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Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer 

de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e 

sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu 

coração e de toda a tua alma, para guardares os 

mandamentos do Senhor e os seus estatutos 

que hoje te ordeno, para o teu bem? 

Deuteronômio 10:12-13 



 

RESUMO 
 

 

O termo τὴν λογικὴν λατρείαν em Romanos 12:1 é de cunho prático e muito importante 

para os crentes, sendo classificado por Cranfield (1985, p.294) como “o único caminho para 

agradar a Deus”. Comentaristas defendem que esta expressão esteja ligada à resposta de 

gratidão humana aos privilégios alcançados no relacionamento com Deus sem, contudo 

explorarem o significado e função do termo dentro da dinâmica desta relação Divina 

humana. Além disso, vale mencionar que a tradução de τὴν λογικὴν λατρείαν é múltipla, o 

que pode influenciar sua função teológica. A Versão Almeida Atualizada traduz por “o vosso 

culto racional”; a New International Version opta por “this is your true and proper worship.” 

Pelo uso do método histórico-literário e teológico de análise bíblica ficou clara a 

preocupação de Paulo em preparar a igreja para relacionar-se com Deus. Considerando que 

a conservação do crente nesta relação é condicional à sua obediência plena, o termo τὴν 

λογικὴν λατρείαν foi entendido como sendo o serviço e adoração prestados a Deus a fim de 

serem conservados no relacionamento Divino humano.  

 

Palavras Chave: λογικὴν, λατρείαν, Relacionamento, Deus, Crente, Conservação. 

   

 

 
 
 

 

 

http://biblehub.com/niv/romans/12.htm


 

ABSTRACT 
 

The term τὴν λογικὴν λατρείαν in Romans 12: 1 have a practical aspect and is very important 

for the believers, being named by Cranfield (1985, p.294) as "the only way to please God." 

Commentators argue that this expression is linked to the response of human gratitude for 

the privileges achieved in the relationship with God without however explore the meaning 

and function of the expression within this divine human relationship. Furthermore, it is 

worth mentioning that the translation of τὴν λογικὴν λατρείαν is multiple, which may 

influence their theological function. The King James Version translates as "your reasonable 

service"; New International Version opts for "this is your true and proper worship." By use of 

the historical-literary and theological method was noted in the biblical examination that 

Paul's concern was prepare the church to relate with God. Whereas the conservation of the 

believer in this relationship is conditional to full obedience, τὴν λογικὴν λατρείαν term was 

understood to be the service and worship rendered to God in order to be conserved in the 

human divine relationship. 

 
Key words: λογικὴν, λατρείαν, Relationship, God, Christian, Conservation 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1.  Introdução ao Tema  

O termo τὴν λογικὴν λατρείαν em Romanos 12:1 é de cunho prático e muito 

importante para os crentes, sendo classificado por Cranfield (1985, p. 294) como “o único 

caminho para agradar a Deus”.  

Autores como Stott (1994, p. 387), Cranfield (1985, p. 291) e Dunn (1988, p. 706) 

demonstram que o termo τὴν λογικὴν λατρείαν contido na exortação de Romanos 12:1-2 

trata do relacionamento Divino humano.  

É fato que a igreja em Romanos é tratada dentro da própria carta como estando num 

relacionamento com Deus, e Paulo revela aos seus leitores que a conservação deles neste 

relacionamento é condicional à permanência dos mesmos na bondade divina (Rm 11:20-23). 

Para Stern (2007, p. 450) permanecer na bondade divina é o mesmo que viver em 

obediência a Deus. Assim a posição ou status dos crentes diante de Deus, bem como seus 

novos privilégios são totalmente condicionais. O Comentarista Cranfield (1985, p. 298) 

acrescenta que em Romanos 12:1-2 está o caminho para a obediência plena exigida por 

Deus, a qual é requerida de todos que foram “libertos do pecado” (1985, p. 291). 

Embora os autores já citados enquadrem a presente expressão dentro do 

relacionamento Divino humano, uma explicação do significado e função do termo τὴν 

λογικὴν λατρείαν no contexto da relação entre Deus e o crente ainda pode ser ampliada. 

Além disso, vale mencionar que a tradução de τὴν λογικὴν λατρείαν é múltipla, o que pode 

influenciar seu significado teológico. A Versão Almeida Atualizada traduz por “o vosso culto 

racional”; a New International Version opta por “this is your true and proper worship.” 

1.2. Problemática  

A partir do fato de que a conservação do crente no relacionamento com Deus é 

condicional e que o apelo de Paulo a fim de que se praticasse o τὴν λογικὴν λατρείαν 

envolve o crente e Deus numa espécie de relacionamento, qual o significado desta 

expressão no relacionamento com Deus conforme o argumento da carta aos Romanos?  

 

 

http://biblehub.com/niv/romans/12.htm
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Ampliar o entendimento acerca de τὴν λογικὴν λατρείαν em Romanos 12:1 no 

contexto do relacionamento com Deus. 

1.3.2.    Objetivos Específicos 

 Expor o contexto de Paulo aos Romanos. 

 Esclarecer o significado de cada elemento da expressão  τὴν λογικὴν λατρείαν no 

texto. 

 Descobrir a aplicação teológica do tema para o cotidiano. 

1.4. Justificativa 

Pessoal: o autor do presente trabalho encontrou a hipótese de que a prática de τὴν 

λογικὴν λατρείαν tem a função de preservar o crente a salvo no relacionamento Divino 

humano. 

Social: tal estudo torna-se relevante para ampliar a compreensão de τὴν λογικὴν 

λατρείαν no pensamento do leitor contemporâneo além de auxiliá-los na aplicação teológica 

e prática do mesmo dentro do relacionamento Divino humano. 

Científica: não há muita publicação específica acerca de τὴν λογικὴν λατρείαν, mas 

as que existem se restringem a abordar amplamente o sentido da prática do mesmo como 

um manifesto de gratidão por parte do crente, fragilizando deste modo, a função e a 

importância de τὴν λογικὴν λατρείαν dentro do relacionamento Divino humano. 

1.5.  Metodologia 

O presente trabalho tem por pressuposto que toda a Escritura é inspirada por Deus, 

através do Espírito Santo e escrita por seres humanos em sua própria linguagem e em 

harmonia com a revelação divina.  

O autor usa os termos “carta” e “epístola” de maneira intercambiável quando se 

refere ao documento de Romanos. No que diz respeito à nomenclatura, a expressão 

“Primeiro Testamento” é usada para se referir ao que nós cristãos denominamos Antigo 
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Testamento. Em substituição do termo Novo Testamento será utilizado o termo “Segundo 

Testamento” ou “Texto judaico cristão”.  

Para abordar a relação da permanência do crente no relacionamento Divino 

humano conforme a expressão em análise, o presente trabalho se baseará no método 

Histórico-literário e teológico de análise. Este método é definido por Fee e Stuart (2009, p. 

39) como consistindo da análise das palavras e da estrutura em que o texto foi construído 

com o auxílio da história. Considerando que seu uso Isso poderá sanar parte da deficiência 

causada pelo grande distanciamento entre o contexto cultural, temporal, linguístico e 

histórico existente entre o leitor do século XXI e aquele em que Paulo viveu no século I. 

Assim o significado teológico de τὴν λογικὴν λατρείαν brotará a partir das evidências 

históricas e literárias. 

.   
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2. INTERPRETAÇÕES ATUAIS 

 

Nesta seção o trabalho irá fornecer um panorama mais amplo acerca das 

interpretações e traduções acerca de τὴν λογικὴν λατρείαν a fim de que o leitor possa 

conhecer o contexto das abordagens atuais referentes à expressão.    

A discussão atual acerca do termo τὴν λογικὴν λατρείαν não tem sido marcada 

fortemente pela contradição. Na maior parte dos casos o problema surge nas traduções 

bíblicas, na qual os autores diferenciam-se nas sugestões sobre o significado das palavras. 

Como exemplo, abaixo é fornecido um quadro com 22 versões da tradução de τὴν λογικὴν 

λατρείαν”.  

Versão Romanos 12:1 “τὴν λογικὴν λατρείαν” 

Reina Valera “O Vosso serviço racional ou razoável” 

Versão Almeida Atualizada “O Vosso culto racional” 

NEB “O culto oferecido pela mente e pelo 

coração” 

New International Version “This is your true and proper worship.” 

New Living Translation “This is truly the way to worship him.” 

English Standard Version “Which is your spiritual worship.” 

New American Standard Bible “Which is your spiritual service of 

worship.” 

King James Bible “Which is your reasonable service”. 

Holman Christian Standard Bible “This is your spiritual worship” 

International Standard Version “For this is the reasonable way for you to 

worship”. 

NET Bible “Which is your reasonable service.” 

http://biblehub.com/niv/romans/12.htm
http://biblehub.com/nlt/romans/12.htm
http://biblehub.com/esv/romans/12.htm
http://biblehub.com/nasb/romans/12.htm
http://biblehub.com/kjv/romans/12.htm
http://biblehub.com/hcsb/romans/12.htm
http://biblehub.com/isv/romans/12.htm
http://biblehub.com/net/romans/12.htm
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King James 2000 Bible “Which is your reasonable service” 

GOD'S WORD® Translation “This kind of worship is appropriate for 

you” 

Jubilee Bible 2000 “Which is your rational worship.” 

Aramaic Bible in Plain English “By a logical service.” 

American King James Version “Which is your reasonable service.” 

Douay-Rheims Bible “Your reasonable service.” 

Darby Bible Translation “[Which is] your intelligent service” 

English Revised Version “Which is your reasonable service.” 

Webster's Bible Translation “Which is your reasonable service.” 

Weymouth New Testament “This with you will be an act of 

reasonable worship.” 

World English Bible “Which is your spiritual service” 

Young's Literal Translation “Your intelligent service; 

Quadro 1. Versões bíblicas de τὴν λογικὴν λατρείαν. Engenheiro Coelho. Nov., 2014. (Traduçoes 
visualizadas do site: http://biblehub.com/nlt/romans/12.htm) 

Percebe-se a diferença entre elas devido a raridade destes termos em outros 

textos. No que diz respeito às interpretações do termo, há os que assim como Champlin 

(2003, p. 707) interpretam o termo como uma “exigência a ser praticada pelo cristão”. 

Outros atribuem ao termo a qualidade de ser “a resposta completa e plena ao evangelho”, 

como foi mostrado por Dunn (1988, p. 708). Também há autores como Riddebors (2004, p. 

376) e Wright (2002, p. 704) que exploram a ideia de que τὴν λογικὴν λατρείαν se trata de 

um dos privilégios concedidos à igreja após ter sido inserida no relacionamento com Deus ou 

na aliança. O comentarista judeu Stern cita que,  

O termo latreia corresponde ao termo hebraico avodah, que pode 
significar “trabalho, culto”, no sentido comum (o cognato eved significa 
“escravo”); e isso é o que o leitor de hoje equivocadamente entende com a 

http://biblehub.com/kj2000/romans/12.htm
http://biblehub.com/gwt/romans/12.htm
http://biblehub.com/jub/romans/12.htm
http://biblehub.com/aramaic-plain-english/romans/12.htm
http://biblehub.com/akjv/romans/12.htm
http://biblehub.com/drb/romans/12.htm
http://biblehub.com/dbt/romans/12.htm
http://biblehub.com/erv/romans/12.htm
http://biblehub.com/wbt/romans/12.htm
http://biblehub.com/wey/romans/12.htm
http://biblehub.com/web/romans/12.htm
http://biblehub.com/ylt/romans/12.htm
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expressão antiga da KJV. Mas “avodah” tambem é o termo técnico para o 
“culto” religioso realizado no Templo; o contexto exige este significado aqui 
(STERN, 2007, p. 464). 

 

Em adição a estes autores há a opinião de Whittle (p. 93) que relaciona Romanos 

12:1-2 ao oferecimento das ofertas pacíficas do Antigo Testamento. Para ela, o culto racional 

é praticado num contexto parecido ao daquele onde o ofertante no AT comparecia com uma 

oferta após ter alcançado o favor de Deus.   

A última abordagem que citamos  a respeito de τὴν λογικὴν λατρείαν é apresentada 

por Doran (2013) que defende a abordagem da uma adoração em todos os aspectos da vida. 

Na concepção dele, por de trás do texto, há uma ideia hebraica, o que significa que o termo 

tem a função de demonstrar a adoração como no antigo Israel. Assim, esta adoração não 

pode ser restringida a um espaço geográfico, mas deve abranger todos os aspectos da vida e 

do ser, como por exemplo, o trabalho, a comida, a família, etc.  
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3. O LIVRO DE ROMANOS 

3.1. Epístola-Carta 

De acordo com Adolf Deissmann (in: FREEDMAN, 1992, p. 826) Romanos é uma 

carta, dada à situação em que foi enviada. Em sua concepção este documento foi elaborado 

para atender uma necessidade ocasional. Contudo existem os que classificam Romanos 

como sendo uma epístola dado à não casualidade de sua composição e do processo de 

elaboração que não foi tão simples como a das cartas, de não ser um documento privado 

como eram as cartas, nem possuir uma comunicação informal, mas um conteúdo mais sério.  

Uma terceira posição é apresentada na obra Dicionário de Paulo e suas cartas 

(HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 191), que classifica Romanos como possuindo ambas as 

designações, carta ou epístola.  

3.1.1. Dificuldade das Cartas 

Barclay (2002, p. 5) menciona que há um grande problema para aqueles que 

analisam essa carta apostólica quase vinte séculos depois, visto que não conhecemos 

totalmente a circunstâncias que ele estava enfrentando. Por conta disso o trabalho buscará 

informações no contexto histórico para que de alguma forma possa sanar esta dificuldade. 

3.2. Contexto Histórico de Romanos 

Esta seção tem por objetivo esclarecer o contexto que envolvia Paulo e seus 

destinatários, o que resultará em informações úteis para que seja ampliada a compreensão 

de τὴν λογικὴν λατρείαν no contexto do relacionamento entre Deus e os crentes. 

3.3. Autoria da Epístola  

Não há controvérsia significativa quanto à autoria (DUNN, 1988, p. 11). É possível 

encontrar testemunhos muito antigos que comprovam esta afirmação, em escritores tais 

como Orígenes (210-250 d.C), Tertuliano (193-216 d.C) e Clemente de Alexandria (190-200 

d.C) (HENDRIKSEN, 1981, p. 4).   

 

 



18 
 

3.4. Data da Epístola 

A data em que Romanos foi escrita é estabelecida entre o período de 57/58 d.C. 

(BRUCE, 1963, p. 9; HENDRIKSEN, 1981, p. 15; GAEBELEIN, 1976, p. 4). Isto significa que foi 

escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo (54-58d.C) (BROWN, 2012, p. 44). 

3.5. Destinatários da Epístola  

A comunidade para qual a carta foi endereçada estava formada tanto por gentios 

(Rm 1:5,13-15) como judeus (Rm 1:1-3, 16;9-11). De acordo com Cranfield (1985, p. 7) a 

igreja romana estava formada por judeus e gentios, sem que se possa, todavia, pontuar a 

proporção de cada grupo. Hendriksen (1981, p. 16) e Gundry (1978, p. 326) defendem que a 

maioria dos cristãos em Roma era gentílica, porém mencionam que a epístola não deixa 

margem para a especulação de quanto era essa maioria.  

O autor Gundry (1978, p. 326) também defende que os capítulos 9-11 de Romanos 

assim como os argumentos e réplicas judaicas (Rm 2:17-38; 6:1-7:6; 14:1-15:3) não indicam 

uma composição maioritária de judeus, mas aponta a experiência do apóstolo a partir do 

embates com judeus em viagens missionárias anteriores. 

3.6. Propósito da Epístola 

Myers (FREEDMAN, 1992, p. 819), ao comentar sobre o propósito de Romanos, diz 

que ela não é uma resposta a alguma pergunta feita pela comunidade romana como foi o 

caso de 1 Coríntios;  nem é um tratado contra ensinos heréticos,  característica de Gálatas; e 

não demonstra uma circunstância óbvia para qual foi escrita, diferenciando-se de todas as 

demais cartas de Paulo.  

Isto indica que Romanos não foi escrita com um propósito tão claro como notado 

em outras cartas.  Há, contudo, quem defenda um propósito específico para a carta ter sido 

escrita. Para Gundry (1978, p. 326), por exemplo, o propósito de Paulo era preparar a igreja 

para uma futura visita, para isso cita Romanos 1:13;15:22-24. Esse propósito justificaria a 

característica de Romanos ser um tratado do evangelho e ter o objetivo de preparar seus 

leitores para o futuro ministério oral de Paulo entre eles. Outro autor, Gaebelein (1976, p. 

5), afirma que Paulo enviou sua carta à cidade de Roma com a intenção de que a igreja ali 

estabelecida nos lares pudesse continuar a obra da pregação do evangelho em Roma.  
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Já o comentarista James Dunn (HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 1102) defende que 

Romanos não tem um propósito, mas vários: (1) o propósito missionário baseando-se no 

desejo de Paulo em evangelizar em Roma (Rm 1:13-15), (2) o propósito apologético por 

causa do forte uso do estilo de diatribe, no qual Paulo parece defender algumas das suas 

motivações e (3) o propósito pastoral que está fundamentado na seção dos capítulos 12:1-

15:6 da carta aos Romanos. Essas opiniões acerca de Romanos indicam que Paulo estava 

preocupado tanto na instrução teórica de seus leitores, quanto a instrução dos mesmos à 

prática de boas obras. 

3.7. Situação Social em Roma 

Para o escritor Gundry (1978, p. 30) a sociedade romana gozava de muitas 

características: estradas retas e boas, construções diferenciadas, educação, um código de 

leis universais, valorização do indivíduo e a busca pela unidade. Uma forte característica 

daquela sociedade era sua composição miscigenada (BROWN, 2012, p. 130). Em um mesmo 

império era possível encontrar vários povos conquistados vivendo sob um mesmo governo, 

aos quais era permitido conservar muito de sua cultura. De acordo com Skarsaune (2004, p. 

23) a cultura estava mesclada com exemplos tanto do oriente como do ocidente. 

Em sua descrição Gundry (1978, p. 30) declara que a sociedade era passível de forte 

imoralidade. Para demonstrar isso o escritor cita como que “gravuras obscenas” eram 

gravadas nas paredes externas das casas e menciona que nos cultos era costume oferecerem 

virgens para que servissem aos ritos cultuais pagãos, frequentemente entrelaçados com atos 

sexuais. Outros ofereciam a própria esposa e filha para a prostituição, a fim de ganhar 

dinheiro. 

O divórcio não era algo difícil de ser conseguido naquela sociedade, e os pais 

poderiam abandonar suas filhas recém-nascidas pelo fato de serem mulheres. Muitas delas 

eram recolhidas com o propósito de serem usadas como prostitutas (GUNDRY, 1978, p.32). 

Ainda neste contexto é conhecida a existência dos gladiadores, homens que lutavam até a 

morte para entretenimento da sociedade. Também, eram criadas peças teatrais, muitas 

vezes repletas de imoralidade, que refletiam as características da sociedade.  O império era, 

na verdade, uma multidão de agrupamentos étnicos, culturais e religiosos mantidos juntos 

por uma submissão política comum, pela interdependência econômica e comercial e pelo 

compartilhar de uma cultura superior (WALKER, 2006, p. 12). 
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Todas estas características sociais estavam à disposição das pessoas, contudo havia 

um grupo dentro do império romano que não partilhava muitas destas características 

sociais. De acordo com Brown (2012, p. 131) os judeus não se envolviam com cultos que não 

fossem os deles. Não comiam aquilo que não fosse autorizado pela lei. Não abriam mão do 

monoteísmo. E isso acarretou em muitas suspeitas sobre eles. 

3.8. Situação Filosófica em Roma 

A época do Novo Testamento não é marcada pelo surgimento de filósofos. Segundo 

Barret (1957, p. 97) “as pessoas deste período desejavam outras respostas para seus 

problemas do que aquelas oferecidas pela filosofia. Algumas filosofias haviam surgido com a 

intenção de oferecer ao homem comum destinos eternos alheios à crença nas divindades”. 

A confiança somente no pensamento humano para resolver os problemas enfrentados no 

dia a dia estava sendo rejeitada e o apego à prática de ética estava emergindo.  

 No entanto, o rompimento com a filosofia nunca foi completo, já que preceitos 

oferecidos por qualquer dos filósofos existentes eram levados à prática diária dos moradores 

do império romano. Para muitos a filosofia trazia um caminho melhor que o da religião. 

Brown esclarece que 

a filosofia já havia se desenvolvido durante séculos antes do período 
formativo da igreja e podia oferecer alguns destinos às pessoas 
preocupadas com a vida e a maneira de viver. Eram informados acerca do 
mundo metafísico, da importância de ser eticamente correto [...]. Sendo 
assim, o homem do primeiro século possuía a liberdade de se filiar à 
filosofia que mais lhe agradasse (BROWN, 2012, p. 12). 

A filosofia que mais se tornou influente no Primeiro século foi o estoicismo, a qual 

defendia a existência de uma razão divina que entremeava todo o universo. Ela regulava os 

movimentos celestes, o ciclo das estações e as funções dos objetos naturais. O papel dos 

homens era viver em acordo com esta razão divina, pois assim seria mantida a ordem de 

todo o universo (BARRET, 1957 p. 61). 

3.9. Situação Religiosa em Roma 

De acordo com Hubard (2010, p. 24) era “mais fácil encontrar um deus nas ruas de 

Roma do que um homem”. Isso demonstra o quanto as pessoas estavam envolvidas em uma 

política de adesão de muitos deuses ao cotidiano. Walker (2006, p. 67) descreve que o 
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governo romano não tinha a intenção de ser seletivo na permissão das práticas religiosas 

dos povos do império, e assim, era permitido que cada povo, por meio de seus costumes, 

seguisse seus ritos religiosos. 

Desta maneira o Panteão romano recebia um novo deus constantemente, contanto 

que este não tomasse a supremacia do Estado (CAIRNS, 2009, p. 88). A sociedade romana 

presenciava a prática de diversas cerimônias religiosas. Estas podiam ser classificadas como 

culto ao Imperador ou à Sabedoria, cultos de Mistérios e cultos judeus. Com exceção dos 

judeus, cuja religião era monoteísta, todo o restante estava obrigado a reconhecer a 

supremacia do Estado através do culto ao Imperador, o que contribuía para manter a paz no 

império (BROWN, 2012, p. 156). 

Barret (1957, p. 91) comenta que em muitos destes cultos as pessoas estavam 

buscando uma espécie de redenção. Eles se aproximavam do altar com um sacrifício, a fim 

de conseguirem segurança para seu futuro. Barret segue descrevendo que as pessoas 

tinham medo de que se perdessem por estar fazendo algo contrário à vontade divina. Estes 

sentimentos os levavam para uma questão de vida ou morte, e não apenas ofereciam os 

sacrifícios a seus deuses, mas também buscavam se unir à divindade por meio da prática do 

bem ou qualquer coisa requerida pelos deuses. Na visão de Barret, as pessoas pensavam que 

isto os imunizaria de modo que não fossem vítimas do destino, o que era considerado um 

mal. 

As pessoas também buscavam estar de acordo com a vontade dos deuses a fim de 

tornar impotentes as doenças e os perigos e garantir a prosperidade, pois havia a ideia de 

que os deuses eram guardiães da ordem moral. Assim a ligação do culto com o ciclo da 

natureza e o desejo de boas colheitas tornava a prática religiosa um aspecto importante da 

vida cotidiana (HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 362, 1061). 

3.9.1. Sacrifícios na Religião Romana 

A idolatria, “adoração ou serviço a ídolos”, era muito comum nos tempos de Paulo 

(Rm 1: 20-25; At 17:23; 1 Co 8:5; 1 Co 10:7,14). Os sacrifícios, que poderiam ser ou não de 

animais, eram quase a parte central na adoração aos deuses (DUNN, 2003, p. 65). Havia 

deuses que deveriam ser aplacados, deuses que deveriam ser homenageados, deuses aos 

quais se deveria oferecer sacrifícios, deuses cuja refeição deveria ser compartilhada 

(HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 1066). 
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Dentro ainda do que seja a religião romana pode-se identificar um aspecto 

fundamental chamado pax deorum, “paz com os deuses”. Os métodos para manter a pax 

deorum se expressam em: a) aplacar as divindades com sacrifícios e orações; b) cumprir com 

exatidão todos os votos e juramentos; c) prestar atenção a todos os sinais exteriores da 

vontade dos deuses (HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 1061). Era muito importante para o 

gentio cumprir cada uma das etapas apresentadas acima, pois havia uma ideia de que os 

deuses muitas vezes impediam a boa sorte da pessoa e com isso o relacionamento entre eles 

e os deuses era marcado por um clima de incerteza (HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 363). 

3.10. Considerações da igreja Primitiva sobre Sacrifícios Cristãos 

A partir da obra de Bercot (2006, p. 258) é possível saber como os crentes 

primitivos entendiam a exortação para oferecer sacrifícios. Isso contribuirá para ampliar a 

compreensão contemporânea cristã acerca do termo. Atenágora (175, E, 2.135) dizia que o 

mais nobre dos sacrifícios para nós é conhecer quem esticou e fez as abóbadas do céu, e 

quem estabelceu a terra em seu lugar. Todavia, verdadeiramente, pertence a nós oferecer 

um sacrificio sem sangue “serviço da nossa razão”. Tertuliano (197, W, 3.156) expressou que 

não são os sacrifícios terrenos, mas os sacrifícios espirituais que o crente deve oferecer a 

Deus. Ele continuou dizendo: “nós lemos: ofereçam a Deus um sacrifício de louvor e rendam 

ao altíssimo seus votos”. Este é o sacrifício espiritual de louvor. Mark Minucius Felix (200, W, 

4.193) estabelceu o que era o sacrifício  

aquele que cultiva a inocência, suplica a Deus. Aquele que cultiva a justiça 
faz oferta a Deus. Aquele que se abstem de práticas fraudulentas, adequa-
se a Deus. Aquele que livra o homem do perigo oferece o sacrifício mais 
aceitável. Estes são os nossos sacrifícios, estes são nossos ritos da adoração 
a Deus (BERCOT, 2006, p. 258). 

Por fim a opinão de Lactantius (304-313, W) é expressa: “o que é incorpóreo deve 

ser oferecido a Deus, pois Ele aceita isto. Sua oferenda é a inocência de alma. O sacrifício 

dele é louvor e hinos. Pois se Deus não pode ser visto então ele deveria ser adorado com 

coisas que não são vistas”. Estas citações demonstram que a igreja primitiva tinha claro em 

sua mente que Deus não esperava um sacrfício como era oferecido aos outros deuses e que 

havia a ideia de que o sacrifício estava relacionado com a conduta deles dentro da 

sociedade. 

3.11. Considerações Sobre a Epístola 
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A epístola aos Romanos é o resultado de 20 anos de apostolado. O comentarista 

Hendriksen (1981, p. 25) enfatiza que a soma de experiências no decorrer da vida de Paulo 

com toda certeza influenciou o conteúdo da carta que seria enviada a uma igreja na qual 

“nunca havia posto a sola do pé”. O que Paulo buscou apresentar a esta comunidade diz 

respeito maiormente, a assuntos referentes à salvação e a aplicação prática deste conceito 

no cotidiano da igreja. O escritor Metzger (1980, p. 218) confirma esta ideia ao mostrar que 

Romanos, Gálatas e Coríntios são essencialmente soteriológicas. Isso significa que o apóstolo 

Paulo enviou estas cartas a seus respectivos endereços com a intenção de clarear ou 

resolver possíveis problemas concernentes à salvação. Metzger (1980, p. 229), ainda 

adiciona que a carta de Romanos é um documento essencialmente dividido em duas partes 

principais onde os primeiros onze capítulos são para explicar pontos teológicos (teóricos) 

acerca da salvação, e o restante se concentra em exortar à prática (Rm12-16). O 

comentarista Hendriksen (1981, p. 30-31) também enfatiza que o conteúdo desta carta é 

marcado por um importante volume instrutivo acerca da dinâmica da salvação humana.  

No que diz respeito aos temas Myers (FREEDMAN, 1992, p. 825) informa que a 

Epístola aos Romanos possui uma característica interessante, isso se refere à disposição dos 

temas dentro da própria epístola. Ele aponta que tais temas ora estão separados por blocos 

textuais, ora estão misturados dentro da epístola. Hendriksen (1981, p. 28), por sua vez, 

considera a existência de muitos temas em Romanos, porém conclui que estão interligados 

sob uma temática maior, que seria a justificação pela fé.  

Na opinião de Nichol (1996, p. 464) o livro de Romanos se destaca dos demais 

escritos paulinos por abordar de maneira ampla o tema da pecaminosidade universal dos 

homens e a graça universal de Deus. O autor continua discorrendo que a graça proporcionou 

um caminho pelo qual os pecadores podem ser perdoados e também restaurados à 

perfeição e à santidade. Também Richardson (1992, p. 147) concorda com Nichol ao 

defender que Romanos não trata apenas de Justificação pela fé, mas inclui a santificação. 

Em suma, o que estes autores sugerem é que o tema geral de Romanos é 

concernente à salvação, tanto a teoria quanto a prática. Isto deve ser notado, visto que 

Paulo parece enfatizar tanto a importância da justificação pela fé quanto da santificação 

demonstrada (Rm 6:22) dentro do relacionamento com Deus. 

3.12. Estrutura da Epístola  
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É unânime entre os estudiosos que a estrutura da Carta aos Romanos pode ser 

dividida em dois blocos principais: a seção teológica (Rm 1-11) e a seção exortativa (Rm 12-

16). Para Metzger (1980, p. 229) estas duas partes estão vinculadas entre si. O comentarista 

Richardson (1992, p. 147) diz que após a apresentação dos capítulos anteriores, Paulo foca 

no resultado prático do comportamento humano. Para ele isso se dá em resposta à 

discussão levantada nos capítulos anteriores.  

Thomson (1990, p. 58) defende que o documento de Romanos se assemelha aos 

documentos judaicos farisaicos na qual a teoria nunca estava desassociada da exortação à 

prática e, por conseguinte, sempre buscava levar o leitor à aplicação prática do 

conhecimento adquirido. S. Stowers (FREEDMAN, 1992, p. 826) explora a semelhança com 

um tipo de documento estóico chamado “Carta Protreptic”, que tem o objetivo de levar a 

pessoa a um estilo de vida mais elevado.  

A estrutura geral da carta aos Romanos adotada nesta seção é a sugerida por Nichol 

(1996, p. 464-465) que defende que Romanos aborda de maneira ampla o tema da 

pecaminosidade humana e a graça universal de Deus. Neste contexto, Nichol ainda diz que a 

graça de Deus proporcionou um caminho pelo qual os pecadores podem ser perdoados e 

também restaurados à perfeição e à santidade. 

 I. Introdução, 1: 1-15. 
   A. Saudações, 1: 1-7. 
   B. Explicações pessoais, 1: 8-15. 
 II. Exposição doutrinária, 1: 16 a 11: 36. 
   A. A doutrina da justificação pela fé, 1: 16 a 5: 21. 
         1. Justificação alcançada pela fé, 1: 16-17. 
         2. A necessidade universal de justificação, 1: 18 a 3: 20. 
                A. O fracasso dos gentios, 1: 18-32. 
                B. O fracasso dos judeus, 2: 1 a 3: 20. 
         3. A justificação outorgada em Cristo, 3: 21-31. 
         4. A justificação pela fé: doutrina do Antigo Testamento, 4:1-25. 
         5. Os benefícios da justificação, 5: 1-11. 
         6. Os efeitos da justificação em contraste com os resultados de a queda do Adão, 5: 12-
21.  
   B. A doutrina da santificação pela fé, 6: 1 a 8: 39. 
         1. A morte ao pecado e ressurreição a uma nova vida, 6:1-11. 
         2. A liberação do jugo da lei e do pecado, 6: 12-23. 
         3. A relação da lei com o pecado, 7: 1-13. 
         4. O conflito entre a carne e o espírito, 7: 14-25. 
         5. A vida cheia do Espírito, 8: 1-39. 
   C. A eleição de Israel, 9: 1 a 11: 36. 
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         1. O pesar de Paulo pela rejeição de Israel, 9: 1-5. 
         2. A justiça da rejeição, 9: 6-13. 
         3. A vontade de Deus não deve ser posta em dúvida, 9: 14-29. 
         4. A causa da rejeição foi a falta de fé do Israel, 9: 30 a 10: 21. 
         5. A restauração final de Israel, 11: 1-36. 
 III. Aplicação prática da doutrina da justificação pela fé, 12: 1 a 15: 13.  

  A. O sacrifício que faz o cristão de si mesmo, 12: 1-2. 
  B. O cristão como membro da igreja, 12: 3-8. 
  C. A relação do cristão com os outros, 12: 9-21. 
  D. A relação do cristão com o Estado, 13: 1-7. 
  E. A única dívida que tem o cristão: amor, 13: 8-10. 
  F. A proximidade da segunda vinda, 13: 11-14. 
 G. A necessidade de tolerância mútua entre os cristãos, 14: 1 a 15: 13. 

 IV. Conclusão, 15: 14 a 16: 27. 
  A. Explicações pessoais, 15: 14-33. 
  B. Saudações a várias pessoas, 16: 1-16. 
  C. Advertência contra os falsos mestres, 16: 17-20. 
  D. Saudações da parte dos companheiros do Paulo e de seu amanuense, 16: 21-23. 
  E. Bênção final e doxologia, 16: 24-27. 
 

3.13. Conclusão Parcial 

Com este primeiro capítulo é possível dizer que o apelo (Rm 12:1-2) de Paulo feito à 

igreja romana contém características que refletem em parte a ideia da sociedade acerca da 

relação deles com a divindade. Embora o crente fosse convidado a se relacionar com Deus 

por meio da subordinação à vontade divina de modo semelhante ao que ocorria entre a 

sociedade e os deuses, os parâmetros deste relacionamento Divino humano se mostram 

completamente diferentes dos parâmetros de relacionamento entre a sociedade e aquelas 

divindades. Contudo, o termo τὴν λογικὴν λατρείαν não recebe maiores ampliações. 

 

4. CONTEXTO LÉXICO- SINTÁTICO E TEMÁTICO 

Por conta de o contexto histórico não prover muitas informações acerca da relação 

de Romanos 12:1-2 no que diz respeito ao relacionamento com Deus, torna-se necessário o 

avanço da pesquisa, agora no campo do estudo léxico- sintático, a fim de elucidar o 

significado dos elementos da passagem em questão. 
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4.1.  Esboço do Capítulo 12 

O capítulo 12 marca o início da segunda parte do livro de Romanos. Neste capítulo é 

notória a ênfase exortativa do apóstolo sobre o modo de agir dos cristãos (POHL, 1998, p. 

196). De acordo com Dunn (1988, p. 706) a base para os crentes em Roma atenderem à 

exortação de Paulo eram os benefícios no relacionamento Divino humano, benefícios estes 

que se revelavam através do reconhecimento como Povo de Deus (Rm 2:17; 3:29), 

identificação como descendentes de Abraão (Rm 4;16; 9:8) e instrumentos da fé (Rm 1:16-

17). 

O comentarista Barth (2003, p. 662) assegura que esta seção não se constitui 

apenasem um aglomerado de exortações que surgem a partir do nada, mas, sim, a resposta 

de Deus, através de Paulo, para a inquietude gerada em consequência da leitura dos 

capítulos anteriores: o que faremos? E como viveremos? Barth está se referindo à temática 

levantada em Romanos 6:4 – a novidade de vida – que é identificada como descrição da 

santidade que o crente deve desenvolver no relacionamento com Deus sob a ação do 

Espírito Santo (Rm 8: 1-17).  

Stott (1994, p. 383) identifica esta seção exortativa como sendo a caminhada do 

cristão para a santidade e acrescenta que isso não é “automático” e nem “inevitável” na vida 

do cristão que entrou em relacionamento com Deus.  

Objetivando ter uma visão geral dos temas presentes no capítulo doze, a pesquisa 

fornece uma lista com o parecer de alguns comentaristas acerca desta porção textual. 

 

 

 

 

 

Stott (1994, p. 383) 

 
I. 12:1-2 “Nossa relação com Deus: corpos 

consagrados e mentes renovadas”. 
II. 12:3-8 “Nossa relação com nós mesmos: 

pensando em nossos dons com 
moderação”. 

III. 12:9-16 “Nossa relação com os outros da 
família de Deus”. 

IV. 12:17-21 “Nossa relação com os inimigos”. 
  

 

 

 
I. 12:1-2 “O apelo para dedicação do 

cristão”. 
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Gaebelein (1976, p. 126) II. 12:3-8 “Vários ministérios na igreja, o 
corpo de Cristo”. 

III. 12:9-21 “Os Princípios que governam a 
conduta do cristão”.  
 

 

Bruce (1963, p. 182) 

 
I. 12:1-2 “O sacrifício vivo”. 
II. 12:3-8 “A vida comum dos cristãos”. 
III. 12:9-21 “A lei de Cristo”.  

 

 

 

Dunn, (1988, p. 705) 

 
I. 12:1-2 “As bases para uma vivência 

responsável”. 
II. 12:3-8 “O corpo de Cristo como o contexto 

social da fé”. 
III. 12:9-21 “O amor como a norma para os 

relacionamentos sociais”. 
 

 

Brown, Fitzmyer, Murphy 

(1972, p. 186) 

 
I. 12:1-2 “O sacrifício vivo”. 
II. 12:3-21 “As ações de caridade e 

humildade para com todos”. 

 

 

Pohl (1999, p. 196) 

 
I. 12:1-2 “O Prefácio: misericórdia 

experimentada torna-se exortação”. 
II. 12:3-8 “Exortações para quem 

desempenha funções na igreja”. 
III. 12:9-21 “Exortações a todos os membros 

da igreja”.  
IV.  

 

 

Hendriksen, (1981, p. 397) 

 
I. 12:1-2 “A atitude do cristão para com 

Deus” 
II. 12:3-13 “A atitude do cristão para com os 

outros cristãos”.  
III. 12:14-21 “A relação que o cristão deveria 

ter para com não cristãos”. 
 

Quadro 2.  Estrutura de Romanos 12. Engenheiro Coelho. Nov., 2014 

É perceptível que, embora não haja uma estrutura única literária do capítulo 12, 

nota-se a unidade entre os autores ao sugerir os temas presentes no capítulo em questão. 

Pode ser dito que os crentes em Roma foram informados de que a resposta a tudo o que 
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havia sido apresentado referia-se à atitude deles com Deus, com a comunidade cristã ou não 

cristã.  

4.1.1. O Relacionamento do Crente com Deus 

O comentarista Dunn (2003, p. 56) afirma que Deus é o pressuposto principal da 

teologia de Paulo, e cita que “a palavra ‘Deus’ ocorre 548 vezes no corpus paulino”, isto 

equivale a 40% do uso da palavra dentro do Novo Testamento. No que se refere à carta aos 

Romanos o termo ocorre 153 vezes. Tais aparições revelam características da pessoa de 

Deus, as quais servem para orientar os crentes acerca do Deus que entraria em 

relacionamento com eles. Algo que deve ser notado é que em Romanos a palavra Deus 

frequentemente aparece para descrever o relacionamento entre Ele e o ser humano. 

Deus se revela ao ser humano (Rm 1:19)  

Deus se ira com os seres humanos (Rm 1:18) 

Deus entrega os seres humanos aos pecados (Rm 1:24) 

Deus é Juiz dos seres humanos (Rm 2:5-10) 

Deus é Bondoso com o ser humano (Rm 2:4, 11:22)  

Deus é Paciente com o ser humano (Rm 2:26)  

Deus não se deixa levar pelos títulos dos seres humanos e Ele retribuirá a cada um segundo 

seu procedimento (Rm 2:6, 8-9, 11) 

Deus é Fiel para com o ser humano (Rm 3:3) 

Deus faz promessas ao ser humano (Rm 4:17) 

Deus ama o ser humano (Rm 5:5; 8:39) 

Deus presenteia com a vida eterna os seres humanos (Rm 6:23) 

Deus tem filhos humanos (Rm 8:14, 16-17, 19,21,26) 

Deus chama o ser humano (Rm 8:33; 11:29) 



29 
 

Deus age por um propósito na vida do ser humano (Rm 9:11) 

Deus tem misericórdia do ser humano (Rm 9:16) 

Deus é Severo com o ser humano (Rm 11:22)  

Deus demonstra misericórdia de muitas formas aos seres humanos (Rm 12:1)  

Deus tem uma vontade que deve ser seguida pelos seres humanos (Rm 12:2)  

Deus será reconhecido por todos os seres humanos como Deus (Rm14:11) 

Quadro 3. Características de Deus no Relacionamento com o Ser Humano. Engenheiro Coelho. Nov., 

2014. 

De acordo com Martin (HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 383) a pessoa de Deus em 

Romanos é apresentada aos crentes principalmente em quatro aspectos: (1) como um Pai e 

seus filhos; (2) Rei e seus súditos; (3) Juiz; e (4) Santo. Ele ainda complementa que essas 

características tornavam o relacionamento Divino humano diferente do relacionamento 

entre a sociedade pagã e seus deuses. 

Em Romanos Paulo cita pelo menos três classes de relacionamentos entre o ser 

humano e Deus. O primeiro diz respeito ao relacionamento dos gentios com Deus (Rm 1:18-

32) e através deste relacionamento é explanado aos leitores romanos que a permanência no 

relacionamento Divino humano é condicional à atitude do ser humano em relação às coisas 

reveladas por Deus (Rm1:18-32). No segundo, o apóstolo menciona o tema do 

relacionamento entre os judeus e Deus (Rm 2: 17-29) e mostra que a condicionalidade deste 

relacionamento existe apesar dos privilégios possuídos por um grupo (Rm 9:1-5; 11:20-23). 

O terceiro tipo de relacionamento é exposto por Paulo como sendo entre os cristãos e Deus, 

o qual também é apresentado como condicional à permanência deles na bondade Divina 

(Rm 4-8; 11:20-23). 

No que se refere ao relacionamento dos cristãos com Deus, o apóstolo demonstra 

que os crentes antes faziam parte da condenação universal (Rm 3:19), visto que todos 

haviam pecado (Rm 3:23), mas que o quadro mudou quando foram justificados diante de 

Deus (Rm 3:24) e por conseguinte entraram num status de paz com Deus (Rm5:1) e que isso 

resultará em expressões de regozijo para com Deus (Rm 5:11), que os reconciliou com Ele 

mesmo (Rm5:10). 
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Depois da reconciliação no relacionamento entre Deus e o crente, Paulo expressa 

que o crente deve morrer para o pecado e viver para Deus (Rm 6:11), oferecendo-se para 

Deus como instrumento da justiça (Rm 6:13) e serviço para Deus, dando fruto para a 

santificação o qual alcançará a vida eterna (Rm 6:22). Na verdade, ser fértil, ou produzir 

fruto para Deus, é a razão de o crente ter sido ressuscitado, ou ter voltado à vida. (Rm 7:4; 

cf. Rm 6:19)  

Ele é exortado a oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus (Rm 

12:1e é exposto à verdade de que até as decisões no que diz respeito à alimentação servem 

para dar graças ou não a Deus (Rm 14:6). E, por fim, o crente é informado do acerto de 

contas que terá de fazer até mesmo das suas palavras diante de Deus (Rm 14:12). A relação 

do crente com Deus é tão importante que, para Dunn (1988, p. 706), a atitude do crente 

para com a sociedade dependerá exclusivamente do relacionamento deste com a Divindade. 

Tal relacionamento, para Larrondelle (2005, p. 3,5), tem o propósito de restaurar o 

homem ao relacionamento existente antes da queda. Assim a unidade com Deus deve 

ocorrer em seus mais variados e profundos aspectos. 

4.1.2. O Relacionamento do Crente com Cristãos e Não Cristãos  

De acordo com Wright (1992, p. 256) o propósito final da “aliança”, o que também é 

entendido como relacionamento Divino humano, é formar um povo eleito através do qual o 

mundo será abençoado. Desta forma pode-se entender que a posição do crente diante de 

Deus vai refletir primariamente na atitude do cristão diante da sociedade. 

4.2. Análise da Perícope Objeto de Estudo  

4.2.1. Delimitação da Perícope 

A estrutura da perícope foi delimitada levando em consideração o uso de alguns 

marcadores textuais ou palavras que carregam uma função de descontinuidade ou 

continuidade textual. Paulo inicia o capítulo 12 com Παρακαλῶ “convoco”, “apelo”. O uso 

desta palavra marca o início de uma parênese ou exortação. O apelo de Paulo aos crentes 

romanos era para levá-los a ação e Paulo sugere quais as características esperadas desta 

ação e como que esta ação seria reconhecida ou denominada. O comentarista Dunn (1988, 

p. 707) classifica Romanos 12:1-2 como tendo característica de parênese e Thompsom 
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(citado por HAWTHORNE; MARTIN, 2008, p. 457) explica que em Paulo algumas vezes a 

transição de uma passagem mais didática para uma passagem de parênese é assinalada por 

uma doxologia final (Rm 11,36-12,1; Ef 3,21-4,1; l Ts 3, 11-4,1) aborda assuntos do cotidiano, 

e sua função é aconselhar acerca de relacionamentos, amigos, pais, sexo, alimentos etc.  

O uso de καὶ no início do verso 2 sugere que há uma ligação ou continuidade com o 

verso 1. Ao se analisar o conteúdo do segundo verso nota-se que realmente é um 

complemento dependente das informações anteriores. Romanos 12:1-2 funciona como uma 

espécie de introdução aos versos posteriores. Sendo assim o verso 3 já seria as 

recomendações de Paulo expressas de modo especificado e pormenorizado, o que difere do 

aspecto literário do versos 1 e 2.  

4.2.2. Figuras de Linguagem em Romanos 12:1-2 

Romanos 12:1 “pelas misericórdias de Deus” é uma figura de linguagem chamada 

de Heterose do Número. Essa figura de linguagem é usada para expressar o singular pelo uso 

do plural. Em outras palavras, Paulo apela pela grande misericórdia de Deus (BULLINGER, 

1990, p. 444). Ainda há outra figura de linguagem quando Paulo escreve “o corpo de vocês”. 

Neste caso usa a figura de linguagem chamada de Sinédoque da Parte, que consiste em usar 

uma parte integral da pessoa em lugar da pessoa mesma (BULLINGER, 1990, p. 562). 

Em Romanos 12:2 Paulo diz “conformeis a esta época”, uma figura de linguagem 

chamada Metonímia do Adjunto. Esta figura consiste em lugar de usar o sujeito, utiliza-se 

algo ou alguma circunstância que o caracteriza; o conteúdo pelo recipiente. No caso, o 

tempo “época” é empregado em lugar das coisas que acontecem no próprio tempo 

(BULLINGER, 1990, p. 515). 

4.2.3. Apresentação da Passagem 

121 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ 

παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ Θεῷ εὐάρεστον, τὴν 

λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συνσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ 

μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 

4.2.4. Variantes Textuais na Perícope 

Não há variantes textuais significativas nesta perícope. O que ocorre é: 

http://biblehub.com/texts/romans/12-1.htm
http://biblehub.com/texts/romans/12-2.htm


32 
 

a. Alguns manuscritos incluindo א * (versão original) possuem a leitura de 

τῷ θεῷ εὐάρεστον, mas o sentido permanece quase inalterável.  

b. O imperativo é mais preferível que o infinitivo (συσχηματίζεσθαι 

μεταμορφοῦσθαι)  

c. ὑμῶν  parece ter sido adicionada nas versões posteriores. 

4.2.5. Tradução da Perícope 

12 1Logo eu vos convoco irmãos por meio das misericórdias (manifestações de 

piedade) de Deus, a dispor os vossos corpos, vítima viva, santa, muito agradável a 

Deus, este é vosso serviço religioso racional prestado a Deus” 2 e não se adequem a 

este tempo presente não obstante permitam ser transformados esta renovação da 

mente para que vocês julguem (testem, provem) qual é a vontade, útil, perfeita de 

Deus. (Tradução própria) 

4.2.6.  Estrutura da Perícope  

Ainda que o capítulo doze seja estruturado de múltiplas maneiras por vários autores 

o termo “τὴν λογικὴν λατρείαν” sempre é conservado na mesma estrutura.  Como visto 

anteriormente, todos os comentaristas concordam que a expressão em análise está contida 

na seção introdutória de Romanos 12:1-2. Pohl (1999, p. 196) em sua análise acerca destes 

dois versos sugere que funcionam como uma introdução de toda a parte exortativa de 

Paulo. 

O capítulo 12 de Romanos pode ser dividido na seguinte estrutura, sugerida por 

Stott (1994, p. 383). 

I. 12:1-2 “Nossa relação com Deus: corpos consagrados e mentes 

renovadas” 

II. 12: 3-8 “Nossa relação com nós mesmos: pensando em nossos dons 

com moderação” 

III. 12:9-16 “Nossa relação com os outros da família de Deus” 

IV. 12: 17-21 “Nossa relação com os inimigos”.  

Pela estrutura sugerida por Stott o termo τὴν λογικὴν λατρείαν ocorre dentro do 

relacionamento do crente com Deus e serve para caracterizar a ação do cristão em direção a 

Deus. Para que se entenda melhor a função de τὴν λογικὴν λατρείαν nesta perícope é 
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preciso entender a motivação de Paulo ao usar esta expressão caracterizada como 

introdução à toda parte exortativa. Para entender melhor o uso desta expressão será preciso 

informar ao leitor acerca do contexto em que ela aparece. 

Há pessoas que buscam identificar a que parte da seção teórica a passagem de 

Romanos 12:1-2 tem relação. Por exemplo, Champlin (2003, p. 807) identifica cinco posições 

divergentes sobre a que parte da carta o apelo estaria relacionado: (1) Romanos 11:33-36; 

(2) Romanos 11:32; (3) Romanos 1-8; (4) Seção didática da epístola Romanos 1-11;(5)  Toda a 

Epístola. Dunn (2003, p. 708), que defende essa última posição, afirma que “a exortação não 

é algo independente de tudo o que já foi explicado, portanto, está ligado a tudo o que está 

nos onze capítulos anteriores”.  

Muito também tem sido dito sobre a importância desta seção prática ou exortativa 

de Romanos para a estruturação da ética paulina. Na concepção de Ladd (2003, p. 704), esta 

seção é imperativa na vida dos cristãos, pois aponta a maneira como alguém deve aplicar as 

exigências da nova vida ou, como definido por ele, exigências da Nova Aliança. Sendo assim, 

os procedimento descritos por Paulo na seção exortativa representa a vontade de Deus que 

deve ser levada à pratica pelo homem no relacionamento Divino humano. Em concordância, 

o comentarista Champlin (2003, p. 808) diz que a exortação à prática de τὴν λογικὴν 

λατρείαν (Rm 12:1-2) é um tipo de exigência pela qual os cristãos, cumprindo-a, podem 

agradar a Deus.  

Verifica-se que Paulo não esperava uma estagnação da igreja cristã dentro do novo 

status diante de Deus, pelo contrário, ele almejava que a igreja praticasse obras que 

agradassem a Deus dentro daquele relacionamento. 

4.3. Análise Exegética da Expressão 

Com a intenção de ampliar a compreensão do uso de “τὴν λογικὴν λατρείαν” por 

Paulo no contexto do relacionamento da Divindade com a humanidade será uma análise da 

função das palavras que compõe a presente expressão feita dentro do contexto da perícope, 

epístola, cartas paulinas, textos do grego secular e da LXX.  

4.3.1. Função de “τὴν λογικὴν λατρείαν” na Perícope  

Paulo inicia a frase de Romanos 12:1 com Παρακαλῶ verbo na primeira pessoa do 

presente do indicativo e isto quer dizer que o apóstolo queria chamar a atenção da igreja em 
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Roma para o que viria a seguir. Segundo Pohl (1999, p. 198), Stott (1994, p. 387) e Champlin 

(2003, p. 807), o verbo utilizado por Paulo indicava que se oralmente o apóstolo pudesse 

reproduzir cada linha de sua carta, ele o faria em um tom amigável, mas com “autoriadade e 

súplica”, pois um dos significados de Παρακαλῶ é pleitear insistentemente para que alguém 

aceite o que será proposto.  

O uso da conjunção coordenativa conclusiva οὖν “portanto” “logo” sugere que o 

apelo de Paulo aos crentes devia ser encarado como uma espécie de conclusão ao assunto 

imediato anterior ou de todo o conteúdo mostrado anteriormente. O comentarista Dunn 

(1988, p. 706) escreve que o uso desta conjunção significa que a base para os crentes em 

Roma atenderem à exortação de Paulo eram os benefícios de serem reconhecidos como 

Povo de Deus (Rm 2:17; 3:29); descendentes espirituais de Abraão (Rm 4;16; 9:8) e a fé (Rm 

1:16-17) e a graça que alcança a todos (Rm 11:30-32); etc.  

A palavra ἀδελφοί é um substantivo nominativo plural masculino e significa 

“irmãos”. Neste caso, o substantivo expressa a ideia de sujeito, ou aquele responsável por 

praticar a ação. Esta ação esperada por Paulo pode estar ligada à preposição διὰ “por meio 

de” ou “através de” que relaciona o substantivo genitivo plural οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ 

“compaixão” ou “demonstrações de piedade de Deus” com a ação dos irmãos.  

De acordo com Pohl (1999, p. 198) as misericórdias eram a autoridade na qual Paulo 

se baseava para apelar. Em outras palavras, se eles não atendessem por conta das 

misericórdias de Deus em favor deles, não haveria outra razão pela qual apelar.  

A próxima palavra a ser mencionada é παραστῆσαι, um verbo que está no aoristo 

ativo infinitivo significando “por de lado”, “entregar como oferta” alguma coisa ou alguém 

como oferta ou dispor alguma coisa para um determinado fim. Atrelado a isso o apóstolo 

usa a palavra τὰ σώματα substantivo acusativo plural que significa “o corpo, tanto de 

homens ou animais” “um corpo morto ou cadáver”. Esta palavra desempenha a função de 

objeto direto, ou seja, é sobre ela que a ação duradoura dos irmãos deve ser praticada. De 

acordo com Dunn (1988, p. 709), o uso da palavra τὰ σώματα enfatiza não apenas o corpo 

em si mesmo, mas a pessoa em seus relacionamentos com este mundo. No comentário da 

Carta aos Romanos Calvino (1973, p. 264) esclarece que,  

por corpo ele quer dizer não apenas pele ou ossos, mas a totalidade do que 
somos compostos. Ele usa esta palavra, pois por meio dela ele pode 
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expressar tudo o que somos, pois os membros do corpo são instrumentos 
pelos quais atingimos nossos propósitos (CALVINO, 1973, p. 264).  

Como característica de τὰ σώματα ὑμῶν Paulo usa: (1) o substantivo acusativo 

singular feminino, θυσίαν “a vítima” ou “sacrifício”; (2) o verbo no presente ativo particípio 

feminino singular ζῶσαν “que vive”, “o que está vivo”; (3) o adjetivo acusativo feminino 

singular ἁγίαν “santo” e (4) o adjetivo acusativo singular feminino εὐάρεστον “aceitável” ou 

“muito agradável”.    

Pohl (1999, p. 198-199) menciona que essa exortação evoca o serviço no templo, 

onde corpos de animais eram postos sobre o altar, no entanto o apóstolo deixa claro que o 

corpo a ser oferecido é o próprio corpo vivo e não um cadáver. O uso de ἁγίαν por Paulo não 

tem por objetivo descrever uma relação de santidade que não influencie o ser. Tem 

provavelmente como seu sentido fundamental “separação” do mundo a serviço a Deus. 

 Acerca do uso de εὐάρεστον neste verso, Barth (2003, p. 672) garante que o sacrifício 

somente se torna agradável pelo fato de ser completo (todo o ser) e santo.  

Nas cartas de Paulo é verificável que o crente necessita aprender a discernir o que 

agrada e o que não agrada a Deus (Ef 5:10), ou seja, o que está em harmonia com sua 

vontade (Hb 13:20-21). Assim poderá agradar a Deus por meio das ações (Cl 3:20), 

pensamentos, estilo de vida (Ef 5:10-11). Agradar a Deus parece ser o objetivo da caminhada 

cristã e para isto Deus revela Sua vontade para que por esta o homem possa viver e agradá-

lo (Rm 12:1, 14:8; Cl 3:20; Hb 13:20-21; 2 Co 5:9; Hb 11:5; 13:16,28). 

Paulo direciona esta oferta τῷ Θεῷ (substantivo dativo singular masculino) ou seja 

“a Deus”. A função desta expressão é a de objeto indireto (como todo dativo), destacando 

que a ação do crente sobre o corpo é destinada a Ele. Para o apóstolo,  nada menos que 

essas características seria aceitável a Deus.  

O apóstolo conclui o verso 1 com o termo τὴν λογικὴν λατρείαν. O adjetivo 

feminino acusativo singular τὴν λογικὴν, “razoável”, “racional”, “lógico” e o substantivo 

feminino acusativo singular λατρείαν “o serviço religioso”, “adoração”. O apóstolo Paulo 

com esta expressão deseja nomear a atitude do crente. 

Na passagem de Romanos 12:1 ocorre a ideia de sacrifício de maneira figurada 

(BULLINGER, 1990, p. 562). A respeito de sua função neste verso Strathmann (KITTEL, 1967, 

p. 65) comenta que  
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a história bíblica do termo λατρεία alcança o clímax neste texto. O 
clímax ocorre na interiorização, a qual também é a mais compreensiva 
exteriorização, e ocupa novamente a afirmação profética dita em 
Deuteronômio 10:12. Assim o dizer de Paulo em Romanos 12:1 é a coroa de 
todo este desenvolvimento (KITTEL, 1967, p. 65). 

O termo λογικὴν ocorre somente em Paulo (Rm 12:1) e seu uso é no sentido 

espiritual da palavra. A forma como é usada neste verso, segundo Kittel (KITTEL, 1967, p. 

143) é diferente de 1 Pe 2:2. Ele também afirma que se distingue das demais usos da palavra 

em qualquer outra parte, pois ela está relacionada com as “manifestações da piedade de 

Deus” (Rm 12:1) apresentadas por Paulo nos capítulos anteriores (Rm 1-11). Além disso, 

para Kittel, este emprego é um uso refinado da linguagem de Paulo, e é improvável que 

tenha sido usado em dependência do sentido místico. De modo interessante o autor conclui 

que a discussão envolta da origem da palavra não precisa ocupar um patamar supremo, 

considerando que de qualquer modo o λογός “razão” é para ser encontrado no “Espírito de 

Jesus Cristo”.  

Pohl (1999, p. 200) defende que o uso de λογικὴν foi uma inovação de Paulo ao dar 

um sentido de corpo e mente a esta palavra. Onde este tipo de serviço lógico somente seria 

aceitável quando a união entre o corpo e a mente fosse estabelecida. Para Stott (1994, p. 

389) o culto que agrada a Deus deve ser a uma “manifestação concreta” das misericórdias 

de Deus. Sendo assim o culto lógico, ou a adoração lógica dentro do cristianismo ocorre 

quando os pensamentos expressam a santidade através do corpo.  

Como este termo, da forma como está, é encontrado apenas em Romanos 12:1, 

essa pesquisa mencionará a ocorrência de cada palavra separadamente dentro dos demais 

usos das palavras em seus respectivos contextos. Para que se consiga fornecer um quadro 

mais amplo sobre o termo, optamos por mencionar o verbo e o substantivo relacionado ao 

adjetivo feminino singular acusativo λογικὴν e ao substantivo feminino singular acusativo 

λατρείαν. 

4.3.2. Função de “τὴν λογικὴν λατρείαν” na Epístola 

Visto que a exortação de Paulo aos romanos não deve ser analisada independente 

de tudo o que foi dito na primeira parte do livro, torna-se necessária uma análise das 

palavras-chave dentro do livro de Romanos. Esse processo servirá para entender o sentido 

de Romanos 12:1-2 dentro do próprio contexto do livro.  
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 O uso do verbo λατρεύω dentro da carta aos Romanos pode ser encontrado em 1:9 

e 25. O primeiro uso do apóstolo se refere à justiça e retidão de Paulo, ao viver de acordo 

com o Evangelho. O segundo, é utilizado por Paulo para descrever o serviço sacrifical 

oferecido a Deus em contraste com o serviço oferecido a outros deuses.  

Já o substantivo Λατρεία ocorre em Romanos 9:4 e 12:1. Ambos os usos atribuem 

ao substantivo o significado de ministério sacrifical. O primeiro uso expressa uma ideia de 

algo que foi dado a Israel e diz respeito ao serviço de adoração que envolvia atitude do povo 

de Israel para com Deus. 

4.3.3. Função de τὴν λογικὴν λατρείαν no Contexto Paulino  

Certamente o conhecimento do modo como essas palavras aparecem nas outras 

cartas de Paulo poderá ampliar o sentido desta expressão no relacionamento do cristão com 

Deus.  

O uso do verbo λατρεύω neste contexto não seja abundante, fornece informações 

suficientes para entender a visão de Paulo acerca de τὴν λογικὴν λατρείαν. Por exemplo, em 

2 Timóteo 1:3 Paulo diz “sirvo a Deus com consciência pura” (NVI) e em Hebreus 12:28 

“sirvamos a Deus de modo agradável” (NVI). O sentido deste verbo ocorre para referir à 

retidão de Paulo e dos crentes diante de Deus. Neste último texto Paulo acrescenta a 

característica santa da pessoa de Deus: “Fogo Consumidor”, o qual se relaciona diretamente 

ao modo do crente servir a Deus.  Em Filipenses 3:3 é utilizado num sentido metafórico, que 

por sua vez engloba toda a existência do cristão que vive pelo Espírito.   

Quanto ao termo λογικὴν, ele só aparece em Romanos 12:1.  

4.3.4. Função de τὴν λογικὴν λατρείαν no Texto Judaico Cristão  

O sentido da expressão λογικὴν λατρείαν poderá ser ampliado pela descoberta  dos 

usos encontrados no Texto Judaico Cristão, porque revelará como a palavra era usada pelos 

contemporâneos de Paulo, como era usada por pessoas que tinham a mesma crença que 

ele. 

Começando com a verificação do verbo λατρεύω percebe-se que ele ocorre 21 

vezes no Texto Judaico Cristão (TJC). Nos textos de Lucas o verbo ocorre 8 vezes no 

evangelho de Lucas 1:74; 2:37; 4:8 e em Atos 7:7,42; 24:14; 26:7; 27:23. Em Hebreus 

aparece 6 vezes (8:5; 9:9,14; 10:2; 12:28; 13:10). O apóstolo Paulo também faz a menção do 
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verbo λατρεύειν 4 vezes mais (Rm 1:9,25; Fp 3:3; 2 Tm 1:3). O apóstolo João recorre ao 

verbo 2 vezes (Ap 7:15; 22:3). Mateus o utiliza apenas 1 vez (4:10).    

Fazendo uma análise das ocorrências de λατρεύειν em Hebreus (8:5; 9:9; 10:2; 

13:10) percebe-se que esta palavra é usada para se referir ao ministério desempenhado 

pelos sacerdotes e não à comunidade de judeus em geral. Para Strathmann (KITTEL, 1967, p. 

64) o tradutor da LXX tinha a opção de usar λειτουργός (cf. Hb 8:8; 10:11) em vez de 

λατρεύειν, contudo não o fez. 

Este verbo também é usado para descrever o culto de adoração de louvor e oração. 

Neste sentido há uma espiritualização do termo, a qual inclui todo tipo de adoração divina. 

Nos evangelhos de Mateus 4:10 e Lucas 4:8 o sentido de λατρεύειν ocorre como 

“adoração”(cf. Dt 6:13; Ap 7:15; 22:3). Já em Lucas 2:37 e Atos 26:7 o verbo é usado para 

descrever o ato de orar. 

Dentro do Novo Testamento o sentido deste verbo ainda ocorre como referência a 

algo mais geral acerca da justiça ou retidão humana diante de Deus (Lc 1:74; At 24:14). Este 

uso demonstra um estilo de vida agradável a Deus, e é defendido por Strathmann (KITTEL, 

1967, p. 64), que diz que isso implica em gratidão, mas também em um senso de viver 

responsável. A ocorrência de λατρεύειν em Hebreus 9:14 denota que após ter sido 

purificado o crente exerce λατρεύειν para Deus.   Há mais para ser dito acerca do sentido 

metafórico deste verbo, contudo isso será feito numa seção posterior. O substantivo 

λατρεία aparece 5 vezes no Novo Testamento, três das quais atrelam o significado de 

ministério sacrifical ao substantivo. (KITTEL, 1967, p. 65). 

O uso do verbo no TJC é sempre religioso, o que pode ser entendido como 

influência da LXX. Contudo não é único para se referir a isso. Também há palavras como 

λειτουργία e λειτουργειν para se denominar o relacionamento Divino humano.  

A palavra λογικὴν com o sentido de “pertencente à fala” não ocorre no Texto 

Judaico Cristão. Já o sentido de “espiritual” é explorado de modo simples em 1 Pedro 2:2.  

Onde aparece a expressão τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα. Kittel (1967, p. 142) concorda com esta 

afirmação e pontua que o sentido de λογικὸν, no verso 2, está em paralelo com os 

“sacrifícios espirituais”, οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς no verso 5. Para ele, Pedro usa 

“logikón” em vez de “Pneumatikós” em referência ao leite “galá” pelo fato de leite também 

ser usado nos cultos de mistério como um alimento sacramental e, também, por causa de 

“λογικὸν” ser encontrado no mesmo contexto.  
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Nos documentos de Filo a palavra é usada mais no sentido místico e estoico (KITTEL, 

1967, p. 142). Mas também se encontra a função espiritual de λογικὴν se referindo ao culto 

ou serviço. (KITTEL, 1967, p. 143)  

4.3.5. Função de τὴν λογικὴν λατρείαν nos Textos do Grego Secular 

Nesta categoria a compreensão da palavra λατρείαν se relaciona a λάτρον 

“recompensa”, “salário”; cf. Λάτρις “empregado”, “servo”. (KITTEL, 1967, p. 58). Assim, o 

significado do verbo λατρεύω nos textos gregos seculares é “trabalhar ou servir por uma 

recompensa”, “servir”. O escritor Strathmann (citado por KITTEL, 1967, p. 59) comenta que 

somente não é expresso o sentido de recompensa quando aquele que pratica a ação é 

escravo. Ele também adiciona que esta palavra não era de uso comum no grego secular, 

visto não aparecer em Homero, Platão ou Aristóteles. O uso mais antigo é datado do século 

VI a.C. A Segunda interpretação para o verbo refere-se ao serviço ou trabalho realizado com 

o corpo como os trabalhadores da terra e os escravos exerciam. 

O uso da forma substantivada λατρεία é mais comum que o verbo e ocorre em 

Plutarco, Platão e Luciano. Quanto ao seu significado, vale notar que Suidas, o lexicógrafo 

grego do século X, entende o termo como “trabalho assalariado” (KITTEL, 1967, p. 59). 

Contudo o sentido de λατρεία não aparece apenas em contextos seculares, também no 

religioso, em referência à adoração aos deuses. Strathmann (citado por KITTEL, 1967, p. 59) 

chama a atenção para seu uso na preparação cúltica e ritualística para a recepção dos 

iniciados na adoração à deusa Isis. 

A palavra λογικὴν se relaciona com “algo pertencente à fala”, “algo que pertence à 

razão ou racional” e segundo a definição de Kittel (1967, p. 143), era um termo preferido na 

filosofia grega, especialmente dentro dos círculos Estóicos.  Em Filo, o termo encontra a 

tradução de “pertencendo à esfera do λογός ou razão”, “espiritual”. 

4.3.6. Função de τὴν λογικὴν λατρείαν na LXX 

O uso do verbo λατρεύω ocorre pelo menos 90 vezes nos livros da Lxx. O 

correspondente em hebraico mais cotado para a tradução é עבד (HATCH; REDPATH, 1987, p. 

863). Ora ele é usado para descrever o relacionamento com Deus, ora para descrever o 

relacionamento entre os seres humanos. Quando ele desempenha o primeiro sentido é 

perceptível que os tradutores para o grego preferiram o uso de λατρεύειν (Ex: 3:12; 4:23; 
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7:16, 26; 8:1; 9:1, 13; 10:3, 7, 8, 24, 26; 12:31; 20:5; 23:24, 25; Nm 16:9; Dt 4:19, 28; 5:9; 

6:13; 7:4, 16; 10:12, 20; 11:13; Js 22:27; 24:14-24, 31). Porém quando o texto expressa o 

segundo sentido é preferível o uso de δουλεύειν (Ex: Ex 14:5, 12; 21:2, 2,6; Dt 15:12, 18; Ju 

3:8, 14; 9:28, 38). No entanto há casos também onde δουλεύειν aparece em contexto 

religioso (Ex 23:33; Dt 13:5; 28:64; Jz 2:7; 10:6a, 6b, 10, 13, 16). A diferença entre 

“douleúein” e “latreúein” nos livros da LXX é que o primeiro é encontrado em ambos os 

tipos de relações, humano com Deus ou humano com humano, enquanto que o termo 

“latreúein” se restringe ao tipo de relacionamento religioso e não ocorre no contexto de 

relações seculares com exceção de Deuteronômio 28:48. 

Strathmann (citado por KITTEL, 1967, p. 60) está certo ao afirmar que o sentido de 

“latreúein” não se restringe apenas ao sentido “espiritual abstrato” ou “sentido ético”. O 

verbo carrega os seguintes sentidos: adoração expressa pela oferta de sacrifício (Ex 3: 12; Ex 

4-10, 7: 16,26); a adoração a Deus (Ex 23:25; Dt 6:13; 10:12,20; Js 24:14 etc.); adoração aos 

deuses (Ex 20:5; 23:24; Lv 18:21; Dt 5:9; 7:4,16; 8:19; 11:16, 28; 12:2; 13:2, 6; 17: 3; 28:14; 

29:17, 26; 30:17; 31:20; Js 24:2; Jz 2: 11, 13, 19; 3:7); ou aos governadores (Judite 3:8).    

Em complemento à analise do verbo já apresentado, é importante a menção dos 

usos do substantivo Λατρεία. Pela comparação da Concordance to the Septuagint com 

Strathmann (citado por KITTEL, 1967, p. 60) percebe-se a ocorrência da palavra em 10 

ocasiões. Sendo que 9 destas ocorrem num contexto de culto e adoração (Ex 12:25, 26; 13:5; 

Js 22:27; 1 Cr 28:13;  I Mc 1:43; 2:19, 2:22; 1 Παρ 28:13) e uma vez, em 3 Macabeus 4:14, 

com um sentido ou papel diferente. Strathmann (KITTEL, 1967, p. 61) sugere que a variação 

nesta passagem é por conta do tradutor optar pela variedade no uso das palavras. Assim, 

neste caso o autor não estaria preocupado com o sentido geral da palavra.  

A partir destas informações pode-se inferir que a LXX fornece um sentido para a 

palavra λατρείαν e que preferencialmente os seus autores usaram esta palavra em vez de 

δουλεύειν para expressar o sentido de adoração no contexto de culto. Diferentemente dos 

textos seculares, a LXX usa λατρείαν em vez de θεραπεύειν, θεραπεία no contexto de 

adoração.  

Em contraste à abundância do verbo e do substantivo relacionados a λατρείαν nos 

livros da LXX o uso de λογικὴν simplesmente não ocorre nestes livros. Kittel (1967, p. 143) 

acrescenta que “o termo” também “não está presente nas obras de Josefo, ainda que seja 

encontrado nas orações feitas nas sinagogas”. Como então analisar λογικὴν a partir da LXX? 
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A partir do que foi apresentado na seção Função de τὴν λογικὴν λατρείαν nos Textos do 

grego secular percebe-se que o sentido da palavra em questão é expresso em um sentido 

espiritualizado. Embora a palavra não apareça na LXX, o sentido espiritualizado pode ser 

achado em Sl 51:16-17; Os 6:6. Nestes textos a adoração ou serviço a Deus sofre uma 

espiritualização, o que corresponde a uma das funções do termo λογικὴν. 

4.4. Conclusão parcial 

Torna-se evidente que em Romanos 12:1 o apelo de Paulo não ocorre como uma 

parte desconexa de tudo escrito anteriormente; que a oferta dentro do parâmetro revelado 

é “razoável” ou “racional”; e que Deus é identificado como o receptor de tal oferta.  A 

expressão τὴν λογικὴν λατρείαν tanto em Paulo como na LXX é usada no sentido religioso, 

contudo, nunca em um senso abstrato.  

Sendo assim pode-se entender τὴν λογικὴν λατρείαν com o sentido tanto de atos 

externos por parte do adorador quanto uma adoração no interior do ser humano em relação 

a Deus (Dt 10:12). E que função de τὴν λογικὴν λατρείαν abarca a ideia do amor e da 

obediência somente a Deus (Dt 5:9; 11:1). Assim a expressão direcionada aos cristãos 

implica em um serviço de adoração que deve ser oferecido apenas a Deus.  

Como visto anteriormente, Paulo não explicita o porquê de seu apelo, o porquê de 

os irmãos serem convocados a oferecer o corpo com tais características, o porquê de definir 

a pessoa de Deus como o receptor de tal oferta e o porquê de oferecer um τὴν λογικὴν 

λατρείαν a este Deus. Mas isso pode ter ocorrido pelo fato de o apóstolo já ter mencionado 

as características do Deus receptor de tal oferta. Então, Paulo informa que somente quando 

todos aqueles elementos forem apresentados juntos ocorreria o serviço ou adoração 

agradável a Deus.   

Na concepção de Stern (2007, p. 464), o uso de λατρείαν está intrinsicamente ligado 

com o serviço para Deus. Também o escritor Pohl (1999, p. 199) informa que no Segundo 

Testamento o serviço cultico dos cristãos nunca é limitado a uma localidade, um momento 

isolado, mas é visto como uma ação que envolve o aspecto interior, racional, religioso, e a 

prática da vida. Ele ainda diz que o ser humano é um corpo com neurôneos, pernas, braços, 

boca, língua, etc. E que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. Assim, os leitores da 

carta aos Romanos souberam que tudo o que formava a vida, tudo o que significava estar 

vivo, deveria ser encarado como serviço ou adoração a Deus.  
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5. CONCLUSÃO  

A cidade de Roma era a capital do império Romano e era marcada pela pluralidade 

social, filosófica e religiosa. As pessoas daquela cidade buscavam estar de acordo com a 

vontade dos deuses a fim de que as doenças e os perigos se mantivessem afastados e a 

prosperidade na vida, garantida. Assim a ligação do culto com o ciclo da natureza e o desejo 

de boas colheitas tornava a prática religiosa um aspecto importante da vida cotidiana.  

Paulo informou a seus leitores de que esta atitude social era uma rebelião contra 

Deus e a consequência disso era a prática desenfreada dos mais diferentes tipos de pecado 

(Rm 1: 19-28). Paulo explica que pelo fato dos gentios não terem valorizado a revelação 

Divina (Rm 1:21) eles praticaram e aprovaram muitas obras reprováveis que eram dignas de 

condenação (Rm 1:3; 2:8-9). Paulo também explicou que eles não poderiam agradar a Deus, 

pois demonstravam serem escravos da natureza pecaminosa (Rm 8:8). Tal sociedade seria 

castigada por suas práticas reprováveis diante de Deus. Neste sentido o relacionamento dos 

gentios com Deus (Rm 1:18-32) é caracterizado pela condicionalidade da atitude do ser 

humano em relação às coisas reveladas por Deus (Rm1:18-32).  

Paulo também explica à igreja em Roma a situação dos judeus. Embora este grupo 

praticasse obras bem distintas daquelas praticadas pelos gentios, o apóstolo revela que eles 

não tinham a mente do Espírito ou coração circuncidado (Rm 2:17-29; 8:1-8). Por isso não 

podiam agradar a Deus, nem serem louvados por Ele. Isso indica que Deus espera uma 

congruência entre o que é interno e o que é externo. Deus espera boas obras que sejam 

dignas de serem louvados por Ele Paulo também explica que a relação dos judeus com Deus 

também se revelou ser condicional. Apesar dos privilégios religiosos e étnicos possuídos pelo 

grupo, eles foram rejeitados no relacionamento com Deus por causa de não terem feito 

aquilo que agradava a Deus (Rm 9-11).  

Por fim, o apóstolo menciona na carta aos Romanos o relacionamento do crente 

com Deus. Por meio deste relacionamento os cristãos passaram a gozar de muitos privilégios 

espirituais, como o de serem aceitos como filhos de Deus e alcançaram a paz com Ele (Rm 4; 

5; 8), contudo Paulo os advertiu de que este relacionamento seria marcado pela 

condicionalidade à permanência na bondade divina (Rm 11: 20-23) ou obediência à Sua 

vontade.   
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A seção exortativa da carta aos Romanos é introduzida pela descrição de Paulo 

daquilo que agradaria a Deus. Segundo o apóstolo, o termo τὴν λογικὴν λατρείαν em 

Romanos 12:1 representa o tipo de ação que mantém a igreja sob o agrado de Deuse 

λατρείαν, “serviço religioso”, “adoração”, poderia ser aplicada para a adoração aos deuses 

como ocorreu em Romanos 1:25. Contudo Paulo não esperava que o crente apenas 

praticasse λατρείαν, como os gentios ofereciam em relação aos deuses, por isso ele explicou 

de modo profundo os parâmetros deste serviço que agradaria a Deus a fim de que eles 

sempre se mantivessem em harmonia com a Divindade. Para que Ele aceitasse aquele 

serviço era imprescindível que fosse λογικὴν “lógico”, “razoável”, a Deus. Paulo descreve 

que somente alguém que está vivo, santo e totalmente consagrado a Deus poderia estar sob 

o agrado de Deus.  

Qaunto ao adjetivo λογικὴν o apóstolo Paulo definiu aos crentes que “o serviço de 

vidas obedientes é a única resposta razoável ou lógica para a graça de Deus”. (BRUCE, 1985, 

p. 213) 

Assim como a diferença entre Israel e os outros povos estava no estilo de adoração 

requerido por seu Deus, a diferença entre os cristãos e os pagão, em Romanos, estava, 

também, no estilo de adoração requerido por seu Deus em contraste com a adoração 

requerida pelos deuses dos pagãos. 

Portanto, a tradução “adoração razoável” parece alcançar um sentido mais amplo 

do texto, sem, contudo esgotá-lo, e salienta a responsabilidade humana dentro do 

relacionamento Divino humano, a fim de que a igreja possa permanecer no relacionamento 

com Deus fazendo sempre o que Lhe agrada.  
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