
Romanos 16.3-16 

Os Meios para Ter uma Vida Notável 

3
    Saudai Priscila e Áqüila, meus cooperadores em Cristo Jesus, 

4
    os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça; e isto lhes agradeço, não 

somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios; 

5
    saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, 

primícias da Ásia para Cristo. 

6
    Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. 

7
    Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são 

notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 

8
    Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. 

9
    Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estáquis. 

10
   Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. 

11
   Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 

12
   Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que 

também muito trabalhou no Senhor. 

13
   Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para 

mim. 

14
   Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com 

eles. 

15
   Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com 

eles. 

16
   Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. 

  

Mensagem Central:   Alguns fatores necessários à vida cristã têm uma grande capacidade de 
marcar positivamente a vida dos irmãos e tornar notáveis aqueles que o 
praticam. 

  

3 fatores que marcam a vida dos irmãos 

  

1. Compromisso (3,4,6,7,9a,10,12) 

v.3 – meus cooperadores. 

v.4 – arriscaram a sua própria cabeça. 

v.6 – muito trabalhou por vós. 

v.7 – companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. 



v.9a – cooperador em Cristo. 

v.10 – aprovado em Cristo. 

v.12 – trabalhavam no Senhor... muito trabalhou no Senhor. 

  

2. Convivência (5,11,14,15) 

v.5 – a igreja que se reúne na casa deles. 

v.11 – que estão no Senhor. 

v.14 – se reúnem com eles. 

v.15 – se reúnem com eles. 

  

3. Comunhão (8,9b,13b) 

v.8 – meu dileto amigo no Senhor. 

v.9b – meu amado. 

v.13b – tem sido mãe para mim. 

  

 


