
Romanos 15.22-29 

A Vida de Quem Serve a Deus 

22
   Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. 

23
   Mas, agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, 

24
   penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei 

convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a 
vossa companhia. 

25
   Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. 

26
   Porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os 

santos que vivem em Jerusalém. 

27
   Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores; porque, se os gentios têm sido participantes 

dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. 

28
   Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. 

29
   E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. 

  

Mensagem Central: Servir a Deus envolve uma vida operosa e atarefada que exige determinação e 
empenho. 

  

4 características da vida de quem serve a Deus 

  

1. Ocupação (22) 

21
 Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela 

Macedônia e Acaia, considerando: Depois de haver estado ali, importa-me ver também 
Roma.

 22
 Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, 

permaneceu algum tempo na Ásia (At 19.21,22). 

  

2. Objetivos (23,24) 

12
 Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para conquistar 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
 13

 Irmãos, quanto a mim, não julgo 
havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e 
avançando para as que diante de mim estão,

 14
 prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus (Fp 3.12-14). 

  

3. Obrigações (25-27) 



Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da 
multiforme graça de Deus (1Pe 4.10). 

  

4. Oportunidades (28,29) 

 
11

 Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais 
confirmados,

 12
 isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por 

intermédio da fé mútua, vossa e minha.
 13

 Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas 
vezes, me propus ir ter convosco (no que tenho sido, até agora, impedido), para conseguir 
igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios (Rm 1.11-13). 

 


