
Romanos 15.14-21 

A Função do Pregador da Palavra 

14
   E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estais possuídos de 

bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. 

15
   Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à 

memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, 

16
   para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar 

o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo 
Espírito Santo. 

17
   Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. 

18
   Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por 

meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, 

19
   por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo; de maneira que, desde 

Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, 

20
   esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, 

para não edificar sobre fundamento alheio; 

21
   antes, como está escrito: Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e 

compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. 

  

Mensagem Central:   A função do pregador da mensagem de Deus é definida nas Escrituras e 
exige um trabalho árduo e responsável. 

  

3 obrigações de um pregador da Palavra de Deus 

  

1. Trabalhar para que a vida dos ouvintes agrade a Deus (14-16) 

3
 Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão 

de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos 
ouvidos;

 4
 e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas.

 5
 Tu, 

porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um 
evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério (2Tm 4.3-5). 

  

2. Se empenhar na divulgação do Evangelho em toda parte (17-19) 

Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a 
pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem; e fui libertado da 
boca do leão (2Tm 4.17). 

  

3. Se esforçar para que seu trabalho seja relevante (20,21) 



1
 Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.

 2
 E o que de minha 

parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e 
também idôneos para instruir a outros (2Tm 2.1,2). 

 


