praticam 
naturalmente as coisas da lei, estes, 
não tendo lei, para si mesmos são lei;

2:15 oitinev endeiknuntai to 
ergon tou nomou grapton en 
taiv kardiaiv autwn 
summarturoushv autwn thv 
suneidhsewv kai metaxu 
allhlwn twn logismwn 
kathgorountwn h kai 
apologoumenwn

Ro 2:15 Os quais mostram a obra da 
lei escrita nos seus corações, 
testificando juntamente a consciência 
deles e os pensamentos, enquanto 
acusando ou também defendendo 
um ao outro);



2:16 en hmera ote krinei o yeov 
ta krupta twn anyrwpwn kata 
to euaggelion mou dia ihsou 
cristou

Ro 2:16 No dia em que Deus julgará 
os segredos dos homens por meio de 
Jesus Cristo, segundo o meu 
Evangelho.

2:17 ide su ioudaiov eponomazh 
kai epanapauh tw nomw kai 
kaucasai en yew

Ro 2:17 Eis tu que  és chamado 
judeu, e repousas na lei, e te glorias 
em Deus,

2:18 kai ginwskeiv to yelhma 
kai dokimazeiv ta diaferonta 
kathcoumenov ek tou nomou

Ro 2:18 E sabes a sua vontade, e 
aprovas as coisas que são mais 
excelentes, sendo instruído pela lei.

2:19 pepoiyav te seauton 
odhgon einai tuflwn fwv twn en 
skotei

Ro 2:19 E tens confiado seres tu 
mesmo um guia dos cegos, luz dos 
que estão em trevas,

2:20 paideuthn afronwn 
didaskalon nhpiwn econta thn 
morfwsin thv gnwsewv kai thv 
alhyeiav en tw nomw

Ro 2:20 Um instrutor dos néscios, 
mestre de infantes, tendo a forma do 
conhecimento e da verdade na lei;

2:21 o oun didaskwn eteron 
seauton ou didaskeiv o 
khrusswn mh kleptein klepteiv

Ro 2:21 Tu pois, que estás ensinando 
a outrem, não ensinas a ti mesmo? 
Tu que estás pregando que não se 
deve furtar, furtas?

2:22 o legwn mh moiceuein 
moiceueiv o bdelussomenov ta 
eidwla ierosuleiv

Ro 2:22 Tu pois, que estás dizendo 
que não se deve adulterar, adulteras? 
Tu que estás abominando os ídolos, 
cometes sacrilégio?

2:23 ov en nomw kaucasai dia 
thv parabasewv tou nomou ton 
yeon atimazeiv

Ro 2:23 Tu que te glorias na lei, 
desonras a Deus através da 
transgressão da lei?

2:24 to gar onoma tou yeou di 
umav blasfhmeitai en toiv 
eynesin kaywv gegraptai

Ro 2:24 Porque, como tem sido 
escrito, o nome de Deus é 
blasfemado entre os gentios por 
causa de vós.

2:25 peritomh men gar wfelei 
ean nomon prasshv ean de 
parabathv nomou hv h peritomh 

Ro 2:25 Porque a circuncisão na 
verdade é proveitosa, se tu guardares 
a lei; mas se tu és um transgressor da 



sou akrobustia gegonen lei, a tua circuncisão tem se tornado 
incircuncisão;

2:26 ean oun h akrobustia ta 
dikaiwmata tou nomou fulassh 
ouci h akrobustia autou eiv 
peritomhn logisyhsetai

Ro 2:26 Pois se a incircuncisão 
guardar os preceitos da lei, não será 
porventura a sua incircuncisão 
reputada por circuncisão?

2:27 kai krinei h ek fusewv 
akrobustia ton nomon telousa 
se ton dia grammatov kai 
peritomhv parabathn nomou

Ro 2:27 E a incircuncisão de 
natureza, cumprindo a lei, porventura 
não julgará, a ti que pela letra e 
circuncisão és transgressor da lei?

2:28 ou gar o en tw fanerw 
ioudaiov estin oude h en tw 
fanerw en sarki peritomh

Ro 2:28 Porque não é judeu aquele 
que o é no exterior, nem circuncisão 
aquela que o é no exterior, na carne;

2:29 all o en tw kruptw 
ioudaiov kai peritomh kardiav 
en pneumati ou grammati ou o 
epainov ouk ex anyrwpwn all 
ek tou yeou

Ro 2:29 Mas é judeu, aquele que o é 
no interior, e circuncisão aquela que 
o é de coração, em espírito, e não na 
letra; de quem o louvor não vem dos 
homens, mas de Deus.

3:1 ti oun to perisson tou 
ioudaiou h tiv h wfeleia thv 
peritomhv

Ro 3:1 QUAL é então  a vantagem 
do judeu? Ou qual a utilidade da 
circuncisão?

3:2 polu kata panta tropon 
prwton men gar oti 
episteuyhsan ta logia tou yeou

Ro 3:2 Muita em toda maneira. 
Porque primeiramente na verdade 
que as palavras de Deus lhes foram 
confiadas.

3:3 ti gar ei hpisthsan tinev mh 
h apistia autwn thn pistin tou 
yeou katarghsei

Ro 3:3 Pois que? Se alguns foram 
incrédulos, que a incredulidade deles 
aniquilará a fidelidade de Deus?

3:4 mh genoito ginesyw de o yeov 
alhyhv pav de anyrwpov 
qeusthv kaywv gegraptai opwv 
an dikaiwyhv en toiv logoiv sou 
kai nikhshv en tw krinesyai se

Ro 3:4 De maneira nenhuma! Antes 
seja Deus verdadeiro, e todo homem 
mentiroso; como está escrito: Para 
que sejas justificado nas tuas palavras, 
e venças em o seres tu julgado.

3:5 ei de h adikia hmwn yeou 
dikaiosunhn sunisthsin ti 

Ro 3:5 E se nossa injustiça estabelece 



eroumen mh adikov o yeov o 
epiferwn thn orghn kata 
anyrwpon legw

a justiça de Deus, que diremos? 
(Como homem falo) que  Deus é 
injusto, aquele que está trazendo ira 
sobre nós? 

3:6 mh genoito epei pwv krinei o 
yeov ton kosmon

Ro 3:6 De maneira nenhuma! De 
outro modo, como Deus  julgará o 
mundo?

3:7 ei gar h alhyeia tou yeou en 
tw emw qeusmati eperisseusen 
eiv thn doxan autou ti eti kagw 
wv amartwlov krinomai

Ro 3:7 Porque se pela minha 
mentira, a verdade de Deus mais 
abundou para a sua glória, por que 
ainda também eu sou julgado como 
um pecador?

3:8 kai mh kaywv 
blasfhmoumeya kai kaywv 
fasin tinev hmav legein oti 
poihswmen ta kaka ina elyh ta 
agaya wn to krima endikon 
estin

Ro 3:8 E por que não dizermos, 
(como somos injuriosamente 
acusados e como alguns afirmam nós 
dizermos:) Pratiquemos as coisas 
más, para que venham as coisas boas? 
A condenação desses é justa.

3:9 ti oun proecomeya ou 
pantwv prohtiasameya gar 
ioudaiouv te kai ellhnav 
pantav uf amartian einai

Ro 3:9 Pois que? Somos nós mais 
excelentes? De maneira nenhuma; 
porque já acusamos antes, estarem 
todos debaixo de pecado, tanto 
judeus como gregos;

3:10 kaywv gegraptai oti ouk 
estin dikaiov oude eiv

Ro 3:10 Como está escrito, que: Não 
há um justo, nem mesmo um;

3:11 ouk estin o suniwn ouk 
estin o ekzhtwn ton yeon

Ro 3:11 Não há ninguém que 
entenda, não há ninguém que busque 
a Deus;

3:12 pantev exeklinan ama 
hcreiwyhsan ouk estin poiwn 
crhstothta ouk estin ewv enov

Ro 3:12 Todos se apartaram, e 
juntamente se tornaram inúteis; não 
há um  praticando o bem, não há até 
mesmo um;

3:13 tafov anewgmenov o 
larugx autwn taiv glwssaiv 
autwn edoliousan iov aspidwn 

Ro 3:13 A garganta deles  é um 
sepulcro aberto; com as suas línguas 
tratam enganosamente; peçonha de 



upo ta ceilh autwn áspides está debaixo dos seus lábios;

3:14 wn to stoma arav kai 
pikriav gemei

Ro 3:14 A boca dos quais está cheia 
de maldição e amargura;

3:15 oxeiv oi podev autwn 
ekceai aima

Ro 3:15 Os seus pés são ligeiros para 
derramar sangue;

3:16 suntrimma kai talaipwria 
en taiv odoiv autwn

Ro 3:16 Há destruição e miséria nos 
seus caminhos;

3:17 kai odon eirhnhv ouk 
egnwsan

Ro 3:17 E eles não conheceram o 
caminho de paz;

3:18 ouk estin fobov yeou 
apenanti twn ofyalmwn autwn

Ro 3:18 Não há temor de Deus 
diante dos seus olhos.

3:19 oidamen de oti osa o nomov 
legei toiv en tw nomw lalei ina 
pan stoma fragh kai upodikov 
genhtai pav o kosmov tw yew

Ro 3:19 Ora nós sabemos que tudo o 
que a lei diz, aos que estão na lei o 
diz, para que toda boca seja fechada, 
e todo o mundo seja condenável 
diante de Deus.

3:20 dioti ex ergwn nomou ou 
dikaiwyhsetai pasa sarx 
enwpion autou dia gar nomou 
epignwsiv amartiav

Ro 3:20 Por isso, nenhuma carne 
será justificada diante dele pelas obras 
da lei; porque o conhecimento do 
pecado é  através da lei.

3:21 nuni de cwriv nomou 
dikaiosunh yeou pefanerwtai 
marturoumenh upo tou nomou 
kai twn profhtwn

Ro 3:21 Mas agora a justiça de Deus 
tem sido manifesta sem a lei, tendo 
testemunho da lei e dos profetas;

3:22 dikaiosunh de yeou dia 
pistewv ihsou cristou eiv 
pantav kai epi pantav touv 
pisteuontav ou gar estin 
diastolh

Ro 3:22 E  a justiça de Deus através 
da fé em Jesus Cristo, para todos e 
sobre todos os que crêem; porque 
não há diferença:

3:23 pantev gar hmarton kai 
usterountai thv doxhv tou yeou

Ro 3:23 Porque todos pecaram e 
estão destituídos da glória de Deus,

3:24 dikaioumenoi dwrean th 
autou cariti dia thv 
apolutrwsewv thv en cristw 

Ro 3:24 Sendo justificados 
gratuitamente pela sua graça, através 
da redenção que há em Cristo Jesus;



ihsou

3:25 on proeyeto o yeov 
ilasthrion dia thv pistewv en 
tw autou aimati eiv endeixin thv 
dikaiosunhv autou dia thn 
paresin twn progegonotwn 
amarthmatwn

Ro 3:25 A quem Deus propôs por 
propiciação através da fé no seu 
sangue, para demostração da sua 
justiça, em favor da remissão dos 
pecados antes cometidos, 

3:26 en th anoch tou yeou prov 
endeixin thv dikaiosunhv autou 
en tw nun kairw eiv to einai 
auton dikaion kai dikaiounta 
ton ek pistewv ihsou

Ro 3:26 Sob  a  paciência  de  Deus, 
para demonstração da sua justiça 
neste tempo presente, em o ser ele 
justo e estar justificando aquele que é 
da fé de Jesus.

3:27 pou oun h kauchsiv 
exekleisyh dia poiou nomou twn 
ergwn ouci alla dia nomou 
pistewv

Ro 3:27 Onde está então a 
ostentação? Foi excluída. Por qual 
lei? Das obras? Não! Mas através da 
lei da fé.

3:28 logizomeya oun pistei 
dikaiousyai anyrwpon cwriv 
ergwn nomou

Ro 3:28 Portanto, concluímos ser o 
homem justificado pela fé, sem as 
obras da lei.

3:29 h ioudaiwn o yeov monon 
ouci de kai eynwn nai kai eynwn

Ro 3:29 Porventura é ele o Deus 
somente dos judeus? E não o é 
também dos gentios? Certamente, 
também dos gentios!

3:30 epeiper eiv o yeov ov 
dikaiwsei peritomhn ek pistewv 
kai akrobustian dia thv 
pistewv

Ro 3:30 Uma vez que há um só 
Deus, o qual justificará a circuncisão 
por fé, e a incircuncisão através da fé.

3:31 nomon oun katargoumen dia 
thv pistewv mh genoito alla 
nomon istwmen

Ro 3:31 Desfazemos então a lei pela 
fé? Nunca seja isto! Antes 
estabelecemos a lei.

4:1 ti oun eroumen abraam ton 
patera hmwn eurhkenai kata 
sarka

Ro 4:1 O QUE diremos então, o 
nosso pai Abraão ter alcançado 
segundo a carne?

4:2 ei gar abraam ex ergwn 
edikaiwyh ecei kauchma all ou 

Ro 4:2 Porque se Abraão foi 
justificado pelas obras, tem glória, 



prov ton yeon mas não diante de Deus.

4:3 ti gar h grafh legei 
episteusen de abraam tw yew 
kai elogisyh autw eiv 
dikaiosunhn

Ro 4:3 Porque, o que a Escritura diz? 
E creu Abraão em Deus, e isto lhe foi 
imputado por justiça.

4:4 tw de ergazomenw o misyov 
ou logizetai kata carin alla 
kata to ofeilhma

Ro 4:4 Ora àquele que trabalha, a 
recompensa não lhe é imputada 
segundo graça, mas segundo a 
dívida;

4:5 tw de mh ergazomenw 
pisteuonti de epi ton dikaiounta 
ton asebh logizetai h pistiv 
autou eiv dikaiosunhn

Ro 4:5 Porém àquele que não 
trabalha, mas crê naquele que 
justifica o ímpio, a sua fé lhe é 
imputada por justiça.

4:6 kayaper kai dabid legei ton 
makarismon tou anyrwpou w o 
yeov logizetai dikaiosunhn 
cwriv ergwn

Ro 4:6 Assim como também, Davi 
declara a bem-aventurança do 
homem  a quem Deus imputa a 
justiça sem as obras,

4:7 makarioi wn afeyhsan ai 
anomiai kai wn epekalufyhsan 
ai amartiai

Ro 4:7 Dizendo: Bem-aventurados 
aqueles, cujas maldades foram 
perdoadas, e aqueles,  cujos pecados 
foram cobertos:

4:8 makariov anhr w ou mh 
logishtai kuriov amartian

Ro 4:8 Bem-aventurado o varão, a 
quem o Senhor de  modo  nenhum 
impute o pecado.

4:9 o makarismov oun outov epi 
thn peritomhn h kai epi thn 
akrobustian legomen gar oti 
elogisyh tw abraam h pistiv eiv 
dikaiosunhn

Ro 4:9 Pois esta bem-aventurança 
está somente na circuncisão, ou 
também na incircuncisão? Porque 
nós dizemos que a fé foi imputada a 
Abraão por justiça.

4:10 pwv oun elogisyh en 
peritomh onti h en akrobustia 
ouk en peritomh all en 
akrobustia

Ro 4:10 Como pois lhe foi imputada? 
Estando na circuncisão ou na 
incircuncisão? Não na circuncisão, 
mas na incircuncisão.

4:11 kai shmeion elaben 
peritomhv sfragida thv 

Ro 4:11 E recebeu o sinal da 
circuncisão, por selo da justiça da fé 



dikaiosunhv thv pistewv thv en 
th akrobustia eiv to einai 
auton patera pantwn twn 
pisteuontwn di akrobustiav eiv 
to logisyhnai kai autoiv thn 
dikaiosunhn

que ele tinha estando na incircuncisão, 
para ser ele pai de todos os que 
creem, estando na incircuncisão, a 
fim de lhes ser também imputada a 
justiça;

4:12 kai patera peritomhv toiv 
ouk ek peritomhv monon alla 
kai toiv stoicousin toiv icnesin 
thv en th akrobustia pistewv 
tou patrov hmwn abraam

Ro 4:12 E ser pai da circuncisão, para 
aqueles que não são somente da 
circuncisão, mas também para 
aqueles que andam nas pisadas da fé 
do nosso pai Abraão, que  ele  teve 
durante a incircuncisão.

4:13 ou gar dia nomou h 
epaggelia tw abraam h tw 
spermati autou to klhronomon 
auton einai tou kosmou alla 
dia dikaiosunhv pistewv

Ro 4:13 Porque a promessa de ele ser 
o herdeiro do mundo, não foi feita a 
Abraão ou à sua semente por meio 
da lei, mas pela justiça da fé.

4:14 ei gar oi ek nomou 
klhronomoi kekenwtai h pistiv 
kai kathrghtai h epaggelia

Ro 4:14 Porque se os da lei são 
herdeiros, a fé é feita nula e a 
promessa é feita aniquilada.

4:15 o gar nomov orghn 
katergazetai ou gar ouk estin 
nomov oude parabasiv

Ro 4:15 Porque a lei opera a ira. 
Porque onde não há lei, também não 
há transgressão.

4:16 dia touto ek pistewv ina 
kata carin eiv to einai bebaian 
thn epaggelian panti tw 
spermati ou tw ek tou nomou 
monon alla kai tw ek pistewv 
abraam ov estin pathr pantwn 
hmwn

Ro 4:16 Por causa disso é da fé, para 
que seja segundo a graça; para a 
promessa ser firme a toda a semente, 
não somente aos que são da lei, mas 
também àqueles da fé de Abraão, o 
qual é Pai de todos nós,

4:17 kaywv gegraptai oti 
patera pollwn eynwn teyeika 
se katenanti ou episteusen yeou 
tou zwopoiountov touv nekrouv 
kai kalountov ta mh onta wv 
onta

Ro 4:17 (Como está escrito: Eu te 
tenho posto por pai de muitas 
nações) perante aquele em quem ele 
creu, o Deus que vivifica os mortos e 
chama as coisas que não são, como se 
já fossem.



4:18 ov par elpida ep elpidi 
episteusen eiv to genesyai 
auton patera pollwn eynwn 
kata to eirhmenon outwv estai 
to sperma sou

Ro 4:18 O qual com esperança creu 
contra a esperança, para tornar-se ele 
o pai de muitas nações, conforme o 
que lhe fora dito: Assim será a tua 
semente;

4:19 kai mh asyenhsav th pistei 
ou katenohsen to eautou swma 
hdh nenekrwmenon ekatontaethv 
pou uparcwn kai thn nekrwsin 
thv mhtrav sarrav

Ro 4:19 E ele, não sendo fraco na fé, 
não considerou o seu próprio corpo 
já amortecido, sendo de quase cem 
anos, e nem o enfraquecimento do 
ventre de Sara,

4:20 eiv de thn epaggelian tou 
yeou ou diekriyh th apistia all 
enedunamwyh th pistei douv 
doxan tw yew

Ro 4:20 E não duvidou da promessa 
de Deus pela incredulidade; mas foi 
esforçado na fé, dando glória a Deus,

4:21 kai plhroforhyeiv oti o 
ephggeltai dunatov estin kai 
poihsai

Ro 4:21 E estando inteiramente certo 
de que, o que Ele tem prometido, 
também é poderoso para  fazê-lo;

4:22 dio kai elogisyh autw eiv 
dikaiosunhn

Ro 4:22 Portanto também isso lhe foi 
imputado por justiça.

4:23 ouk egrafh de di auton 
monon oti elogisyh autw

Ro 4:23 Ora,  isto que lhe foi 
imputado, não  foi escrito somente 
por causa dele;

4:24 alla kai di hmav oiv 
mellei logizesyai toiv 
pisteuousin epi ton egeiranta 
ihsoun ton kurion hmwn ek 
nekrwn

Ro 4:24 Mas também por nós, aos 
quais está para ser imputado, aos que 
creem naquele que ressuscitou Jesus 
o nosso Senhor, dentre os mortos,

4:25 ov paredoyh dia ta 
paraptwmata hmwn kai hgeryh 
dia thn dikaiwsin hmwn

Ro 4:25 O qual foi entregue pelos 
nossos pecados, e foi ressuscitado 
para a nossa justificação.

5:1 dikaiwyentev oun ek pistewv 
eirhnhn ecomen prov ton yeon 
dia tou kuriou hmwn ihsou 
cristou

Ro 5:1 SENDO pois justificados pela 
fé, temos paz para com Deus, por 
nosso Senhor Jesus Cristo,

5:2 di ou kai thn prosagwghn Ro 5:2 Através de quem também 



eschkamen th pistei eiv thn 
carin tauthn en h esthkamen 
kai kaucwmeya ep elpidi thv 
doxhv tou yeou

temos tido o  acesso pela fé a esta 
graça, na qual estamos firmes  e nos 
gloriamos na esperança da glória de 
Deus.

5:3 ou monon de alla kai 
kaucwmeya en taiv yliqesin 
eidotev oti h yliqiv upomonhn 
katergazetai

Ro 5:3 E não somente isto, mas 
também nos gloriamos nas aflições, 
sabendo que a aflição produz 
paciência,

5:4 h de upomonh dokimhn h de 
dokimh elpida

Ro 5:4 E a paciência experiência, e a 
experiência esperança,

5:5 h de elpiv ou kataiscunei 
oti h agaph tou yeou ekkecutai 
en taiv kardiaiv hmwn dia 
pneumatov agiou tou doyentov 
hmin

Ro 5:5 E a esperança não confunde, 
porque o amor de Deus está 
derramado nos nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado.

5:6 eti gar cristov ontwn hmwn 
asyenwn kata kairon uper 
asebwn apeyanen

Ro 5:6 Porque Cristo, sendo nós 
ainda fracos, morreu a seu tempo 
pelos ímpios;

5:7 moliv gar uper dikaiou tiv 
apoyaneitai uper gar tou 
agayou taca tiv kai tolma 
apoyanein

Ro 5:7 Porque dificilmente alguém 
morrerá em benefício de um justo, 
pois em favor do homem bom talvez 
alguém até mesmo ousa morrer;

5:8 sunisthsin de thn eautou 
agaphn eiv hmav o yeov oti eti 
amartwlwn ontwn hmwn 
cristov uper hmwn apeyanen

Ro 5:8 Mas Deus prova o seu próprio 
amor para conosco, em que Cristo 
morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores.

5:9 pollw oun mallon 
dikaiwyentev nun en tw aimati 
autou swyhsomeya di autou apo 
thv orghv

Ro 5:9 Portanto muito mais agora, 
havendo sido justificados no seu 
sangue, nós seremos salvos da ira por 
ele.

5:10 ei gar ecyroi ontev 
kathllaghmen tw yew dia tou 
yanatou tou uiou autou pollw 
mallon katallagentev 
swyhsomeya en th zwh autou

Ro 5:10 Porque se nós, sendo 
inimigos, fomos reconciliados com 
Deus através da morte do seu Filho, 
muito mais, sendo já reconciliados, 
seremos salvos na sua vida.



5:11 ou monon de alla kai 
kaucwmenoi en tw yew dia tou 
kuriou hmwn ihsou cristou di 
ou nun thn katallaghn 
elabomen

Ro 5:11 E não somente isto, mas 
também nos gloriamos em Deus 
através do nosso Senhor Jesus Cristo, 
por meio de quem agora recebemos 
a reconciliação.

5:12 dia touto wsper di enov 
anyrwpou h amartia eiv ton 
kosmon eishlyen kai dia thv 
amartiav o yanatov kai outwv 
eiv pantav anyrwpouv o 
yanatov dihlyen ef w pantev 
hmarton

Ro 5:12 Por isso, como por um 
homem o pecado entrou no mundo, 
e pelo pecado a morte, assim também 
a morte passou a todos os homens, 
por isso todos pecaram.

5:13 acri gar nomou amartia hn 
en kosmw amartia de ouk 
ellogeitai mh ontov nomou

Ro 5:13 Porque até à lei, o pecado 
estava no mundo; porém o pecado 
não é imputado, não havendo lei.

5:14 all ebasileusen o yanatov 
apo adam mecri mwsewv kai epi 
touv mh amarthsantav epi tw 
omoiwmati thv parabasewv 
adam ov estin tupov tou 
mellontov

Ro 5:14 Mas a morte reinou desde 
Adão até Moisés, até sobre aqueles 
que não pecaram à semelhança da 
transgressão de Adão; o qual é figura 
daquele que havia de vir.

5:15 all ouc wv to paraptwma 
outwv kai to carisma ei gar tw 
tou enov paraptwmati oi 
polloi apeyanon pollw mallon 
h cariv tou yeou kai h dwrea en 
cariti th tou enov anyrwpou 
ihsou cristou eiv touv pollouv 
eperisseusen

Ro 5:15 Mas não como a ofensa é 
assim também o dom gratuito. 
Porque se pela ofensa de um, muitos 
morreram, muito mais a graça de 
Deus, e o dom pela graça, que é de 
um homem Jesus Cristo, abundou 
para muitos.

5:16 kai ouc wv di enov 
amarthsantov to dwrhma to 
men gar krima ex enov eiv 
katakrima to de carisma ek 
pollwn paraptwmatwn eiv 
dikaiwma

Ro 5:16 E não como por um só 
havendo pecado assim é o dom. 
Porque na verdade, o juízo é de um 
só para condenação, mas o dom 
gratuito é de muitas ofensas para 
justificação.

5:17 ei gar tw tou enov Ro 5:17 Porque se pela ofensa de um, 



paraptwmati o yanatov 
ebasileusen dia tou enov pollw 
mallon oi thn perisseian thv 
caritov kai thv dwreav thv 
dikaiosunhv lambanontev en 
zwh basileusousin dia tou enov 
ihsou cristou

a morte reinou por aquele um; muito 
mais os que estão recebendo a 
abundância da graça, e do dom da 
justiça reinarão em vida por este um, 
Jesus Cristo.

5:18 ara oun wv di enov 
paraptwmatov eiv pantav 
anyrwpouv eiv katakrima 
outwv kai di enov dikaiwmatov 
eiv pantav anyrwpouv eiv 
dikaiwsin zwhv

Ro 5:18 Portanto, então, assim como 
por uma ofensa veio a culpa sobre 
todos os homens para condenação, 
assim também por um ato de justiça 
vem a graça sobre todos os homens 
para justificação de vida.

5:19 wsper gar dia thv 
parakohv tou enov anyrwpou 
amartwloi katestayhsan oi 
polloi outwv kai dia thv 
upakohv tou enov dikaioi 
katastayhsontai oi polloi

Ro 5:19 Porque como pela 
desobediência daquele um homem, 
muitos foram feitos pecadores; assim 
também pela obediência deste um, 
muitos serão feitos justos.

5:20 nomov de pareishlyen ina 
pleonash to paraptwma ou de 
epleonasen h amartia 
upereperisseusen h cariv

Ro 5:20 Porém a lei entrou em 
adição disto, para que a ofensa 
abundasse; mais onde abundou o 
pecado, superabundou a graça.

5:21 ina wsper ebasileusen h 
amartia en tw yanatw outwv 
kai h cariv basileush dia 
dikaiosunhv eiv zwhn aiwnion 
dia ihsou cristou tou kuriou 
hmwn

Ro 5:21 Para que, como o pecado 
reinou na morte, assim também a 
graça reinasse através da justiça para 
vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso 
Senhor.

6:1 ti oun eroumen epimenoumen 
th amartia ina h cariv 
pleonash

Ro 6:1 QUE diremos então? 
Permaneceremos no pecado, para 
que a graça abunde?

6:2 mh genoito oitinev 
apeyanomen th amartia pwv eti 
zhsomen en auth

Ro 6:2 Nunca seja isto! Nós os que 
já morremos para o pecado, como 
ainda viveremos nele?

6:3 h agnoeite oti osoi Ro 6:3 Ou não sabeis que todos 



ebaptisyhmen eiv criston 
ihsoun eiv ton yanaton autou 
ebaptisyhmen

quantos somos batizados em Cristo 
Jesus, somos batizados na sua morte?

6:4 sunetafhmen oun autw dia 
tou baptismatov eiv ton 
yanaton ina wsper hgeryh 
cristov ek nekrwn dia thv 
doxhv tou patrov outwv kai 
hmeiv en kainothti zwhv 
peripathswmen

Ro 6:4 Portanto nós fomos 
juntamente sepultados com ele pelo 
batismo na morte; para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os 
mortos mediante a glória do Pai, 
assim andemos nós também em 
novidade de vida.

6:5 ei gar sumfutoi gegonamen 
tw omoiwmati tou yanatou 
autou alla kai thv 
anastasewv esomeya

Ro 6:5 Porque se nós temos sido 
plantados juntamente com ele na 
semelhança da sua morte, assim 
também o seremos na semelhança da 
sua ressurreição,

6:6 touto ginwskontev oti o 
palaiov hmwn anyrwpov 
sunestaurwyh ina katarghyh 
to swma thv amartiav tou 
mhketi douleuein hmav th 
amartia

Ro 6:6 Sabendo isto, que o nosso 
velho homem foi crucificado 
juntamente com ele, para que o 
corpo do pecado seja desfeito, para 
que não mais nós sirvamos ao 
pecado.

6:7 o gar apoyanwn 
dedikaiwtai apo thv amartiav

Ro 6:7 Porque aquele que já é morto, 
está justificado do pecado.

6:8 ei de apeyanomen sun cristw 
pisteuomen oti kai suzhsomen 
autw

Ro 6:8 Ora, se já morremos com 
Cristo, cremos que também com ele 
viveremos,

6:9 eidotev oti cristov egeryeiv 
ek nekrwn ouketi apoynhskei 
yanatov autou ouketi kurieuei

Ro 6:9 Sabendo que Cristo, havendo 
sido ressuscitado dentre os mortos, 
não mais morre; a morte não mais 
tem domínio sobre ele.

6:10 o gar apeyanen th amartia 
apeyanen efapax o de zh zh tw 
yew

Ro 6:10 Porque, em que ele morreu, 
de uma vez por todas morreu para o 
pecado; mas em que ele vive, vive 
para Deus.

6:11 outwv kai umeiv logizesye Ro 6:11 Assim vós também, 



eautouv nekrouv men einai th 
amartia zwntav de tw yew en 
cristw ihsou tw kuriw hmwn

reconhecei vós mesmos, na verdade, 
estardes mortos para o pecado, mas 
vivendo para Deus em Cristo Jesus, o 
nosso Senhor.

6:12 mh oun basileuetw h 
amartia en tw ynhtw umwn 
swmati eiv to upakouein auth en 
taiv epiyumiaiv autou

Ro 6:12 Portanto, não reine o 
pecado no vosso corpo mortal, para 
lhe obedecerdes nas suas 
concupiscências.

6:13 mhde paristanete ta melh 
umwn opla adikiav th amartia 
alla parasthsate eautouv tw 
yew wv ek nekrwn zwntav kai 
ta melh umwn opla dikaiosunhv 
tw yew

Ro 6:13 Nem tampouco apresenteis os 
vossos membros por instrumentos de 
iniquidade ao pecado; mas apresentai 
vós mesmos a Deus, como vivendo 
dentre os mortos, e apresentai os 
vossos membros por instrumentos de 
justiça a Deus.

6:14 amartia gar umwn ou 
kurieusei ou gar este upo nomon 
all upo carin

Ro 6:14 Porque o pecado não terá 
domínio sobre vós; pois não estais 
debaixo da lei, mas debaixo da graça.

6:15 ti oun amarthsomen oti 
ouk esmen upo nomon all upo 
carin mh genoito

Ro 6:15 Pois que? Pecaremos, 
porque não estamos debaixo da lei, 
mas debaixo da graça? Nunca seja 
isto!

6:16 ouk oidate oti w 
paristanete eautouv doulouv 
eiv upakohn douloi este w 
upakouete htoi amartiav eiv 
yanaton h upakohv eiv 
dikaiosunhn

Ro 6:16 Não sabeis vós, que a quem 
apresentais a vós mesmos por servos 
para obediência, sois servos daquele a 
quem obedeceis, quer do pecado para 
morte ou da obediência para justiça?

6:17 cariv de tw yew oti hte 
douloi thv amartiav 
uphkousate de ek kardiav eiv 
on paredoyhte tupon didachv

Ro 6:17 Porém graças a Deus que 
vós éreis servos do pecado, mas 
obedecestes de coração à forma de 
doutrina, a que fostes entregues.

6:18 eleuyerwyentev de apo thv 
amartiav edoulwyhte th 
dikaiosunh

Ro 6:18 E havendo sido libertos do 
pecado, fostes feitos servos da justiça.



6:19 anyrwpinon legw dia thn 
asyeneian thv sarkov umwn 
wsper gar paresthsate ta 
melh umwn doula th akayarsia 
kai th anomia eiv thn anomian 
outwv nun parasthsate ta melh 
umwn doula th dikaiosunh eiv 
agiasmon

Ro 6:19 Como homem eu falo, por 
causa da fraqueza da vossa carne; que 
assim como vós apresentastes os 
vossos membros servos à imundície e 
à maldade para a maldade; assim 
apresentai agora os vossos membros 
servos à justiça para santificação.

6:20 ote gar douloi hte thv 
amartiav eleuyeroi hte th 
dikaiosunh

Ro 6:20 Porque quando ereis servos 
do pecado, estáveis livres da justiça.

6:21 tina oun karpon eicete 
tote ef oiv nun epaiscunesye to 
gar telov ekeinwn yanatov

Ro 6:21 E que fruto tínheis então das 
coisas de que agora vos 
envergonhais? Porque o fim delas é a 
morte.

6:22 nuni de eleuyerwyentev apo 
thv amartiav doulwyentev de 
tw yew ecete ton karpon umwn 
eiv agiasmon to de telov zwhn 
aiwnion

Ro 6:22 Mas agora, havendo sido 
libertos do pecado, e feitos servos de 
Deus, vós tendes o vosso fruto para 
santificação, e ao fim, a vida eterna.

6:23 ta gar oqwnia thv 
amartiav yanatov to de 
carisma tou yeou zwh aiwniov 
en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Ro 6:23 Porque os salários do pecado 
são morte; mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, 
o nosso Senhor.

7:1 h agnoeite adelfoi 
ginwskousin gar nomon lalw 
oti o nomov kurieuei tou 
anyrwpou ef oson cronon zh

Ro 7:1 Ou não  sabeis vós, irmãos, 
(porque falo aos que conhecem a lei) 
que a lei tem domínio sobre o 
homem por todo o tempo que ele 
vive?

7:2 h gar upandrov gunh tw 
zwnti andri dedetai nomw ean de 
apoyanh o anhr kathrghtai 
apo tou nomou tou androv

Ro 7:2 Porque a mulher casada está 
ligada pela lei ao marido que está 
vivendo; mas se o marido morrer, ela 
está livre da lei do marido;

7:3 ara oun zwntov tou androv 
moicaliv crhmatisei ean genhtai 
andri eterw ean de apoyanh o 

Ro 7:3 Assim então, vivendo o 
marido, ela será chamada adúltera, se 
for de outro varão; mas se o marido 



anhr eleuyera estin apo tou 
nomou tou mh einai authn 
moicalida genomenhn andri 
eterw

morrer, ela está livre da lei; de 
maneira a não ser adúltera, 
tornando-se de outro varão.

7:4 wste adelfoi mou kai umeiv 
eyanatwyhte tw nomw dia tou 
swmatov tou cristou eiv to 
genesyai umav eterw tw ek 
nekrwn egeryenti ina 
karpoforhswmen tw yew

Ro 7:4 Assim, meus irmão, também 
vós fostes feitos mortos para a lei, por 
meio do corpo de Cristo, para o 
serdes vós de outro, isto é, daquele 
que foi ressuscitado dentre os mortos, 
a fim de que demos frutos para Deus.

7:5 ote gar hmen en th sarki ta 
payhmata twn amartiwn ta dia 
tou nomou enhrgeito en toiv 
melesin hmwn eiv to 
karpoforhsai tw yanatw

Ro 7:5 Porque quando estávamos na 
carne, as paixões dos pecados, as 
quais são pela lei, operavam em 
nossos membros  para darem fruto 
para a morte;

7:6 nuni de kathrghyhmen apo 
tou nomou apoyanontov en w 
kateicomeya wste douleuein 
hmav en kainothti pneumatov 
kai ou palaiothti grammatov

Ro 7:6 Mas agora fomos 
desobrigados da lei, havendo 
morrido para aquilo em que 
estávamos retidos, de modo a nós 
servirmos em novidade de espírito, e 
não na velhice da letra.

7:7 ti oun eroumen o nomov 
amartia mh genoito alla thn 
amartian ouk egnwn ei mh dia 
nomou thn te gar epiyumian ouk 
hdein ei mh o nomov elegen ouk 
epiyumhseiv

Ro 7:7 Que diremos então? É a lei 
pecado? De maneira nenhuma! Mas 
eu não conheci o pecado, senão pela 
lei; porque eu também não 
conheceria a concupiscência, se a lei 
não dissesse: Não cobiçarás.

7:8 aformhn de labousa h 
amartia dia thv entolhv 
kateirgasato en emoi pasan 
epiyumian cwriv gar nomou 
amartia nekra

Ro 7:8 Mas o pecado, tomando 
ocasião pelo mandamento, operou 
em mim toda concupiscência; 
porquanto sem a lei, o pecado estava 
morto.

7:9 egw de ezwn cwriv nomou 
pote elyoushv de thv entolhv h 
amartia anezhsen egw de 
apeyanon

Ro 7:9 E eu, outrora, vivia sem lei; 
mas vindo o mandamento, reviveu o 
pecado, e eu morri.



7:10 kai eureyh moi h entolh h 
eiv zwhn auth eiv yanaton

Ro 7:10 E o mandamento que era 
para vida, este por mim foi achado 
ser para morte;

7:11 h gar amartia aformhn 
labousa dia thv entolhv 
exhpathsen me kai di authv 
apekteinen

Ro 7:11 Porque o pecado tomando 
ocasião pelo mandamento, me 
enganou, e por ele me matou.

7:12 wste o men nomov agiov kai 
h entolh agia kai dikaia kai 
agayh

Ro 7:12 De modo que a lei, na 
verdade é santa, e o mandamento 
santo e justo e bom.

7:13 to oun agayon emoi gegonen 
yanatov mh genoito alla h 
amartia ina fanh amartia dia 
tou agayou moi katergazomenh 
yanaton ina genhtai kay 
uperbolhn amartwlov h 
amartia dia thv entolhv

Ro 7:13 Logo o que é bom tornou-se 
em morte para mim? Nunca seja isto! 
Mas o pecado, para que fosse 
mostrado ser pecado, está operando 
em mim a morte através daquilo que 
é bom; a fim de que, através do 
mandamento, o pecado se fizesse 
excessivamente pecaminoso.

7:14 oidamen gar oti o nomov 
pneumatikov estin egw de 
sarkikov eimi pepramenov upo 
thn amartian

Ro 7:14 Porque bem sabemos que a 
lei é espiritual; mas eu sou carnal, 
tendo sido vendido sob o pecado.

7:15 o gar katergazomai ou 
ginwskw ou gar o yelw touto 
prassw all o misw touto poiw

Ro 7:15 Porque o que faço, não o 
aprovo; pois o que quero, isso não 
faço; mas o que aborreço, isso faço.

7:16 ei de o ou yelw touto poiw 
sumfhmi tw nomw oti kalov

Ro 7:16 E se o que eu não quero, isto 
faço, consinto com a lei, que ela é 
boa.

7:17 nuni de ouketi egw 
katergazomai auto all h 
oikousa en emoi amartia

Ro 7:17 Então, agora não mais sou 
eu que faço isto, mas o pecado que 
está habitando em mim.

7:18 oida gar oti ouk oikei en 
emoi tout estin en th sarki mou 
agayon to gar yelein 
parakeitai moi to de 

Ro 7:18 Porque eu sei que em mim, 
isto é, na minha carne, não habita 
bem algum; porque o querer está 
presente em mim; porém efetuar o 



katergazesyai to kalon ouc 
euriskw

bem, eu não o alcanço.

7:19 ou gar o yelw poiw agayon 
all o ou yelw kakon touto 
prassw

Ro 7:19 Porque não faço o bem que 
quero; mas o mal que eu não quero, 
esse faço.

7:20 ei de o ou yelw egw touto 
poiw ouketi egw katergazomai 
auto all h oikousa en emoi 
amartia

Ro 7:20 Ora, se eu faço o que não 
quero, não mais sou eu que faço isto, 
mas o pecado que está habitando em 
mim.

7:21 euriskw ara ton nomon tw 
yelonti emoi poiein to kalon oti 
emoi to kakon parakeitai

Ro 7:21 Então eu acho esta lei em 
mim: a  qual  desejando eu fazer o 
bem; que o mal está presente 
comigo.

7:22 sunhdomai gar tw nomw 
tou yeou kata ton esw 
anyrwpon

Ro 7:22 Porque me deleito na lei de 
Deus segundo o homem interior;

7:23 blepw de eteron nomon en 
toiv melesin mou 
antistrateuomenon tw nomw tou 
noov mou kai aicmalwtizonta me 
tw nomw thv amartiav tw onti 
en toiv melesin mou

Ro 7:23 Mas eu vejo outra lei nos 
meus membros, batalhando contra a 
lei do meu entendimento, e me 
levando cativo para a lei do pecado, 
que está nos meus membros.

7:24 talaipwrov egw anyrwpov 
tiv me rusetai ek tou swmatov 
tou yanatou toutou

Ro 7:24 Ó miserável homem eu sou! 
Quem me livrará para fora do corpo 
desta morte?

7:25 eucaristw tw yew dia 
ihsou cristou tou kuriou hmwn 
ara oun autov egw tw men noi 
douleuw nomw yeou th de sarki 
nomw amartiav

Ro 7:25 Dou Graças a Deus por Jesus 
Cristo o nosso Senhor; assim então, 
eu mesmo com o entendimento, em 
verdade, sirvo à lei de Deus; mas 
com a carne à lei do pecado.

8:1 ouden ara nun katakrima 
toiv en cristw ihsou mh kata 
sarka peripatousin alla kata 
pneuma

Ro 8:1 Portanto, agora, nenhuma 
condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus, que não andam segundo 
a carne, mas segundo o Espírito.

8:2 o gar nomov tou pneumatov Ro 8:2 Porque a lei do Espírito da 



thv zwhv en cristw ihsou 
hleuyerwsen me apo tou nomou 
thv amartiav kai tou yanatou

vida em Cristo Jesus, me livrou da lei 
do pecado e da morte.

8:3 to gar adunaton tou nomou 
en w hsyenei dia thv sarkov o 
yeov ton eautou uion pemqav en 
omoiwmati sarkov amartiav 
kai peri amartiav katekrinen 
thn amartian en th sarki

Ro 8:3 Porquanto o que era 
impossível à lei, no que ela estava 
enferma pela carne, Deus, enviando 
o seu Filho em semelhança de carne 
de pecado, e por causa do pecado, 
condenou o pecado na carne,

8:4 ina to dikaiwma tou nomou 
plhrwyh en hmin toiv mh kata 
sarka peripatousin alla kata 
pneuma

Ro 8:4 Para que a justiça da lei fosse 
cumprida em nós, que não andamos 
segundo a carne, mas segundo o 
Espírito.

8:5 oi gar kata sarka ontev ta 
thv sarkov fronousin oi de 
kata pneuma ta tou pneumatov

Ro 8:5 Porque os que são segundo a 
carne, pensam nas coisas da carne; 
mas os que são segundo o Espírito, 
nas coisas do Espírito.

8:6 to gar fronhma thv sarkov 
yanatov to de fronhma tou 
pneumatov zwh kai eirhnh

Ro 8:6 Porque a imaginação da carne 
é morte; mas a imaginação do 
Espírito, vida e paz.

8:7 dioti to fronhma thv 
sarkov ecyra eiv yeon tw gar 
nomw tou yeou ouc upotassetai 
oude gar dunatai

Ro 8:7 Porquanto a imaginação da 
carne é inimizade contra Deus; 
porque não é sujeita à lei de Deus; 
nem, em verdade, o pode ser;

8:8 oi de en sarki ontev yew 
aresai ou dunantai

Ro 8:8 Portanto os que estão na 
carne, não podem agradar a Deus.

8:9 umeiv de ouk este en sarki 
all en pneumati eiper pneuma 
yeou oikei en umin ei de tiv 
pneuma cristou ouk ecei outov 
ouk estin autou

Ro 8:9 Mas vós não estais na carne, 
mas no Espírito, se de fato, o Espírito 
de Deus habita em vós; mas se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse tal não é dele.

8:10 ei de cristov en umin to men 
swma nekron di amartian to de 
pneuma zwh dia dikaiosunhn

Ro 8:10 E se Cristo está em vós, o 
corpo na verdade, está  morto por 
causa do pecado; mas o espírito com 
vida por causa da justiça.



8:11 ei de to pneuma tou 
egeirantov ihsoun ek nekrwn 
oikei en umin o egeirav ton 
criston ek nekrwn zwopoihsei 
kai ta ynhta swmata umwn dia 
tou enoikountov autou 
pneumatov en umin

Ro 8:11 E se o Espírito daquele que 
ressuscitou a Jesus dentre os mortos, 
habita em vós, aquele que ressuscitou 
o Cristo dentre os mortos, também 
vivificará os vossos corpos mortais, 
por meio do seu Espírito habitando 
em vós.

8:12 ara oun adelfoi ofeiletai 
esmen ou th sarki tou kata 
sarka zhn

Ro 8:12 Assim então, irmãos, nós 
somos devedores, não à carne, para 
vivermos segundo à carne.

8:13 ei gar kata sarka zhte 
mellete apoynhskein ei de 
pneumati tav praxeiv tou 
swmatov yanatoute zhsesye

Ro 8:13 Porque se viverdes segundo 
a carne, estais para morrer; mas se 
pelo Espírito mortificardes as obras 
do corpo, vós vivereis.

8:14 osoi gar pneumati yeou 
agontai outoi eisin uioi yeou

Ro 8:14 Porque todos quantos são 
guiados pelo Espírito de Deus, esses 
são filhos de Deus;

8:15 ou gar elabete pneuma 
douleiav palin eiv fobon all 
elabete pneuma uioyesiav en w 
krazomen abba o pathr

Ro 8:15 Porque não recebestes o 
Espírito de servidão para estardes 
outra vez em temor, mas recebestes o 
Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos, Aba, Pai.

8:16 auto to pneuma 
summarturei tw pneumati hmwn 
oti esmen tekna yeou

Ro 8:16 O mesmo Espírito testifica 
com o nosso espírito, que nós somos 
filhos de Deus.

8:17 ei de tekna kai klhronomoi 
klhronomoi men yeou 
sugklhronomoi de cristou eiper 
sumpascomen ina kai 
sundoxasywmen

Ro 8:17 E se somos filhos, também 
somos herdeiros; herdeiros na 
verdade, de Deus, e coherdeiros de 
Cristo; se de fato padecemos com ele, 
para que também sejamos 
glorificados com ele.

8:18 logizomai gar oti ouk axia 
ta payhmata tou nun kairou 
prov thn mellousan doxan 
apokalufyhnai eiv hmav

Ro 8:18 Porque tenho por certo, que 
as aflições deste tempo presente, não 
são dignas de serem comparadas com a 
glória estando prestes a nos ser 



revelada.

8:19 h gar apokaradokia thv 
ktisewv thn apokaluqin twn 
uiwn tou yeou apekdecetai

Ro 8:19 Porque a ardente expectativa 
da criação, espera a manifestação dos 
filhos de Deus;

8:20 th gar mataiothti h ktisiv 
upetagh ouc ekousa alla dia 
ton upotaxanta ep elpidi

Ro 8:20 Porque a criação foi sujeita à 
vaidade, não voluntariamente, mas 
por causa daquele que a sujeitou em 
esperança,

8:21 oti kai auth h ktisiv 
eleuyerwyhsetai apo thv 
douleiav thv fyorav eiv thn 
eleuyerian thv doxhv twn 
teknwn tou yeou

Ro 8:21 Que também a mesma 
criação será liberta da servidão da 
corrupção, para a liberdade da glória 
dos filhos de Deus.

8:22 oidamen gar oti pasa h 
ktisiv sustenazei kai sunwdinei 
acri tou nun

Ro 8:22 Porque bem sabemos, que 
toda a criação juntamente geme e 
juntamente sofre dores de parto até 
agora.

8:23 ou monon de alla kai autoi 
thn aparchn tou pneumatov 
econtev kai hmeiv autoi en 
eautoiv stenazomen uioyesian 
apekdecomenoi thn 
apolutrwsin tou swmatov 
hmwn

Ro 8:23 E não somente ela,  mas 
também nós mesmos que temos as 
primícias do Espírito, também nós, 
nós mesmos, gememos dentro de nós 
mesmos, esperando a adoção, isto é, a 
redenção do nosso corpo.

8:24 th gar elpidi eswyhmen 
elpiv de blepomenh ouk estin 
elpiv o gar blepei tiv ti kai 
elpizei

Ro 8:24 Porque somos salvos na 
esperança; ora, a esperança sendo 
vista, não é esperança; porque o que 
alguém vê, por que ainda o espera?

8:25 ei de o ou blepomen 
elpizomen di upomonhv 
apekdecomeya

Ro 8:25 Mas se esperamos o que não 
vemos, com paciência o esperamos.

8:26 wsautwv de kai to pneuma 
sunantilambanetai taiv 
asyeneiaiv hmwn to gar ti 
proseuxwmeya kayo dei ouk 
oidamen all auto to pneuma 

Ro 8:26 E da mesma maneira 
também o Espírito juntamente ajuda 
as nossas fraquezas; porque não 
sabemos pelo que devemos orar 



uperentugcanei uper hmwn 
stenagmoiv alalhtoiv

como é necessário, mas o mesmo 
Espírito intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis.

8:27 o de ereunwn tav kardiav 
oiden ti to fronhma tou 
pneumatov oti kata yeon 
entugcanei uper agiwn

Ro 8:27 E aquele que examina os 
corações, sabe qual é a intenção do 
Espírito; porquanto segundo Deus 
intercede pelos santos.

8:28 oidamen de oti toiv 
agapwsin ton yeon panta 
sunergei eiv agayon toiv kata 
proyesin klhtoiv ousin

Ro 8:28 E bem sabemos, que todas as 
coisas operam juntamente para o 
bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que estão sendo chamados 
segundo seu propósito.

8:29 oti ouv proegnw kai 
prowrisen summorfouv thv 
eikonov tou uiou autou eiv to 
einai auton prwtotokon en 
polloiv adelfoiv

Ro 8:29 Porque aos que ele antes 
conheceu, também os predestinou 
para serem conformes à imagem do 
seu Filho, afim de ser ele o 
primogênito entre muitos irmãos.

8:30 ouv de prowrisen toutouv 
kai ekalesen kai ouv ekalesen 
toutouv kai edikaiwsen ouv de 
edikaiwsen toutouv kai 
edoxasen

Ro 8:30 E aos que ele predestinou, a 
esses também chamou; e aos que 
chamou, a esses também justificou; e 
aos que justificou, a esses também 
glorificou.

8:31 ti oun eroumen prov tauta 
ei o yeov uper hmwn tiv kay 
hmwn

Ro 8:31 O que diremos pois, a 
respeito destas coisas? Se Deus é por 
nós, quem será contra nós?

8:32 ov ge tou idiou uiou ouk 
efeisato all uper hmwn pantwn 
paredwken auton pwv ouci kai 
sun autw ta panta hmin 
carisetai

Ro 8:32 Aquele que, na verdade, não 
poupou até ao seu próprio Filho, mas 
o entregou em favor de todos nós; 
como não nos dará gratuitamente 
também com ele todas as coisas?

8:33 tiv egkalesei kata 
eklektwn yeou yeov o dikaiwn

Ro 8:33 Quem intentará acusação 
contra os escolhidos de Deus? É 
Deus o que justifica!

8:34 tiv o katakrinwn cristov 
o apoyanwn mallon de kai 

Ro 8:34 Quem é o que condena? É 
Cristo aquele que havendo morrido, 



egeryeiv ov kai estin en dexia 
tou yeou ov kai entugcanei uper 
hmwn

e muito mais também havendo sido 
ressuscitado; o qual também está à 
mão direita de Deus, quem intercede 
também por nós;

8:35 tiv hmav cwrisei apo thv 
agaphv tou cristou yliqiv h 
stenocwria h diwgmov h limov h 
gumnothv h kindunov h macaira

Ro 8:35 Quem nos separará do amor 
de Cristo? Tribulação, ou angustia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, 
ou perigo, ou espada?

8:36 kaywv gegraptai oti eneka 
sou yanatoumeya olhn thn 
hmeran elogisyhmen wv 
probata sfaghv

Ro 8:36 (Como está escrito: Que por 
amor de ti somos mortos todo o dia; 
somos estimados como ovelhas para 
matança.)

8:37 all en toutoiv pasin 
upernikwmen dia tou 
agaphsantov hmav

Ro 8:37 Mas em todas estas coisas 
somos mais que vencedores, através 
daquele que nos amou.

8:38 pepeismai gar oti oute 
yanatov oute zwh oute aggeloi 
oute arcai oute dunameiv oute 
enestwta oute mellonta

Ro 8:38 Porque eu estou certo, que 
nem morte, nem vida, nem anjos, 
nem principados, nem potestades, 
nem as coisas presentes, nem as coisas 
estando por porvir;

8:39 oute uqwma oute bayov 
oute tiv ktisiv etera dunhsetai 
hmav cwrisai apo thv agaphv 
tou yeou thv en cristw ihsou tw 
kuriw hmwn

Ro 8:39 Nem altura, nem 
profundidade, nem alguma outra 
criatura poderá nos separar do amor 
de Deus, que está em Cristo Jesus, o 
nosso Senhor.

9:1 alhyeian legw en cristw ou 
qeudomai summarturoushv moi 
thv suneidhsewv mou en 
pneumati agiw

Ro 9:1 Digo a verdade em Cristo, 
não minto, (dando-me testemunho 
juntamente a minha consciência pelo 
Espírito Santo),

9:2 oti luph moi estin megalh 
kai adialeiptov odunh th 
kardia mou

Ro 9:2 Que é grande tristeza para 
mim e tormento contínuo no meu 
coração;

9:3 hucomhn gar autov egw 
anayema einai apo tou cristou 
uper twn adelfwn mou twn 

Ro 9:3 Porque desejara ser eu mesmo 
separado de Cristo pelos  meus 
irmãos, que são os meus parentes 



suggenwn mou kata sarka segundo a carne;

9:4 oitinev eisin israhlitai wn h 
uioyesia kai h doxa kai ai 
diayhkai kai h nomoyesia kai h 
latreia kai ai epaggeliai

Ro 9:4 Que são Israelitas, dos quais é 
a adoção de filhos e a glória, e os 
concertos e a doação da lei, e o culto 
a Deus e as promessas;

9:5 wn oi paterev kai ex wn o 
cristov to kata sarka o wn epi 
pantwn yeov euloghtov eiv touv 
aiwnav amhn

Ro 9:5 Dos quais são os pais, e dos 
quais é Cristo segundo a carne, o 
qual é Deus acima de todos bendito 
para a eternidade. Amém.

9:6 ouc oion de oti ekpeptwken 
o logov tou yeou ou gar pantev 
oi ex israhl outoi israhl

Ro 9:6 Porém não que a palavra de 
Deus tenha falhado; porque nem 
todos os que são de Israel, são esses 
mesmos, israelitas;

9:7 oud oti eisin sperma 
abraam pantev tekna all en 
isaak klhyhsetai soi sperma

Ro 9:7 Nem porque são semente de 
Abraão, são todos filhos; mas em 
Isaque será chamada uma semente 
para ti.

9:8 tout estin ou ta tekna thv 
sarkov tauta tekna tou yeou 
alla ta tekna thv epaggeliav 
logizetai eiv sperma

Ro 9:8 Isto é, não são os filhos da 
carne, estes, filhos de Deus; mas os 
filhos da promessa são contados por 
semente.

9:9 epaggeliav gar o logov 
outov kata ton kairon touton 
eleusomai kai estai th sarra 
uiov

Ro 9:9 Porque esta é a palavra da 
promessa: Virei por este tempo, e a 
Sara terá um filho.

9:10 ou monon de alla kai 
rebekka ex enov koithn ecousa 
isaak tou patrov hmwn

Ro 9:10 E não somente esta; mas 
também Rebeca, tendo concepção de 
um, do  nosso pai Isaque;

9:11 mhpw gar gennhyentwn 
mhde praxantwn ti agayon h 
kakon ina h kat ekloghn tou 
yeou proyesiv menh ouk ex 
ergwn all ek tou kalountov

Ro 9:11 Porque os meninos não 
havendo ainda sido nascidos, nem 
havendo feito coisa alguma boa ou 
má, para que o propósito de Deus, 
segundo a eleição, ficasse firme,  não 
pelas obras, mas por aquele que 
chama,



9:12 errhyh auth oti o meizwn 
douleusei tw elassoni

Ro 9:12 Foi dito a ela que: O maior 
servirá ao menor;

9:13 kaywv gegraptai ton 
iakwb hgaphsa ton de hsau 
emishsa

Ro 9:13 Como está escrito: Amei a 
Jacó, e aborreci a Esaú.

9:14 ti oun eroumen mh adikia 
para tw yew mh genoito

Ro 9:14 Que diremos então? Que há 
injustiça com Deus? De maneira 
nenhuma!

9:15 tw gar mwsh legei elehsw 
on an elew kai oikteirhsw on 
an oikteirw

Ro 9:15 Pois ele diz a Moisés: Terei 
misericórdia de quem eu tenha 
misericórdia, e sentirei compaixão de 
quem eu sinta compaixão.

9:16 ara oun ou tou yelontov 
oude tou trecontov alla tou 
eleountov yeou

Ro 9:16 Assim então, não é daquele 
que está quererendo, nem daquele 
que está correndo, mas de Deus, 
aquele que está tendo  misericórdia.

9:17 legei gar h grafh tw 
faraw oti eiv auto touto 
exhgeira se opwv endeixwmai en 
soi thn dunamin mou kai opwv 
diaggelh to onoma mou en pash 
th gh

Ro 9:17 Porque a Escritura diz a 
Faraó: Para isto mesmo te levantei, 
para em ti  mostrar o meu poder, e 
para que o meu nome seja anunciado 
em toda a terra.

9:18 ara oun on yelei eleei on de 
yelei sklhrunei

Ro 9:18 Assim então, ele tem 
misericórdia de quem ele quer, e 
endurece a quem ele quer.

9:19 ereiv oun moi ti eti 
memfetai tw gar boulhmati 
autou tiv anyesthken

Ro 9:19 Então me Dirás: Por que 
pois se queixa ele ainda? Porque, 
quem resistiu à sua vontade?

9:20 menounge w anyrwpe su tiv 
ei o antapokrinomenov tw yew 
mh erei to plasma tw plasanti 
ti me epoihsav outwv

Ro 9:20 Mas antes, Ó homem, quem 
és tu, que estás contestando a Deus? 
Porventura dirá a coisa formada ao 
que a formou: Por que me fizeste 
assim?

9:21 h ouk ecei exousian o 
kerameuv tou phlou ek tou 

Ro 9:21 Ou não tem o oleiro 
autoridade sobre o barro, para de 



autou furamatov poihsai o men 
eiv timhn skeuov o de eiv atimian

uma mesma massa fazer na verdade, 
um vaso para honra, e outro para 
desonra?

9:22 ei de yelwn o yeov 
endeixasyai thn orghn kai 
gnwrisai to dunaton autou 
hnegken en pollh makroyumia 
skeuh orghv kathrtismena eiv 
apwleian

Ro 9:22 E se Deus, querendo mostrar 
a sua ira, e dar a conhecer o seu 
poder, suportou com muita paciência 
os vasos de ira, preparados para 
perdição;

9:23 kai ina gnwrish ton 
plouton thv doxhv autou epi 
skeuh eleouv a prohtoimasen 
eiv doxan

Ro 9:23 E para que desse a conhecer 
as riquezas da sua glória nos vasos de 
misericórdia, que ele antes preparou 
para glória?

9:24 ouv kai ekalesen hmav ou 
monon ex ioudaiwn alla kai ex 
eynwn

Ro 9:24 Nós, os quais também 
chamou, não somente dentre os 
judeus, mas também dentre os 
gentios;

9:25 wv kai en tw wshe legei 
kalesw ton ou laon mou laon 
mou kai thn ouk hgaphmenhn 
hgaphmenhn

Ro 9:25 Como também diz em 
Oseias: Eu chamarei de meu povo, 
ao que não era meu povo; e à que 
não era amada, minha amada.

9:26 kai estai en tw topw ou 
errhyh autoiv ou laov mou umeiv 
ekei klhyhsontai uioi yeou 
zwntov

Ro 9:26 E será, que no lugar onde 
lhes foi dito: Vós não sois meu povo, 
ali serão chamados filhos do Deus 
vivente.

9:27 hsaiav de krazei uper tou 
israhl ean h o ariymov twn 
uiwn israhl wv h ammov thv 
yalasshv to kataleimma 
swyhsetai

Ro 9:27 E também Isaías clama a 
respeito de Israel: Ainda que o 
número dos filhos de Israel seja como 
a areia do mar, o restante é que será 
salvo.

9:28 logon gar suntelwn kai 
suntemnwn en dikaiosunh oti 
logon suntetmhmenon poihsei 
kuriov epi thv ghv

Ro 9:28 Porque ele está concluindo e 
abreviando a obra em justiça; porque 
o Senhor fará uma obra abreviada 
sobre a terra.

9:29 kai kaywv proeirhken Ro 9:29 E como Isaías disse antes: Se 



hsaiav ei mh kuriov sabawy 
egkatelipen hmin sperma wv 
sodoma an egenhyhmen kai wv 
gomorra an wmoiwyhmen

o Senhor dos exércitos não nos 
deixara semente, teríamos nos 
tornados como Sodoma, e teríamos 
sido feitos como Gomorra.

9:30 ti oun eroumen oti eynh ta 
mh diwkonta dikaiosunhn 
katelaben dikaiosunhn 
dikaiosunhn de thn ek pistewv

Ro 9:30 Que diremos pois? Que os 
gentios que não buscavam a justiça, 
alcançaram a justiça? Sim, mas a 
justiça que é da fé.

9:31 israhl de diwkwn nomon 
dikaiosunhv eiv nomon 
dikaiosunhv ouk efyasen

Ro 9:31 Mas Israel, buscando a lei da 
justiça, não chegou à lei da justiça.

9:32 dia ti oti ouk ek pistewv 
all wv ex ergwn nomou 
prosekoqan gar tw liyw tou 
proskommatov

Ro 9:32 Por que? Porque não  a 
buscavam pela fé, mas como pelas 
obras da lei; porque tropeçaram na 
pedra de tropeço,

9:33 kaywv gegraptai idou 
tiyhmi en siwn liyon 
proskommatov kai petran 
skandalou kai pav o pisteuwn 
ep autw ou kataiscunyhsetai

Ro 9:33 Como está escrito: Eis que, 
eu ponho em Sião uma pedra de 
tropeço e rocha de escândalo; e todo 
aquele que crê nele, não será 
envergonhado.

10:1 adelfoi h men eudokia thv 
emhv kardiav kai h dehsiv h 
prov ton yeon uper tou israhl 
estin eiv swthrian

Ro 10:1 IRMÃOS, verdadeiramente 
o bom desejo do meu coração, e a 
oração que faço a Deus em favor de 
Israel, é para sua salvação.

10:2 marturw gar autoiv oti 
zhlon yeou ecousin all ou kat 
epignwsin

Ro 10:2 Porque lhes dou testemunho 
que eles têm zelo de Deus, mas não 
com entendimento.

10:3 agnoountev gar thn tou 
yeou dikaiosunhn kai thn idian 
dikaiosunhn zhtountev sthsai 
th dikaiosunh tou yeou ouc 
upetaghsan

Ro 10:3 Porque não conhecendo a 
justiça de Deus, e procurando 
estabelecer a sua própria justiça, não 
se submetem à justiça de Deus.

10:4 telov gar nomou cristov 
eiv dikaiosunhn panti tw 
pisteuonti

Ro 10:4 Porque o fim da lei é Cristo, 
para justiça de todo aquele que crê.



10:5 mwshv gar grafei thn 
dikaiosunhn thn ek tou nomou 
oti o poihsav auta anyrwpov 
zhsetai en autoiv

Ro 10:5 Porque Moisés escreve a 
justiça que é da lei dizendo que: O 
homem havendo praticado estas 
coisas, viverá por elas.

10:6 h de ek pistewv dikaiosunh 
outwv legei mh eiphv en th 
kardia sou tiv anabhsetai eiv 
ton ouranon tout estin criston 
katagagein

Ro 10:6 Mas a justiça que provem da 
fé diz assim: Não digas no teu 
coração: Quem subirá ao céu? Isto é, 
a trazer do alto a Cristo.

10:7 h tiv katabhsetai eiv thn 
abusson tout estin criston ek 
nekrwn anagagein

Ro 10:7 Ou, quem descerá ao 
abismo? Isto é, a tornar a trazer 
Cristo dentre os mortos.

10:8 alla ti legei egguv sou to 
rhma estin en tw stomati sou 
kai en th kardia sou tout estin 
to rhma thv pistewv o 
khrussomen

Ro 10:8 Mas que diz? A palavra está 
junto a ti, na tua boca e no teu 
coração; esta é, a palavra da fé que 
pregamos:

10:9 oti ean omologhshv en tw 
stomati sou kurion ihsoun kai 
pisteushv en th kardia sou oti 
o yeov auton hgeiren ek nekrwn 
swyhsh

Ro 10:9 Porque se com a tua boca 
confessares ao Senhor Jesus, e no teu 
coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, tu serás 
salvo.

10:10 kardia gar pisteuetai eiv 
dikaiosunhn stomati de 
omologeitai eiv swthrian

Ro 10:10 Porque com o coração é 
crido para justiça, e com a boca é 
confessado para salvação.

10:11 legei gar h grafh pav o 
pisteuwn ep autw ou 
kataiscunyhsetai

Ro 10:11 Porque a Escritura diz: 
Todo aquele que crê nele, não será 
envergonhado.

10:12 ou gar estin diastolh 
ioudaiou te kai ellhnov o gar 
autov kuriov pantwn ploutwn 
eiv pantav touv epikaloumenouv 
auton

Ro 10:12 Porque não há diferença 
entre judeu e grego; porque o 
mesmo Senhor de todos está sendo 
rico para com todos aqueles que o 
invocam.

10:13 pav gar ov an 
epikaleshtai to onoma kuriou 

Ro 10:13 Porque todo aquele que 
invocar o nome do Senhor, será 



swyhsetai salvo.

10:14 pwv oun epikalesontai 
eiv on ouk episteusan pwv de 
pisteusousin ou ouk hkousan 
pwv de akousousin cwriv 
khrussontov

Ro 10:14 Como então invocarão 
aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem não 
ouviram? E como ouvirão sem haver 
alguém lhes pregando?

10:15 pwv de khruxousin ean mh 
apostalwsin kaywv gegraptai 
wv wraioi oi podev twn 
euaggelizomenwn eirhnhn twn 
euaggelizomenwn ta agaya

Ro 10:15 E como pregarão se não 
forem enviados? Como está escrito: 
Quão formosos são os pés dos que 
estão anunciando o evangelho da 
paz, dos que estão anunciando o 
evangelho das boas coisas!

10:16 all ou pantev uphkousan 
tw euaggeliw hsaiav gar legei 
kurie tiv episteusen th akoh 
hmwn

Ro 10:16 Mas nem todos 
obedeceram ao Evangelho; porque 
Isaías diz: Senhor, quem creu na 
nossa pregação?

10:17 ara h pistiv ex akohv h 
de akoh dia rhmatov yeou

Ro 10:17 Portanto, a fé vem do ouvir, 
e o ouvir pela palavra de Deus.

10:18 alla legw mh ouk 
hkousan menounge eiv pasan thn 
ghn exhlyen o fyoggov autwn 
kai eiv ta perata thv 
oikoumenhv ta rhmata autwn

Ro 10:18 Mas eu digo: Porventura 
não o ouviram? Na verdade sim, a 
voz deles saiu para toda a terra e as 
suas palavras até aos confins do 
mundo.

10:19 alla legw mh ouk egnw 
israhl prwtov mwshv legei egw 
parazhlwsw umav ep ouk eynei 
epi eynei asunetw parorgiw 
umav

Ro 10:19 Mas eu digo: Porventura 
Israel não o soube? Primeiramente 
Moisés diz: Eu vos provocarei em 
ciúmes através daqueles que não são 
povo, através de gente ignorante vos 
provocarei ira.

10:20 hsaiav de apotolma kai 
legei eureyhn toiv eme mh 
zhtousin emfanhv egenomhn toiv 
eme mh eperwtwsin

Ro 10:20 E Isaías é muito ousado e 
diz: Eu fui achado por aqueles que 
não estão me buscando; fui manifesto 
aos que não estão perguntando por 
mim.

10:21 prov de ton israhl legei Ro 10:21 Mas à Israel diz: Todo o dia 



olhn thn hmeran exepetasa tav 
ceirav mou prov laon 
apeiyounta kai antilegonta

eu estendi as minhas mãos a um 
povo que está desobedecendo e 
contradizendo.

11:1 legw oun mh apwsato o 
yeov ton laon autou mh genoito 
kai gar egw israhlithv eimi ek 
spermatov abraam fulhv 
beniamin

Ro 11:1 DIGO então: Porventura 
Deus rejeitou o seu povo? Nunca 
seja isto! Porque também eu sou um 
israelita, da semente de Abraão, da 
tribo de Benjamim.

11:2 ouk apwsato o yeov ton 
laon autou on proegnw h ouk 
oidate en hlia ti legei h grafh 
wv entugcanei tw yew kata tou 
israhl legwn

Ro 11:2 Deus não rejeitou o seu 
povo, ao qual antes conheceu. Ou 
não sabeis o que a Escritura diz na 
história de Elias? Como suplica a 
Deus contra Israel, dizendo:

11:3 kurie touv profhtav sou 
apekteinan kai ta yusiasthria 
sou kateskaqan kagw 
upeleifyhn monov kai zhtousin 
thn quchn mou

Ro 11:3 Senhor, eles mataram os teus 
profetas, e derrubaram os teus altares, 
e eu fui deixado sozinho, e buscam a 
minha alma.

11:4 alla ti legei autw o 
crhmatismov katelipon emautw 
eptakisciliouv andrav oitinev 
ouk ekamqan gonu th baal

Ro 11:4 Mas o que a divina resposta 
lhe diz? Eu reservei para mim sete 
mil varões que não dobraram joelho 
à Baal.

11:5 outwv oun kai en tw nun 
kairw leimma kat ekloghn 
caritov gegonen

Ro 11:5 Assim pois, também no 
presente  tempo tem havido um 
remanescente segundo a eleição da 
graça.

11:6 ei de cariti ouketi ex ergwn 
epei h cariv ouketi ginetai cariv 
ei de ex ergwn ouketi estin 
cariv epei to ergon ouketi estin 
ergon

Ro 11:6 Mas se é por graça, já não 
mais é das obras; de outra maneira a 
graça já não mais é graça. Mas se é 
das obras, já não mais é graça; de 
outra maneira a obra já não mais é 
obra.

11:7 ti oun o epizhtei israhl 
toutou ouk epetucen h de 
eklogh epetucen oi de loipoi 

Ro 11:7 O que então? O que Israel 
busca, isto não alcançou, mas a 
eleição alcançou, e os restantes foram 



epwrwyhsan endurecidos.

11:8 kaywv gegraptai edwken 
autoiv o yeov pneuma 
katanuxewv ofyalmouv tou mh 
blepein kai wta tou mh akouein 
ewv thv shmeron hmerav

Ro 11:8 (Como está escrito: Deus 
lhes deu Espírito de sono profundo; 
olhos para não verem e ouvidos para 
não ouvirem), até ao dia de hoje.

11:9 kai dabid legei genhyhtw h 
trapeza autwn eiv pagida kai 
eiv yhran kai eiv skandalon kai 
eiv antapodoma autoiv

Ro 11:9 E Davi diz: Torne-se a mesa 
deles para laço, e para armadilha, e 
para tropeço, e para recompensa a 
eles;

11:10 skotisyhtwsan oi 
ofyalmoi autwn tou mh blepein 
kai ton nwton autwn diapantov 
sugkamqon

Ro 11:10 Sejam escurecidos os seus 
olhos para não verem, e as costas 
deles encurva tu continuamente.

11:11 legw oun mh eptaisan ina 
peswsin mh genoito alla tw 
autwn paraptwmati h swthria 
toiv eynesin eiv to parazhlwsai 
autouv

Ro 11:11 Digo pois: Porventura 
tropeçaram para que caíssem? Nunca 
seja isto! Mas pela queda deles veio a 
salvação aos gentios, para incitá-los 
ao ciúme.

11:12 ei de to paraptwma 
autwn ploutov kosmou kai to 
htthma autwn ploutov eynwn 
posw mallon to plhrwma 
autwn

Ro 11:12 E se a queda deles é a 
riqueza do mundo, e a diminuição 
deles a riqueza dos gentios, quanto 
mais a plenitude deles!

11:13 umin gar legw toiv eynesin 
ef oson men eimi egw eynwn 
apostolov thn diakonian mou 
doxazw

Ro 11:13 Porque falo a vós, aos 
gentios, enquanto, na verdade, sou 
apóstolo dos gentios, eu honro o 
meu ministério;

11:14 ei pwv parazhlwsw mou 
thn sarka kai swsw tinav ex 
autwn

Ro 11:14 Para ver se de alguma 
maneira provoque ciúme aos da 
minha carne, e salve alguns dentre 
eles.

11:15 ei gar h apobolh autwn 
katallagh kosmou tiv h 
proslhqiv ei mh zwh ek nekrwn

Ro 11:15 Porque se  a rejeição deles 
é a reconciliação do mundo, qual será 
o recebimento, senão a vida dentre 



os mortos?

11:16 ei de h aparch agia kai 
to furama kai ei h riza agia 
kai oi kladoi

Ro 11:16 E se as primícias são santas, 
também a massa o é, e se a raiz é 
santa, também os ramos o são.

11:17 ei de tinev twn kladwn 
exeklasyhsan su de agrielaiov 
wn enekentrisyhv en autoiv kai 
sugkoinwnov thv rizhv kai thv 
piothtov thv elaiav egenou

Ro 11:17 E se alguns dos ramos 
foram cortados fora, e tu sendo 
oliveira brava, foste enxertado entre 
eles, e foste feito participante da raiz 
e da seiva da oliveira,

11:18 mh katakaucw twn 
kladwn ei de katakaucasai ou 
su thn rizan bastazeiv all h 
riza se

Ro 11:18 Não te glories contra os 
ramos, e se contra eles te gloriares, 
não és tu o que sustentas a raiz, mas a 
raiz a ti.

11:19 ereiv oun exeklasyhsan oi 
kladoi ina egw egkentrisyw

Ro 11:19 Dirás pois: Os ramos foram 
cortados, para que eu fosse 
enxertado.

11:20 kalwv th apistia 
exeklasyhsan su de th pistei 
esthkav mh uqhlofronei alla 
fobou

Ro 11:20 Bem,  por  causa  da 
incredulidade eles  foram cortados, e 
tu por fé estás em pé; não presumas, 
mas teme.

11:21 ei gar o yeov twn kata 
fusin kladwn ouk efeisato 
mhpwv oude sou feishtai

Ro 11:21 Porque, se Deus não 
poupou os ramos naturais, teme que 
porventura também não poupe a ti.

11:22 ide oun crhstothta kai 
apotomian yeou epi men touv 
pesontav apotomian epi de se 
crhstothta ean epimeinhv th 
crhstothti epei kai su 
ekkophsh

Ro 11:22 Considera pois a 
benignidade e severidade de Deus; 
na verdade,  severidade sobre aqueles 
que caíram, mas  sobre  ti 
benignidade, se permaneceres na 
benignidade; de outra maneira 
também tu serás cortado.

11:23 kai ekeinoi de ean mh 
epimeinwsin th apistia 
egkentrisyhsontai dunatov gar 
estin o yeov palin egkentrisai 
autouv

Ro 11:23 Porém também eles, se não 
permanecerem na incredulidade, 
serão enxertados; porque poderoso é 
Deus para os enxertar de novo.



11:24 ei gar su ek thv kata 
fusin exekophv agrielaiou kai 
para fusin enekentrisyhv eiv 
kallielaion posw mallon outoi 
oi kata fusin 
egkentrisyhsontai th idia elaia

Ro 11:24 Porque se tu foste cortado 
fora da oliveira brava  segundo a 
natureza, e contra a natureza foste 
enxertado na boa oliveira; quanto 
muito mais esses, que são segundo a 
natureza, serão enxertados na sua 
própria oliveira.

11:25 ou gar yelw umav agnoein 
adelfoi to musthrion touto ina 
mh hte par eautoiv fronimoi oti 
pwrwsiv apo merouv tw israhl 
gegonen acriv ou to plhrwma 
twn eynwn eiselyh

Ro 11:25 Porque não quero, irmãos, 
ignorardes este mistério, (para que 
não sejais sábios em vós mesmos:) 
Que o endurecimento tem vindo em 
parte sobre Israel, até que a plenitude 
dos gentios venha a entrar.

11:26 kai outwv pav israhl 
swyhsetai kaywv gegraptai 
hxei ek siwn o ruomenov kai 
apostreqei asebeiav apo iakwb

Ro 11:26 E assim todo Israel será 
salvo, como está escrito: De Sião virá 
o Libertador, e desviará as 
impiedades de Jacó.

11:27 kai auth autoiv h par 
emou diayhkh otan afelwmai 
tav amartiav autwn

Ro 11:27 E este é o concerto de 
minha parte  para com eles, quando 
eu tirar os seus pecados.

11:28 kata men to euaggelion 
ecyroi di umav kata de thn 
ekloghn agaphtoi dia touv 
paterav

Ro 11:28 Na verdade, quanto ao 
Evangelho, são inimigos por causa de 
vós, mas quanto à eleição, amados, 
por causa dos pais.

11:29 ametamelhta gar ta 
carismata kai h klhsiv tou 
yeou

Ro 11:29 Porque os dons e o 
chamado de Deus, são sem 
arrependimento.

11:30 wsper gar kai umeiv pote 
hpeiyhsate tw yew nun de 
hlehyhte th toutwn apeiyeia

Ro 11:30 Porque assim como vós 
antigamente também desobedecestes 
a Deus, mas agora fostes alcançados 
pela misericórdia pela desobediência 
deles;

11:31 outwv kai outoi nun 
hpeiyhsan tw umeterw eleei ina 
kai autoi elehywsin

Ro 11:31 Assim também agora estes 
não creram, para também, em vossa 
misericórdia, eles serem alcançados 



pela misericórdia.

11:32 sunekleisen gar o yeov 
touv pantav eiv apeiyeian ina 
touv pantav elehsh

Ro 11:32 Porque Deus encerrou a 
todos na desobediência, para mostrar 
misericórdia a todos.

11:33 w bayov ploutou kai 
sofiav kai gnwsewv yeou wv 
anexereunhta ta krimata autou 
kai anexicniastoi ai odoi autou

Ro 11:33 Ó profundidade de 
riquezas, tanto de sabedoria como de 
conhecimento de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e 
inescrutáveis os seus caminhos!

11:34 tiv gar egnw noun kuriou 
h tiv sumboulov autou egeneto

Ro 11:34 Porque, quem conheceu o 
pensamento do Senhor? Ou quem 
foi seu conselheiro?

11:35 h tiv proedwken autw kai 
antapodoyhsetai autw

Ro 11:35 Ou quem primeiramente 
deu a ele, e ser-lhe-á recompensado?

11:36 oti ex autou kai di autou 
kai eiv auton ta panta autw h 
doxa eiv touv aiwnav amhn

Ro 11:36 Porque dele, e por ele, e 
para ele são todas as coisas: A ele seja 
a glória para sempre. Amém.

12:1 parakalw oun umav 
adelfoi dia twn oiktirmwn tou 
yeou parasthsai ta swmata 
umwn yusian zwsan agian 
euareston tw yew thn logikhn 
latreian umwn

Ro 12:1 Rogo-vos pois, irmãos, pelas 
compaixões de Deus, apresentardes 
os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo, e agradável a Deus, que é  o 
vosso culto racional.

12:2 kai mh suschmatizesye tw 
aiwni toutw alla 
metamorfousye th anakainwsei 
tou noov umwn eiv to dokimazein 
umav ti to yelhma tou yeou to 
agayon kai euareston kai 
teleion

Ro 12:2 E não vos conformeis com 
este mundo, mas sede transformados 
pela renovação do vosso 
entendimento, para o provardes vós 
qual é a boa e agradável e perfeita 
vontade de Deus.

12:3 legw gar dia thv caritov 
thv doyeishv moi panti tw onti 
en umin mh uperfronein par o 
dei fronein alla fronein eiv to 
swfronein ekastw wv o yeov 
emerisen metron pistewv

Ro 12:3 Porque pela graça que me é 
dada, eu digo a todo aquele que está 
entre vós, não pensar elevadamente 
sobre si mesmo acima do que convém 
pensar; mas pensar de modo a o ser 



moderado, conforme a medida de fé 
que Deus repartiu a cada um.

12:4 kayaper gar en eni swmati 
melh polla ecomen ta de melh 
panta ou thn authn ecei praxin

Ro 12:4 Porque assim como em um 
corpo temos muitos membros, e 
todos os membros não têm a mesma 
função;

12:5 outwv oi polloi en swma 
esmen en cristw o de kay eiv 
allhlwn melh

Ro 12:5 Assim nós, os que somos 
muitos, somos um corpo em Cristo, 
mas cada um, membros uns dos 
outros.

12:6 econtev de carismata kata 
thn carin thn doyeisan hmin 
diafora eite profhteian kata 
thn analogian thv pistewv

Ro 12:6 Mas havendo diferentes 
dons, segundo a graça que nos é 
dada: Se profecia, seja segundo a 
proporção da fé;

12:7 eite diakonian en th 
diakonia eite o didaskwn en th 
didaskalia

Ro 12:7 Se servir, dedicação no servir; 
ou o que ensina, no ensinar;

12:8 eite o parakalwn en th 
paraklhsei o metadidouv en 
aplothti o proistamenov en 
spoudh o elewn en ilarothti

Ro 12:8 Ou o que exorta, na 
exortação; o que reparte, em 
simplicidade; o que preside, com 
cuidado; o que exercita misericórdia, 
com alegria.

12:9 h agaph anupokritov 
apostugountev to ponhron 
kollwmenoi tw agayw

Ro 12:9 O amor seja não fingido; 
aborrecendo o mal, e  estando 
apegados ao bem.

12:10 th filadelfia eiv 
allhlouv filostorgoi th timh 
allhlouv prohgoumenoi

Ro 12:10 Sendo afetuosos no amor 
fraternal de uns para com os outros; 
preferindo-vos uns aos outros na 
honra.

12:11 th spoudh mh oknhroi tw 
pneumati zeontev tw kuriw 
douleuontev

Ro 12:11 Não sendo vagarosos no 
cuidado; sendo fervorosos no espírito, 
servindo ao Senhor;

12:12 th elpidi cairontev th 
yliqei upomenontev th proseuch 
proskarterountev

Ro 12:12 Regozijando-vos na 
esperança; pacientes na tribulação; 
perseverando na oração;



12:13 taiv creiaiv twn agiwn 
koinwnountev thn filoxenian 
diwkontev

Ro 12:13 Distribuindo  para  as 
necessidades dos santos; seguindo a 
hospitalidade.

12:14 eulogeite touv diwkontav 
umav eulogeite kai mh 
katarasye

Ro 12:14 Abençoai aos que vos 
perseguem; abençoai, e não 
amaldiçoeis.

12:15 cairein meta cairontwn 
kai klaiein meta klaiontwn

Ro 12:15 Alegrar com os que estão se 
alegrando, e chorar com os que estão 
chorando.

12:16 to auto eiv allhlouv 
fronountev mh ta uqhla 
fronountev alla toiv tapeinoiv 
sunapagomenoi mh ginesye 
fronimoi par eautoiv

Ro 12:16 Sendo de um mesmo 
pensamento uns para com os outros; 
não atentando para as coisas altas, 
mas acomodando-vos às humildes; 
não sejais sábios em vós mesmos;

12:17 mhdeni kakon anti kakou 
apodidontev pronooumenoi kala 
enwpion pantwn anyrwpwn

Ro 12:17 A ninguém tornando mal 
por mal; provendo as coisas honestas 
perante todos os homens.

12:18 ei dunaton to ex umwn 
meta pantwn anyrwpwn 
eirhneuontev

Ro 12:18 Se possível, quanto em vós 
mesmos, tendo paz com todos os 
homens;

12:19 mh eautouv ekdikountev 
agaphtoi alla dote topon th 
orgh gegraptai gar emoi 
ekdikhsiv egw antapodwsw 
legei kuriov

Ro 12:19 Não vingando a vós 
mesmos, amados, mas dai lugar à ira; 
porque está escrito: Minha é a 
vingança! Eu recompensarei, diz o 
Senhor.

12:20 ean oun peina o ecyrov 
sou qwmize auton ean diqa 
potize auton touto gar poiwn 
anyrakav purov swreuseiv epi 
thn kefalhn autou

Ro 12:20 Portanto se o teu inimigo 
tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver 
sede, dá-lhe de beber; porque 
fazendo isto, tu amontoarás brasas de 
fogo sobre a cabeça dele.

12:21 mh nikw upo tou kakou 
alla nika en tw agayw to 
kakon

Ro 12:21 Não sejas tu vencido pelo 
mal, mas vence o mal com o bem.

13:1 pasa quch exousiaiv 
uperecousaiv upotassesyw ou 

Ro 13:1 TODA alma esteja sujeita às 
autoridades estando superiores a si. 



gar estin exousia ei mh apo 
yeou ai de ousai exousiai upo 
tou yeou tetagmenai eisin

Porque não há autoridade, que não 
venha de Deus; e os que são 
autoridades, são ordenados por Deus.

13:2 wste o antitassomenov th 
exousia th tou yeou diatagh 
anyesthken oi de anyesthkotev 
eautoiv krima lhqontai

Ro 13:2 Portanto aquele que resiste à 
autoridade, resiste à ordenação de 
Deus; e os que a resistem, trarão 
condenação sobre si mesmos.

13:3 oi gar arcontev ouk eisin 
fobov twn agaywn ergwn alla 
twn kakwn yeleiv de mh 
fobeisyai thn exousian to 
agayon poiei kai exeiv epainon 
ex authv

Ro 13:3 Porque os magistrados não 
são temor para as boas obras, mas 
para as más. Queres tu pois não 
temer a autoridade? Faze o bem, e 
terás louvor dela.

13:4 yeou gar diakonov estin 
soi eiv to agayon ean de to 
kakon poihv fobou ou gar eikh 
thn macairan forei yeou gar 
diakonov estin ekdikov eiv 
orghn tw to kakon prassonti

Ro 13:4 Porque é servidora de Deus, 
para o teu bem. Mas se fizeres o mal, 
teme; porque não traz inutilmente a 
espada. Porque é servidora de Deus, 
uma vingadora para castigo daquele 
que faz o mal.

13:5 dio anagkh upotassesyai 
ou monon dia thn orghn alla 
kai dia thn suneidhsin

Ro 13:5 Portanto é necessário estar 
sujeito, não somente pelo castigo, 
mas também por causa da 
consciência.

13:6 dia touto gar kai forouv 
teleite leitourgoi gar yeou eisin 
eiv auto touto 
proskarterountev

Ro 13:6 Por causa disso também 
pagais tributo; porque são ministros 
de Deus, atendendo continuamente a 
isto mesmo.

13:7 apodote oun pasin tav 
ofeilav tw ton foron ton foron 
tw to telov to telov tw ton 
fobon ton fobon tw thn timhn 
thn timhn

Ro 13:7 Portanto pagai as dívidas a 
todos: A quem o tributo, o tributo; a 
quem o imposto, o imposto; a quem 
o temor, o temor; a quem a honra, a 
honra.

13:8 mhdeni mhden ofeilete ei mh 
to agapan allhlouv o gar 
agapwn ton eteron nomon 
peplhrwken

Ro 13:8 A ninguém devais coisa 
alguma, exceto o amardes uns aos 
outros: Porque aquele que ama ao 



outro, tem cumprido a lei.

13:9 to gar ou moiceuseiv ou 
foneuseiv ou kleqeiv ou 
qeudomarturhseiv ouk 
epiyumhseiv kai ei tiv etera 
entolh en toutw tw logw 
anakefalaioutai en tw 
agaphseiv ton plhsion sou wv 
eauton

Ro 13:9 Por isto: Não adulterarás, 
não matarás, não furtarás, não darás 
falso testemunho, não cobiçarás; e se 
há algum outro mandamento, nesta 
palavra é resumido, nesta: Amarás ao 
teu próximo como a ti mesmo.

13:10 h agaph tw plhsion 
kakon ouk ergazetai plhrwma 
oun nomou h agaph

Ro 13:10 O amor não faz mal ao 
próximo. Portanto o cumprimento 
da lei é o amor.

13:11 kai touto eidotev ton 
kairon oti wra hmav hdh ex 
upnou egeryhnai nun gar 
egguteron hmwn h swthria h ote 
episteusamen

Ro 13:11 E isto, tendo conhecido o 
tempo, que já é hora de nós 
despertarmos do sono, porque a 
salvação está agora mais perto de nós, 
do que quando cremos.

13:12 h nux proekoqen h de 
hmera hggiken apoywmeya oun 
ta erga tou skotouv kai 
enduswmeya ta opla tou fwtov

Ro 13:12 A noite avançou, e o dia 
tem se aproximado; lancemos pois 
fora as obras das trevas, e ponhamos 
as armas da luz.

13:13 wv en hmera euschmonwv 
peripathswmen mh kwmoiv kai 
meyaiv mh koitaiv kai 
aselgeiaiv mh eridi kai zhlw

Ro 13:13 Andemos honestamente, 
como de dia; não em orgias e 
bebedeiras, nem em  camas  para  
fornicar,  e  em  lascívias; nem em 
contendas e inveja;

13:14 all endusasye ton kurion 
ihsoun criston kai thv sarkov 
pronoian mh poieisye eiv 
epiyumiav

Ro 13:14 Mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo, e não tenhais cuidado 
da carne para satisfazerdes as suas 
concupiscências.

14:1 ton de asyenounta th 
pistei proslambanesye mh eiv 
diakriseiv dialogismwn

Ro 14:1 Mas recebei aquele estando 
fraco na fé, não em contendas sobre 
incertezas.

14:2 ov men pisteuei fagein 
panta o de asyenwn lacana 

Ro 14:2 Porque um, na verdade crê 
que se pode comer de tudo, mas 



esyiei outro, sendo fraco, come legumes.

14:3 o esyiwn ton mh esyionta 
mh exouyeneitw kai o mh esyiwn 
ton esyionta mh krinetw o yeov 
gar auton proselabeto

Ro 14:3 Aquele que come, não 
despreze aquele que não come, e 
aquele que não come, não julgue 
aquele que come; porque Deus o 
tomou por seu.

14:4 su tiv ei o krinwn 
allotrion oikethn tw idiw 
kuriw sthkei h piptei 
stayhsetai de dunatov gar 
estin o yeov sthsai auton

Ro 14:4 Quem és tu, que julgas o 
servo alheio? Para seu próprio 
Senhor ele está em pé ou cai; mas 
será firmado, porque poderoso é 
Deus para o firmar.

14:5 ov men krinei hmeran par 
hmeran ov de krinei pasan 
hmeran ekastov en tw idiw noi 
plhroforeisyw

Ro 14:5 Um na verdade, julga um 
dia superior a outro dia, mas outro 
estima  todos os dias serem iguais. 
Cada um esteja inteiramente seguro 
no seu próprio ânimo.

14:6 o fronwn thn hmeran 
kuriw fronei kai o mh fronwn 
thn hmeran kuriw ou fronei o 
esyiwn kuriw esyiei eucaristei 
gar tw yew kai o mh esyiwn 
kuriw ouk esyiei kai eucaristei 
tw yew

Ro 14:6 Aquele que faz caso do dia, 
para o Senhor faz caso disto; e o que 
não faz caso do dia, para o Senhor 
não o faz. Aquele que come, come 
para o Senhor, porque dá graças a 
Deus; e aquele que não come, não 
come para o Senhor, e dá graças a 
Deus.

14:7 oudeiv gar hmwn eautw zh 
kai oudeiv eautw apoynhskei

Ro 14:7 Porque nenhum de nós vive 
para si mesmo, e nenhum morre para 
si mesmo.

14:8 ean te gar zwmen tw kuriw 
zwmen ean te apoynhskwmen tw 
kuriw apoynhskomen ean te oun 
zwmen ean te apoynhskwmen tou 
kuriou esmen

Ro 14:8 Porque tanto seja que 
vivamos, para o Senhor vivemos; 
como seja que morramos, para o 
Senhor morremos; assim que tanto 
seja que vivamos, como seja que 
morramos, somos do Senhor.

14:9 eiv touto gar cristov kai 
apeyanen kai anesth kai 

Ro 14:9 Porque para isto também 
Cristo morreu e ressuscitou e tornou 



anezhsen ina kai nekrwn kai 
zwntwn kurieush

a viver, para ser Senhor tanto dos 
mortos como dos vivos.

14:10 su de ti krineiv ton 
adelfon sou h kai su ti 
exouyeneiv ton adelfon sou 
pantev gar parasthsomeya tw 
bhmati tou cristou

Ro 14:10 Mas tu, por que julgas o 
teu irmão? Ou tu também, por que 
desprezas o teu irmão? Porque todos 
compareceremos ante o Tribunal de 
Cristo.

14:11 gegraptai gar zw egw 
legei kuriov oti emoi kamqei 
pan gonu kai pasa glwssa 
exomologhsetai tw yew

Ro 14:11 Porque está escrito: Vivo 
eu, diz o Senhor, que todo joelho se 
dobrará diante de mim, e toda língua 
confessará a Deus.

14:12 ara oun ekastov hmwn 
peri eautou logon dwsei tw yew

Ro 14:12 Assim então, cada um de 
nós dará conta a respeito de si 
mesmo a Deus.

14:13 mhketi oun allhlouv 
krinwmen alla touto krinate 
mallon to mh tiyenai 
proskomma tw adelfw h 
skandalon

Ro 14:13 Portanto, não mais nos 
julguemos uns aos outros; mas antes, 
determinai vós isto: Não pôr ocasião 
de tropeço ou escândalo ao irmão.

14:14 oida kai pepeismai en 
kuriw ihsou oti ouden koinon di 
eautou ei mh tw logizomenw ti 
koinon einai ekeinw koinon

Ro 14:14 Eu sei, e estou certo no 
Senhor Jesus, que nenhuma coisa é 
de si mesma  imunda, exceto para 
aquele considerando alguma coisa ser 
imunda, para esse é imunda.

14:15 ei de dia brwma o adelfov 
sou lupeitai ouketi kata 
agaphn peripateiv mh tw 
brwmati sou ekeinon apollue 
uper ou cristov apeyanen

Ro 14:15 Mas se o teu irmão é 
contristado por causa da comida, tu 
já não andas mais conforme o amor. 
Não destruas com a tua comida 
aquele por quem Cristo morreu.

14:16 mh blasfhmeisyw oun 
umwn to agayon

Ro 14:16 Portanto não seja 
blasfemado o vosso bem.

14:17 ou gar estin h basileia 
tou yeou brwsiv kai posiv alla 
dikaiosunh kai eirhnh kai cara 
en pneumati agiw

Ro 14:17 Porque o Reino de Deus 
não é comida, nem bebida; mas 
justiça e paz e alegria no Espírito 
Santo.



14:18 o gar en toutoiv douleuwn 
tw cristw euarestov tw yew 
kai dokimov toiv anyrwpoiv

Ro 14:18 Porque aquele que serve a 
Cristo nestas coisas é agradável a 
Deus, e aprovado pelos homens.

14:19 ara oun ta thv eirhnhv 
diwkwmen kai ta thv oikodomhv 
thv eiv allhlouv

Ro 14:19 Assim então, persigamos as 
coisas para a paz, e as coisas para a 
edificação de uns para com os outros.

14:20 mh eneken brwmatov 
katalue to ergon tou yeou 
panta men kayara alla kakon 
tw anyrwpw tw dia 
proskommatov esyionti

Ro 14:20 Não destruas a obra de 
Deus por causa de comida. Na 
verdade, todas as coisas são puras, 
mas isto é mau para o homem que 
come com escândalo.

14:21 kalon to mh fagein krea 
mhde piein oinon mhde en w o 
adelfov sou proskoptei h 
skandalizetai h asyenei

Ro 14:21 Bom é não comer carne, 
nem beber vinho, nem fazer outras 
coisas em que o teu irmão tropeça ou 
se escandaliza ou enfraquece.

14:22 su pistin eceiv kata 
sauton ece enwpion tou yeou 
makariov o mh krinwn eauton en 
w dokimazei

Ro 14:22 Tens tu fé? Tem-na para ti 
mesmo diante de Deus. Bem-
aventurado aquele que não condena 
a si mesmo, naquilo que aprova.

14:23 o de diakrinomenov ean 
fagh katakekritai oti ouk ek 
pistewv pan de o ouk ek 
pistewv amartia estin

Ro 14:23 Mas aquele que está 
duvidando, se comer é condenado, 
porque não é de fé; e tudo o que não 
é de fé, é pecado.

15:1 ofeilomen de hmeiv oi 
dunatoi ta asyenhmata twn 
adunatwn bastazein kai mh 
eautoiv areskein

Ro 15:1 MAS nós que somos fortes, 
devemos suportar as fraquezas dos 
fracos e não agradar a nós mesmos.

15:2 ekastov gar hmwn tw 
plhsion aresketw eiv to 
agayon prov oikodomhn

Ro 15:2 Portanto cada um de nós 
agrade ao seu próximo no bem para 
edificação.

15:3 kai gar o cristov ouc 
eautw hresen alla kaywv 
gegraptai oi oneidismoi twn 
oneidizontwn se epepeson ep eme

Ro 15:3 Porque também o Cristo 
não agradou a si mesmo; mas como 
está escrito: Caíram sobre mim as 
injúrias daqueles que estavam te 
injuriando.



15:4 osa gar proegrafh eiv thn 
hmeteran didaskalian 
proegrafh ina dia thv 
upomonhv kai thv paraklhsewv 
twn grafwn thn elpida ecwmen

Ro 15:4 Porque tudo que foi escrito 
antes, para o nosso ensino foi escrito, 
para que através da paciência e 
consolação das Escrituras tenhamos a 
esperança.

15:5 o de yeov thv upomonhv kai 
thv paraklhsewv dwh umin to 
auto fronein en allhloiv kata 
criston ihsoun

Ro 15:5 Ora o Deus da paciência e 
da consolação vos conceda sentir o 
mesmo uns para com os ouros, 
segundo Cristo Jesus;

15:6 ina omoyumadon en eni 
stomati doxazhte ton yeon kai 
patera tou kuriou hmwn ihsou 
cristou

Ro 15:6 Para que em um mesmo 
acordo e uma só boca, glorifiqueis ao 
Deus e Pai do nosso Senhor Jesus 
Cristo.

15:7 dio proslambanesye 
allhlouv kaywv kai o cristov 
proselabeto hmav eiv doxan 
yeou

Ro 15:7 Portanto recebei vós uns aos 
outros, conforme também Cristo nos 
recebeu para glória de Deus.

15:8 legw de ihsoun criston 
diakonon gegenhsyai peritomhv 
uper alhyeiav yeou eiv to 
bebaiwsai tav epaggeliav twn 
paterwn

Ro 15:8 Mas eu digo ter Jesus Cristo 
sido tornado ministro da circuncisão, 
por causa da verdade de Deus, para 
ratificar as promessas feitas aos pais;

15:9 ta de eynh uper eleouv 
doxasai ton yeon kaywv 
gegraptai dia touto 
exomologhsomai soi en eynesin 
kai tw onomati sou qalw

Ro 15:9 E para os gentios 
glorificarem a Deus por causa da 
misericórdia; como está escrito: Por 
causa disto eu te confessarei entre os 
gentios, e salmodiarei ao teu nome.

15:10 kai palin legei 
eufranyhte eynh meta tou laou 
autou

Ro 15:10 E outra vez diz: Alegrai-
vos gentios com o povo dele.

15:11 kai palin aineite ton 
kurion panta ta eynh kai 
epainesate auton pantev oi laoi

Ro 15:11 E outra vez: Louvai ao 
Senhor todas as nações, e celebrai-o 
todos os povos.

15:12 kai palin hsaiav legei 
estai h riza tou iessai kai o 

Ro 15:12 E outra vez, Isaías diz: 
Haverá uma raiz de Jessé, e aquele 



anistamenov arcein eynwn ep 
autw eynh elpiousin

que está se  levantando para reger os 
gentios: Nele os gentios esperarão.

15:13 o de yeov thv elpidov 
plhrwsai umav pashv carav 
kai eirhnhv en tw pisteuein eiv 
to perisseuein umav en th elpidi 
en dunamei pneumatov agiou

Ro 15:13 Ora o Deus da esperança 
vos encha de toda alegria e paz na fé, 
para o abundardes vós na esperança 
pela virtude do Espírito Santo.

15:14 pepeismai de adelfoi mou 
kai autov egw peri umwn oti kai 
autoi mestoi este agaywsunhv 
peplhrwmenoi pashv gnwsewv 
dunamenoi kai allhlouv 
nouyetein

Ro 15:14 Porém, eu mesmo, meus 
irmãos, também estou certo a 
respeito de vós, que vós mesmos 
também estais cheios de bondade, 
estando cheios de todo 
conhecimento, podendo também vos 
admoestardes uns aos outros.

15:15 tolmhroteron de egraqa 
umin adelfoi apo merouv wv 
epanamimnhskwn umav dia thn 
carin thn doyeisan moi upo tou 
yeou

Ro 15:15 Mas, irmãos, em parte eu 
vos escrevi mais atrevidamente, 
como vos relembrando, pela graça 
que me foi dada por Deus,

15:16 eiv to einai me leitourgon 
ihsou cristou eiv ta eynh 
ierourgounta to euaggelion tou 
yeou ina genhtai h prosfora 
twn eynwn euprosdektov 
hgiasmenh en pneumati agiw

Ro 15:16 Para ser eu um ministro de 
Jesus Cristo entre os gentios, 
administrando em serviço sagrado o 
Evangelho de Deus, para que a oferta 
dos gentios seja agradável, santificada 
no Espírito Santo.

15:17 ecw oun kauchsin en 
cristw ihsou ta prov yeon

Ro 15:17 Portanto eu tenho glória 
em Cristo Jesus, nas coisas 
concernentes a Deus.

15:18 ou gar tolmhsw lalein ti 
wn ou kateirgasato cristov di 
emou eiv upakohn eynwn logw 
kai ergw

Ro 15:18 Porque não ousaria dizer 
coisa alguma, que Cristo não tenha 
feito através de mim para obediência 
dos gentios, por palavra e obra,

15:19 en dunamei shmeiwn kai 
teratwn en dunamei pneumatov 
yeou wste me apo ierousalhm 
kai kuklw mecri tou illurikou 

Ro 15:19 Com poder de sinais e 
prodígios, em virtude do Espírito de 
Deus; de modo a ter eu plenamente 
pregado o Evangelho do Cristo, 



peplhrwkenai to euaggelion tou 
cristou

desde Jerusalém e pelas terras ao 
redor, até ao Ilírico;

15:20 outwv de filotimoumenon 
euaggelizesyai ouc opou 
wnomasyh cristov ina mh ep 
allotrion yemelion oikodomw

Ro 15:20 E desta maneira 
afetuosamente me esforçando em 
anunciar o Evangelho, não onde 
Cristo foi nomeado, para que eu não 
edifique sobre fundamento alheio;

15:21 alla kaywv gegraptai 
oiv ouk anhggelh peri autou 
oqontai kai oi ouk akhkoasin 
sunhsousin

Ro 15:21 Mas como está escrito: 
Aqueles a quem não foi anunciado a 
respeito dele, eles o verão; e aos que 
não o ouviram, o entenderão.

15:22 dio kai enekoptomhn ta 
polla tou elyein prov umav

Ro 15:22 Por isso também muitas 
vezes eu estava impedido de ir a vós;

15:23 nuni de mhketi topon ecwn 
en toiv klimasin toutoiv 
epipoyian de ecwn tou elyein 
prov umav apo pollwn etwn

Ro 15:23 Mas agora, não tendo mais 
lugar nestas partes, e tendo já por 
muitos anos grande desejo de ir a 
vós,

15:24 wv ean poreuwmai eiv thn 
spanian eleusomai prov umav 
elpizw gar diaporeuomenov 
yeasasyai umav kai uf umwn 
propemfyhnai ekei ean umwn 
prwton apo merouv emplhsyw

Ro 15:24 Assim que eu parta para a 
Espanha, irei a vós; porque eu 
espero, passando vos ver, e para lá ser 
encaminhado por vós, se 
primeiramente eu for em parte 
satisfeito de vós.

15:25 nuni de poreuomai eiv 
ierousalhm diakonwn toiv 
agioiv

Ro 15:25 Mas por agora estou indo 
para Jerusalém, prestando serviço aos 
santos;

15:26 eudokhsan gar makedonia 
kai acaia koinwnian tina 
poihsasyai eiv touv ptwcouv 
twn agiwn twn en ierousalhm

Ro 15:26 Porque pareceu bem aos de 
Macedônia e Acaia fazer uma certa 
contribuição para os pobres dentre os 
santos que estão em Jerusalém.

15:27 eudokhsan gar kai 
ofeiletai autwn eisin ei gar 
toiv pneumatikoiv autwn 
ekoinwnhsan ta eynh ofeilousin 
kai en toiv sarkikoiv 

Ro 15:27 Porque assim lhes pareceu 
bem e são devedores para com eles; 
porque se os gentios foram 
participantes dos bens espirituais 
deles, também devem lhes 



leitourghsai autoiv administrar os bens corporais.

15:28 touto oun epitelesav kai 
sfragisamenov autoiv ton 
karpon touton apeleusomai di 
umwn eiv thn spanian

Ro 15:28 Portanto, havendo 
concluído isto, e havendo lhes 
consignado este fruto, de lá, passando 
por vós, irei para a Espanha.

15:29 oida de oti ercomenov 
prov umav en plhrwmati 
eulogiav tou euaggeliou tou 
cristou eleusomai

Ro 15:29 E sei que indo a vós, irei 
em plenitude de benção do 
Evangelho de Cristo.

15:30 parakalw de umav 
adelfoi dia tou kuriou hmwn 
ihsou cristou kai dia thv 
agaphv tou pneumatov 
sunagwnisasyai moi en taiv 
proseucaiv uper emou prov ton 
yeon

Ro 15:30 E rogo-vos, irmãos, através 
do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo 
amor do Espírito, combaterdes 
comigo nas orações a Deus a meu 
favor,

15:31 ina rusyw apo twn 
apeiyountwn en th ioudaia kai 
ina h diakonia mou h eiv 
ierousalhm euprosdektov 
genhtai toiv agioiv

Ro 15:31 Para que seja livre dos que 
estão sendo desobedientes na Judeia, 
e para que esta minha administração, 
que faço para Jerusalém, seja bem 
aceita pelos santos.

15:32 ina en cara elyw prov 
umav dia yelhmatov yeou kai 
sunanapauswmai umin

Ro 15:32 Para que, pela vontade de 
Deus, eu chegue a vós em alegria, e 
me recreie convosco.

15:33 o de yeov thv eirhnhv meta 
pantwn umwn amhn

Ro 15:33 E o Deus da paz seja com 
todos vós. Amém.

16:1 sunisthmi de umin foibhn 
thn adelfhn hmwn ousan 
diakonon thv ekklhsiav thv en 
kegcreaiv

Ro 16:1 E RECOMENDO-VOS a 
nossa irmã Febe, sendo servidora da 
igreja, a que está em Cencreia;

16:2 ina authn prosdexhsye en 
kuriw axiwv twn agiwn kai 
parasthte auth en w an umwn 
crhzh pragmati kai gar auth 
prostativ pollwn egenhyh kai 
autou emou

Ro 16:2 Para que a recebais no 
Senhor, de modo digno aos santos, e 
a assistais em qualquer coisa que ela 
necessite de vos; porque tem sido 
socorredora de muitos, e também de 



mim mesmo.

16:3 aspasasye priskillan kai 
akulan touv sunergouv mou en 
cristw ihsou

Ro 16:3 Saudai Priscila e Áquila, os 
meus cooperadores em Cristo Jesus,

16:4 oitinev uper thv quchv mou 
ton eautwn trachlon upeyhkan 
oiv ouk egw monov eucaristw 
alla kai pasai ai ekklhsiai 
twn eynwn

Ro 16:4 Que expuseram os seus 
próprios pescoços pela minha vida; 
aos quais não só eu agradeço, mas 
também todas as igrejas dos gentios.

16:5 kai thn kat oikon autwn 
ekklhsian aspasasye 
epaineton ton agaphton mou ov 
estin aparch thv acaiav eiv 
criston

Ro 16:5 Saudai também a igreja que 
está em casa deles. Saudai Epêneto, o 
meu amado, que é as primícias de 
Acaia para Cristo.

16:6 aspasasye mariam htiv 
polla ekopiasen eiv hmav

Ro 16:6 Saudai Maria, que trabalhou 
muito para nós.

16:7 aspasasye andronikon kai 
iounian touv suggeneiv mou kai 
sunaicmalwtouv mou oitinev 
eisin epishmoi en toiv 
apostoloiv oi kai pro emou 
gegonasin en cristw

Ro 16:7 Saudai Andrônico e Júnia, os 
meus parentes e meus companheiros 
de prisão, os quais são notáveis entre 
os apóstolos, que também foram 
antes de mim em Cristo.

16:8 aspasasye amplian ton 
agaphton mou en kuriw

Ro 16:8 Saudai Amplias, o meu 
amado no Senhor.

16:9 aspasasye ourbanon ton 
sunergon hmwn en cristw kai 
stacun ton agaphton mou

Ro 16:9 Saudai Urbano, o nosso 
cooperador em Cristo, e Estáquis o 
meu amado.

16:10 aspasasye apellhn ton 
dokimon en cristw aspasasye 
touv ek twn aristoboulou

Ro 16:10 Saudai Apeles, o aprovado 
em Cristo. Saudai os que são da 
família de Aristóbulo.

16:11 aspasasye hrodiwna ton 
suggenh mou aspasasye touv ek 
twn narkissou touv ontav en 
kuriw

Ro 16:11 Saudai Herodião, o meu 
parente. Saudai aos que são da família 
de Narcisso, os que estão no Senhor.

16:12 aspasasye trufainan kai Ro 16:12 Saudai Trifena e Trifosa, as 



trufwsan tav kopiwsav en 
kuriw aspasasye persida thn 
agaphthn htiv polla ekopiasen 
en kuriw

quais trabalham no Senhor. Saudai 
Pérside, a amada irmã, a qual muito 
trabalhou no Senhor.

16:13 aspasasye roufon ton 
eklekton en kuriw kai thn 
mhtera autou kai emou

Ro 16:13 Saudai Rufo, o eleito no 
Senhor, e saudai a sua mãe e minha.

16:14 aspasasye asugkriton 
flegonta erman patroban 
ermhn kai touv sun autoiv 
adelfouv

Ro 16:14 Saudai Asíncrito, Flegonte, 
Hermas, Pátrobas, Hermes, e os 
irmãos que estão com eles.

16:15 aspasasye filologon kai 
ioulian nhrea kai thn adelfhn 
autou kai olumpan kai touv sun 
autoiv pantav agiouv

Ro 16:15 Saudai Filólogo e Júlia, 
Nereo e a sua irmã, e Olimpas, e 
todos os santos que estão com eles.

16:16 aspasasye allhlouv en 
filhmati agiw aspazontai umav 
ai ekklhsiai tou cristou

Ro 16:16 Saudai-vos uns aos outros 
com beijo santo. As igrejas de Cristo 
vos saúdam.

16:17 parakalw de umav 
adelfoi skopein touv tav 
dicostasiav kai ta skandala 
para thn didachn hn umeiv 
emayete poiountav kai 
ekklinate ap autwn

Ro 16:17 E rogo-vos, irmãos, 
observardes aqueles que estão 
promovendo as dissenções e os 
escândalos contra a doutrina que vós 
aprendestes de nós; e vos desviai deles.

16:18 oi gar toioutoi tw kuriw 
hmwn ihsou cristw ou 
douleuousin alla th eautwn 
koilia kai dia thv 
crhstologiav kai eulogiav 
exapatwsin tav kardiav twn 
akakwn

Ro 16:18 Porque os tais não servem 
ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao 
ventre deles próprios, e através das 
palavras suaves e lisonjas enganam os 
corações dos simples.

16:19 h gar umwn upakoh eiv 
pantav afiketo cairw oun to ef 
umin yelw de umav sofouv men 
einai eiv to agayon akeraiouv de 
eiv to kakon

Ro 16:19 Porque a vossa obediência 
chegou ao conhecimento de todos. 
Portanto eu me regozijo a respeito de 
vós; mas desejo, na verdade, vós 
serdes sábios para o bem, e simples 



para o mal.

16:20 o de yeov thv eirhnhv 
suntriqei ton satanan upo touv 
podav umwn en tacei h cariv tou 
kuriou hmwn ihsou cristou mey 
umwn amhn

Ro 16:20 E o Deus da paz em breve 
despedaçará Satanás debaixo dos 
vossos pés. A graça do nosso Senhor 
Jesus Cristo seja convosco. Amém!

16:21 aspazontai umav timoyeov 
o sunergov mou kai loukiov kai 
iaswn kai swsipatrov oi 
suggeneiv mou

Ro 16:21 Saúdam-vos Timóteo, o 
meu cooperador, e Lúcio e Jason e 
Sosípatro, os meus parentes.

16:22 aspazomai umav egw 
tertiov o graqav thn epistolhn 
en kuriw

Ro 16:22 Eu Tercio, que escrevi esta 
carta, vos saúdo no Senhor.

16:23 aspazetai umav gaiov o 
xenov mou kai thv ekklhsiav 
olhv aspazetai umav erastov o 
oikonomov thv polewv kai 
kouartov o adelfov

Ro 16:23 Gaio, o meu hospedeiro e 
de toda a igreja vos saúda. Erasto, o 
procurador da cidade vos saúda, e 
também o irmão Quarto.

16:24 h cariv tou kuriou hmwn 
ihsou cristou meta pantwn 
umwn amhn

Ro 16:24 A graça do nosso Senhor 
Jesus Cristo seja com todos vós! 
Amém.

16:25 tw de dunamenw umav 
sthrixai kata to euaggelion 
mou kai to khrugma ihsou 
cristou kata apokaluqin 
musthriou cronoiv aiwnioiv 
sesighmenou

Ro 16:25 Ora, àquele que é poderoso 
para vos firmar segundo o meu 
Evangelho e segundo a pregação de 
Jesus Cristo, conforme a revelação 
do mistério tendo sido encoberto 
desde os tempos eternos,

16:26 fanerwyentov de nun dia 
te grafwn profhtikwn kat 
epitaghn tou aiwniou yeou eiv 
upakohn pistewv eiv panta ta 
eynh gnwrisyentov

Ro 16:26 Mas agora havendo sido 
manifesto, e através  das  Escrituras 
Proféticas,  segundo  o mandamento 
do  Deus  eterno,  havendo sido 
notificado a todas as nações para 
obediência da fé;

16:27 monw sofw yew dia ihsou 
cristou h doxa eiv touv aiwnav 
amhn

Ro 16:27 Ao único Deus sábio, a ele 
seja a glória através de Jesus Cristo 
para todo o sempre. Amém. 




