
Estructura�
• Rm 1,1-7: Salutació solemne 

o 1-7 � Salutació solemne 
o 8-15 � Desig de visitar-los  

• Rm 1,16-11,36: PART DOCTRINAL 

o 1,16-17 � Síntesi de la carta: Déu justifica per la fe 
o 1,18-4,25 � Manifestació a pagans i jueus 

� 1,18-31 � Els pagans han ignorat Déu 
� 2,1-29 � Els jueus han transgredit la Llei de Déu 
� 3,1-20 � Pagans i jueus dominats pel pecat 
� 3,21-31 � Per la fe, Déu fa justos els circumcisos i els que no 
� 4,1-25 � Abraham: model del just que viu per la fe 

o 5-8  � Cristologia de la salvació 
� 5  � Per Adam el pecat, per Jesucrist l'alliberament 
� 6 � Pel baptisme, connectats a la mort i resurrecció de Crist 
� 7 � Esclavatge de la Llei 
� 8 � Plenitud en Jesucrist i alliberament en l'Esperit 

o 9-11 � Situació del poble d'Israel 
� 9,1-29 � La pertinença a un poble concret no salva 
� 9,30-10,21 � La salvació no és fruit de l'esforç humà 
� 11 � Per gràcia Déu aplegarà tota nació a través d'Israel 

• Rm 12,1-15,13: PART EXHORTATIVA 

o 12,1-8 � Com ha de ser una comunitat cristiana 
o 12,9-21 � Exhortacions segons Jesús 
o 13,1-7 � Comportament cristià davant les autoritats civils 
o 13,8-14 � Exhortacions segons Jesús 
o 14,1-15,13 � Relació entre «forts » i «febles» en la fe 

• Rm 15,14-16,27: EPÍLEG 

o 15,14-21 � Justificació de la carta 
o 15,22-33 � Desig d'una posterior visita personal 

• Rm 16,1-23: SALUTACIONS 

• Rm 16,25-27: DOXOLOGIA 
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Composició� � � �
• Data: 57-58 dC 

• Lloc: Corint (Grècia) 

• Idioma original: Grec elaborat. 

• Autor(s) i relació amb la comunitat: L'autor és Pau (nom romà 
de Saule) de Tars, l'apòstol enviat per Déu a predicar als no-
jueus l'evangeli de Jesús. Des de Corint (Ac 20,2-3) Pau dicta a 
Terci (16,22) aquest testament espiritual, que serà portat per la 
diaconessa Febe als cristians de Roma (16,1). A banda de 
poques persones com Àquila i Priscil·la, no coneix la comunitat. 

• Etimologia: L'apòstol Pau escriu aquesta 
carta des de Corint, i la dirigeix als cristians 
de Roma. Probablement pensant anar-hi 
de camí a Hispania (15,23-24), extrem 
occidental conegut per evangelitzar. La 
carta conté la seva presentació teològica. 

Gèneres�literaris�dominants�
 

 

Destinataris�
Comunitat cristiana a Roma. Després de que l'any 49/50 dC. 

l'emperador Claudi expulsés tots els jueus (inclosos els cristians d'origen 
jueu), 5 anys més tard en morir l'emperador tornen. Tanmateix, com que 

els cristians d'origen pagà s'havien quedat a Roma, el retorn dels 
d'origen jueu provoca conflictes. La carta als romans s'escriu a l'inici 

del següent emperador, Neró, que comença una cruel persecució. 
. 

Idees�principals�
• Tant jueus com no-jueus han tingut oportunitat de 

trobar Déu (per la Llei o des de la Creació), però de fet 
tota la humanitat segueix esclava del pecat. 

• En canvi, Déu rescata el món d'aquest esclavatge a 
través de Jesús, i així fa justos (just-ifica, capacita 
per fer el bé) a tothom per la fe en ell. 

• Déu crea per Jesús una família humana justa no pel 
compliment de la Llei sinó per la fe, com Abraham. 

• Per passar de la humanitat d'Adam (esclava) a la 
nova humanitat de Jesús (lliure) cal el baptisme que 
ens uneix per l'Esperit a la seva vida, mort i 
resurrecció. 

• Amor, servei i perdó fan de jueus i gentils 1 sol 
poble de Déu 

• «Perquè no m’avergonyeixo de l’evangeli, que és poder de Déu per a salvar tots els qui creuen, primer els jueus, i després 
els dels altres pobles. En l’evangeli es revela la justícia salvadora de Déu, en virtut de la fe i amb vista a la fe. Tal com diu 
l’Escriptura: Viurà el qui és just per la fe.» (Rm 1,16-17) 

• «Ara, en canvi, al marge de les obres de la Llei (...) per la fe en Jesucrist, Déu dóna la seva justícia a tots els qui creuen, 
sense fer cap distinció, ja que tots havien pecat i vivien privats de la glòria de Déu.» (Rm 3,21-23) 

• «Jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria que s’ha de revelar en nosaltres.» (Rm 8,18) 
• «Qui ens separarà de l’amor de Crist? ¿La tribulació, l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, l’espasa? Tal com diu 

l’Escriptura: És per tu que anem morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts a matar. Però, de tot això, en sortim plenament 
vencedors gràcies a aquell qui ens estima. N’estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, 
ni els poders, ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha manifestat 
en Jesucrist, Senyor nostre.» (Rm 8,35-39) 

Rm 


