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PRIMEIRA PARTE

Principalmente o
Trabalho de Pedro

“E sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como

em toda a Judéia e Samaria . . .”

Atos 1 - 12
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Nestes doze primeiros
capítulos, veremos o
evangelho espalhar-se desde
a cidade de Jerusalém a todo
o litoral oriental do
Mediterrâneo.

Uma razão para que o
trabalho de Jesus fosse tão
efetivo era que suas ações e
seus ensinamentos
combinavam: “...todas as
coisas que Jesus começou a
fazer e a ensinar”.

O Trabalho Começa

Todos os apóstolos são mencionados por nome em Atos 1:13. Entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes

(não mais do que dez dias), um novo apóstolo é escolhido para substituir Judas Iscariotes. Seu nome é Matias

(1:15-26). Os apóstolos são citados como um grupo várias vezes

até o capítulo 15. Pedro é mencionado por nome muitas vezes;

João é mencionado quatro vezes na história em Atos 3 - 4. A morte

de Tiago, irmão de João, é descrita em Atos 12:2. Fora estes,

nenhum outro dos doze é chamado por nome em Atos. Pedro e

João foram associados por muito tempo à igreja de Jerusalém

(Gálatas 2:9). Os outros apóstolos permaneceram em Jerusalém

durante a primeira onda de perseguição (veja 8:1), mas parece

evidente que a maioria deles saiu para ir a outros lugares antes do

capítulo 15 (veja Gálatas 2:9). Apontamos estes fatos evitar o

pensamento de que Pedro era o apóstolo chefe ou de que era o único fazendo algum trabalho. Mas, por seu

nome ser o principal mencionado na primeira parte de Atos, é que usamos seu trabalho como base para

organizar o livro como o fazemos.

O Evangelho em Jerusalém (Atos 1:1 - 8:3)

Prefácio (Atos 1:1-5)

Lucas escreveu seu primeiro livro a Teófilo a respeito de tudo o que Jesus fez e ensinou até o dia de sua

ascensão (o livro de Lucas). Ao tempo de sua ascensão, Jesus tinha-se mostrado vivo por muitas provas

indisputáveis, provas que não podiam ser negadas. Ele aparecera a

seus discípulos durante um período de quarenta dias e falou sobre

o reino de Deus com eles. Finalmente, ordenou aos apóstolos que

permanecessem em Jerusalém, e esperassem pela promessa do

Pai que, como ele dizia: “Ouviram de mim, porque João, na

verdade, batizou com água, mas serão batizados com o Espírito

Santo não muito depois destes dias.”

Reveja o relato da ceia da Páscoa, onde os discípulos

partilharam com o Senhor na noite antes de ele ser preso (João

13 - 16). Durante essa ceia, Jesus disse aos seus discípulos que,

mesmo tendo ele de ser morto e de deixá-los, enviaria o

Consolador, o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito lhes ensinaria todas as coisas que ainda não

sabiam, e traria à lembrança deles todas as coisas que Jesus lhes havia mostrado e ensinado. Ainda disse

que o Espírito os guiaria em direção a toda a verdade (João l4:16-17,26; 16:7-15). Durante a ceia,

nenhuma idéia do tempo da vinda do Espírito lhes foi dada, exceto que seria depois que de o Senhor

morrer e retornar ao Pai. Agora, aqui, pouco antes da ascensão, Jesus está fazendo a mesma promessa, e

está dizendo-lhes que o Espírito virá dentro de poucos dias.

A Ascensão (Atos 1:6-11)

Quando os apóstolos se encontraram com Jesus pela última vez, perguntaram-lhe: “Senhor, vai restaurar o

reino a Israel agora?”

A pergunta soa como se os apóstolos ainda não entendessem a verdadeira natureza do reino que Jesus

veio estabelecer. Sabemos que antes de sua morte eles estavam confusos sobre a natureza do reino,

porque, em diferentes ocasiões, tinham discutido sobre quem seria o maior nesse reino, pensando que esse

reino seria como os reinos terrestres. Jesus não falou nem ficou desesperado pela falta de entendimento

demonstrada por seus apóstolos. Ele sabia que o Espírito Santo os levaria a compreender as coisas que

ainda não entendiam.

É possível que eles entendessem algo sobre a natureza do reino agora, e queriam ter uma idéia sobre o

começo de seu reino espiritual. Em qualquer caso, Jesus respondeu que o tempo estava nas mãos de Deus

e não era motivo para se preocuparem.
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Jesus respondeu apenas: “Não é assunto de vocês quando o Pai resolverá fazer sua vontade. De acordo com

sua autoridade, ele determinará os tempos quando as coisas serão feitas. Mas receberão poder quando o

Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, em Samaria e

até aos confins da terra.”

Este versículo (1:8) pode ser usado como um outro modo de esboçar o livro de Atos. Observaremos os

apóstolos e outros homens fiéis levando a mensagem sobre Cristo a Jerusalém, à Judéia, a Samaria e à

mais remota parte da terra.

Tendo dito estas coisas, ele se elevou no ar, enquanto eles o observavam, e desapareceu numa nuvem.

Enquanto continuavam olhando fixamente, maravilhados, dois homens (anjos) apareceram perto deles e

disseram: “Homens da Galiléia, por que ficam olhando para o céu? Este mesmo Jesus que acabaram de ver

entrar no céu voltará da mesma maneira.”

Note que esta primeira parte de Atos se sobrepõe aos últimos

versículos de Lucas (24:44-53). Não é por acaso. Lucas projetou

os livros assim, de modo a mostrar que Atos é uma continuação

da história do plano da redenção. Lembre-se também que, em

nosso material sobre a vida de Cristo, citamos Apocalipse 4:5 e

demos uma olhada atrás daquela nuvem que escondeu Jesus

nessa ocasião, para ver a coroação do Cordeiro que foi oferecido pelos pecados do mundo.

Nota: Testemunhas

Jesus disse a seus apóstolos que deveriam ser suas “testemunhas”. Eles haviam visto sua vida, seus

milagres, as provas de sua divindade. Ouviam Jesus ensinar lições que as multidões não estavam

preparadas para ouvir. Haviam visto a sepultura vazia, e o Cristo vivo de novo. Tocavam nele e comiam

com ele após sua ressurreição. Eram testemunhas oculares dos eventos em sua vida. Agora era tarefa deles

ir e contar essa evidência ao mundo.

Esta foi a mesma missão registrada nos evangelhos, exceto que, na linguagem desta incumbência, Jesus

estava ressaltando o papel especial que os apóstolos tinham de desempenhar, em contraste com todos os

outros que estariam também pregando e levando a boa nova. Era esta tarefa inigualável de desempenhar o

papel de testemunhas que fez deles apóstolos. Este é o trabalho para o qual Jesus tinha estado

preparando-os, desde o momento em que os selecionou. Se não lhes fosse dada uma tarefa inigualável a

cumprir, então não teriam sido diferentes dos outros discípulos. Teriam sido apenas doze homens entre

muitos, muitos outros discípulos bem iguais a eles. Mas estes eram homens com uma tarefa especial a

desempenhar: estes eram apóstolos, isto é, eram “aqueles enviados” numa missão. Eram as testemunhas

oculares que poderiam dar o testemunho que outros não estavam qualificados para dar.

Podemos ler e estudar a evidência que os apóstolos e outros registraram sobre Cristo, e chegar a um

entendimento pleno de quem ele era e o que fez, mas não podemos ser testemunhas. Não vivemos na

geração certa para isso. Uma testemunha é alguém que

realmente vê e ouve um evento. Ela sabe em primeira mão o que

aconteceu porque estava lá. Em julgamentos de hoje, pode haver

testemunhas que falam do caráter de uma pessoa, aquelas que

testificam como esta pessoa tem conduzido seus negócios em

outras situações e, portanto, podem ajudar a predizer se ela é

capaz de cometer o crime pelo qual é acusada, mas se há uma

testemunha ocular do crime, o testemunho dela tem o maior

peso de todos. Do mesmo modo, os apóstolos dariam evidência de grande peso. Eles estavam lá quando

Jesus disse e fez aquelas coisas. Eram testemunhas oculares.

Não deixe que alguém o confunda hoje em dia se declarando uma testemunha de Jeová, ou dizendo que

está “testemunhando” pelo Senhor. Deus não trabalha assim nestes tempos. Através de toda a era bíblica,

Deus estava revelava sua vontade e enviava anjos, ou aparecia aos homens em sonhos, ou revelava sua

mensagem de outros modos. Mas nesta era, Deus revelou-se à humanidade através de seu Filho (Hebreus

1:1-2), e através de seu Filho a comissão de dar testemunho ocular foi confiada aos apóstolos. Se um anjo

aparecesse nos dias de hoje, ele teria que dar exatamente a mesma mensagem já revelada na Bíblia, ou

seria amaldiçoado (Gálatas 1:8-9). Nosso trabalho pode ser bem sucedido conforme relatarmos a

evidência dada na Bíblia, porém não somos testemunhas.

Atos é a continuação da
história do plano da
redenção.

Podemos ser professores
eficazes, mas não podemos
ser testemunhas.
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Os Discípulos Demoram-se em Jerusalém (Atos 1:12-14)

Os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, justo como Jesus tinha ordenado, e entraram

numa sala superior, onde esperaram pela prometida vinda do Espírito Santo. Os presentes eram: Pedro, João,

Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas irmão de Tiago

(aquele chamado Tadeu em outras listas). Eles continuaram em oração, juntamente com mulheres fiéis,

incluindo Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos e outros discípulos fiéis.

Observe que os irmãos de Jesus são mencionados especificamente neste grupo, esperando pela vinda do

reino. Entretanto, apenas poucos meses antes, no tempo da Festa dos Tabernáculos, mais ou menos em

outubro pelo nosso calendário, eles ainda não acreditavam em Cristo (João 7:1-5). Agora, no fim de maio,

seus irmãos fazem parte do círculo íntimo dos fiéis. Eventos espantosos tinham ocorrido durante estes

meses e, obviamente, estes acontecimentos tinham convencido os irmãos de que Jesus era quem ele se

declarava ser, o divino Filho de Deus.

Note, também, que não há sinal da profunda tristeza e desesperança sentidas pelos discípulos na hora da

crucificação (Mateus 26:56; Marcos 14:50; 15:40-41; Lucas 22:62; 23:49), nem mesmo os sentimentos de

frustração que experimentaram quando resolveram ir pescar (João 21:2-3). Seu Senhor tinha voltado para

o céu, mas agora eles sabem qual é sua missão e estão calmamente esperando a chegada do Espírito

como um sinal de que é a hora de começar sua obra.

A Escolha de Matias (Atos 1:15-26)

Durante o período de cerca de dez dias em que esperaram, Pedro levantou-se no meio dos irmãos (havia cerca

de 120 deles) e disse:

Irmãos, foi preciso que as Escrituras se cumprissem, como o Espírito Santo falou através de Davi, a

respeito de Judas, o que agiu como guia daqueles que prenderam Jesus. Judas foi um de nós e

recebeu sua parte neste ministério.

Então Lucas interrompe seu registro do discurso de Pedro para informar seus leitores de que o dinheiro que

tinha sido pago a Judas foi usado para comprar um campo. Judas caiu no campo depois de enforcar-se (veja

Mateus 27:3-10). Esta história ficou conhecida em Jerusalém, até o ponto de todos chamarem o campo de

Aceldama, isto é, o “campo de sangue”.

Pedro continuou seu discurso, mostrando as Escrituras que tinham de ser cumpridas:

Está escrito nos Salmos: “Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas”

(Salmo 69:25), e “...tome outro o seu encargo” (Salmo 109:8). Dos homens que nos

acompanharam todo o tempo em que Jesus esteve conosco, começando com o batismo de João

até o dia em que ele nos foi tomado, destes, um tem de se tornar testemunha, como nós, de sua

ressurreição.

Dois homens que satisfaziam aos padrões dados por Pedro foram escolhidos e apresentados. Um era José

Barsabás, a quem era dado o nome de Justo, e o outro era Matias. Então o grupo orou: “O Senhor conhece

os corações dos homens. Mostra-nos qual destes dois escolheu para tomar o lugar de Judas.” Eles lançaram a

sorte e Matias foi escolhido e incluído com os onze apóstolos.

Nota: Sucessão Apostólica

Jesus escolheu, a princípio, doze apóstolos. Quando morreu o primeiro (Judas), outro foi escolhido para

substituí-lo. Por que era tão vital que o reino do Senhor começasse com doze apóstolos não se sabe. Mais

tarde, depois do reino ter começado, outro apóstolo foi escolhido,

Paulo, inteiramente igual aos doze, ainda que não um deles (2

Coríntios 11:5). Mas quando um segundo apóstolo morreu

(Tiago, o irmão de João, Atos 12:1-2), nenhum sucessor foi

escolhido, nem houve a menor indicação de que houvesse

alguma expectativa de escolha de um sucessor.

É importante notar que Jesus não deu instruções para a

perpetuação dos doze apóstolos na terra. Nem o menor esforço

foi feito para substituí-los depois do Pentecostes. O assunto não é

sequer mencionado e a igreja primitiva nunca esperou que

fossem substituídos. Eles serviram a um único propósito no plano de Deus para a redenção, como

testemunhas especiais que tinham andado e conversado com Jesus durante seu ministério e depois de sua

À luz destes fatos, qualquer
ensinamento de sucessão
apostólica, ou de haver
apóstolos hoje em dia, é
totalmente sem fundamento
na Bíblia.



O Trabalho Começa 11

ressurreição. Foram especialmente guiados pelo Espírito Santo para revelar toda a verdade e para

confirmar a mensagem por meio de poderes milagrosos (Hebreus 2:3-4). Desde que a deles era uma

posição inigualável, não havia meio para que ela pudesse ser passada adiante às sucessivas gerações.

O Dia de Pentecostes (Atos 2:1-47)

A Festa de Pentecostes
A primeira do ciclo anual de festas ordenadas na lei de Moisés era a festa da Páscoa que durava um dia,

imediatamente seguida pela de sete dias dos Pães Asmos. Esta combinação de festas que durava oito dias

começava no décimo-quarto dia do primeiro mês deles (chamado

Abib e Nisan) (Êxodo 12:3,6; Levítico 23:4-5). A Páscoa era o

tempo de comemorar a noite em que os israelitas foram libertados

do Egito.

Então Levítico 23:15 dá as instruções de como datar a próxima

festa depois da Páscoa. Esta festa, chamada a Festa das Semanas

no Velho Testamento (veja Números 28:26), era o tempo para as

pessoas oferecerem a Deus as primícias de suas colheitas. As

instruções eram: eles deveriam começar contando desde o dia

depois do sábado e contar sete semanas completas, fazendo a

festa começar cinqüenta dias depois do início da Páscoa.

Temos que pensar sobre como os judeus usaram a palavra

“sabado”. Às vezes, a palavra se referia ao sétimo dia da semana

mas, de vez em quando, era usada para se referir a um dia de festa

que se dava num outro dia da semana. Por isso, é impossível ter

certeza se este dia de Pentecostes aconteceu num domingo ou

não.

Os Apóstolos Ficam Cheios do Espírito Santo (Atos 2:1-4)

Quando o dia de Pentecostes havia chegado, os apóstolos estavam todos juntos em um lugar, e subitamente

veio do céu um som como o de um furacão, que encheu a casa inteira onde estavam assentados. Também

apareceram línguas, como de fogo, e pousavam sobre cada um deles. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito

Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, as quais nunca tinham estudado, conforme o Espírito lhes

dava a capacidade de falar.

O Espírito Santo baixou sobre os doze apóstolos, não sobre os 120 discípulos que foram mencionados em

1:14-15. Há três razões principais para esta crença:

ì O Espírito Santo foi prometido aos doze (Atos 1:2-5,8; João

14-16).

í O pronome “eles” em 2:1 se refere aos doze apóstolos,

incluindo Matias (1:26).

î Os únicos que fizeram milagres no dia de Pentecostes, ou

em qualquer momento depois até Atos 6:8, foram os

apóstolos (veja 2:14,43; 3:1-10; 4:33; 5:12). Se os 120

tivessem recebido o Espírito Santo como os apóstolos o

receberam, por que, então, eles ficaram calados no dia de

Pentecostes e totalmente incapazes de executar milagres

tanto naquele dia como depois?

O Impacto do Milagre 
Sobre o Povo em Jerusalém (Atos 2:5-13)

Os judeus vieram de todas as terras bíblicas para estarem na festa

de Pentecostes. Quando o som do grande vento se fez ouvir, a

multidão se juntou apressadamente e começou a ouvir os

apóstolos falarem. Enquanto ouviam, estavam todos incapazes de

explicar como cada homem ouvia os apóstolos falando na própria

“Contareis para vós outros
desde o dia imediato ao
sábado, desde o dia em que
trouxerdes o molho da oferta
movida; sete semanas
inteiras serão. Até o dia
imediato ao sétimo sábado,
contareis cinqüenta dias;
então trareis nova oferta de
manjares ao Senhor”
(Levítico 23:15-16).

O Espírito Santo é um dos
assuntos mais mal
entendidos do Novo
Testamento; assim,
precisamos estar certos de
que nós e nossos estudantes
entendam as passagens
conforme chegarmos a elas.
Não se empolgue e pregue
sobre o Espírito Santo na
aula, mas quando chegar a
uma passagem sobre o
assunto, simplesmente
exponha o ponto claramente,
e então prossiga com sua
história.
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língua deles. Eles diziam: “Vejam, não são estes homens galileus?

Então como podemos ouvir cada homem falando em nossa

própria língua nativa?”

Estavam presentes judeus de toda a parte. Eles tinham vindo desde

a Pártia no Oriente, a Roma no Ocidente, e todos podiam ouvir e

entender os apóstolos contando as obras poderosas de Deus, em

suas próprias línguas. Os ouvintes estavam maravilhados e

grandemente perplexos.

Mas alguns zombavam e diziam: “Eles estão embriagados”.

Todas as pessoas presentes eram ou judeus ou prosélitos (isto é,

gentios que haviam aceito a lei de Moisés — 2:5,10). Nenhum

gentio se converteu até Atos 10. Esta era uma festa judaica, e,

portanto, eram judeus que tinham se reunido para participar dela.

Um prosélito era um gentio que havia aceito toda a lei de Moisés,

com seus rituais e sacrifícios. O texto logo nos apresentará os

“tementes a Deus”, também entre os gentios. Estes eram gentios

que acreditavam no Deus dos judeus, mas não seguiam os rituais

e as leis de Moisés. Cornélio era um temente a Deus, e não um

prosélito. Um gentio temente a Deus, em contraste com um

prosélito, não seria aceito para participar da festa judaica de

Pentecostes.

Observe que as “línguas” não eram sílabas sem sentido e nem a

língua dos anjos. Em vez disso, eram idiomas que poderiam ser

entendidos pelo povo que as ouvia. As afirmações das pessoas

presentes mostram que todas estas línguas eram idiomas falados

pelos povos de várias nações.

O milagre de línguas foi o fato de os apóstolos serem capazes de

falar nos idiomas que não tinham conhecido antes. O milagre

não se deu nos ouvidos dos ouvintes, mas nas bocas dos

apóstolos. Considere estes argumentos:

ì O texto diz que os apóstolos falaram em outras línguas (2:4,

11).

í Se o milagre tivesse acontecido nos ouvidos dos ouvintes,

então todos teriam, automaticamente, entendido as palavras

que ouviam. Ninguém teria ouvido uma “língua enrolada”,

que levasse alguns à acusação incrédula de que os

apóstolos estavam “embriagados” (2:13).

î Se o milagre estivesse nos ouvidos dos ouvintes, qual seria a

necessidade de um intérprete e, ainda, conforme a história

avança, aprendemos que havia muitos intérpretes inspirados

que deveriam estar presentes se alguém falasse numa “outra

língua” (veja 1 Coríntios 14:5,13,26,28).

O Sermão de Pedro (Atos 2:14-36) 
O sermão de Pedro é aquele registrado aqui no capítulo 2, mas

observe que ele se levantou com os onze. Houve doze sermões

sendo pregados nesta ocasião, com cada um dos apóstolos se

encontrando com um grupo e falando uma determinada língua. Aqueles que podiam entender um apóstolo,

ouviam-no; aqueles que podiam entender outro apóstolo, ouviam-no. Mas dos doze sermões, é o de Pedro

que foi registrado para nós. Observe também que nos são dados somente os pontos básicos que foram

apresentados. O versículo 40 diz que “com muitas outras palavras deu testemunho e exortava” a multidão.

Conforme prosseguimos na análise do sermão de Pedro, veja cuidadosamente os pontos que ele

apresentou. Cada sermão no livro de Atos aborda um ponto específico, como sua lição principal. Este no

Olhe para os lugares
mencionados em 2:9-11.
Procure-os todos em um
mapa. Observe que o mapa
do mundo mediterrâneo, que
será usado para
acompanharmos as viagens
de Paulo, é muito pequeno
para mostrar todos os
lugares mencionados.

ì Pártia, Média, Elão e

Mesopotâmia ficavam todos a

leste da Palestina, do outro lado

do deserto arábico. Ficavam na

área dos territórios das velhas

Assíria, Babilônia e Pérsia —

próximos aos rios Tigre e

Eufrates — ou até mesmo além

das montanhas Zagros, a leste

desses rios.

í Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia

e Panfília ficavam no litoral norte

do Mediterrâneo, na península

chamada Ásia Menor.

î Egito, Líbia e Cirene ficavam

na África.

ï Roma ficava na Itália. Os

cretenses eram da ilha de Creta

e os Árabes eram do deserto.

Evite repetir alguma
afirmação que você ouvir
enquanto não tiver estudado
as Escrituras, para ver se é
verdade. Há muitas idéias
falsas no mundo sobre este e
outros assuntos. Apenas
pensar sobre alguma idéia
não vai ajudá-lo a decidir se
o pensamento é verdadeiro
ou falso. Precisamos
examinar os fatos e
considerar a evidência que
está nas Escrituras.
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capítulo 2 está dizendo que todos os eventos daquele dia de

Pentecostes e os precedentes acontecimentos da morte,

sepultamento, ressurreição e exaltação de Cristo foram parte do

plano eterno de Deus. Os judeus tinham rejeitado e matado

Jesus, esperando que isso fosse o fim dele, mas Deus havia

planejado que ele sofresse e então fosse ressuscitado dentre os

mortos. De fato, ele predizera tudo isso através de seus profetas.

Depois que os judeus rejeitaram Jesus, Deus ergueu-o dentre os

mortos e exaltou-o altamente ao seu lado direito.

Pedro, levantando-se com os onze, falou à multidão, dizendo:

Homens da Judéia, e todos os que estão em Jerusalém, ouçam-me. Estes homens não estão

embriagados, como supõem. São apenas nove horas da manhã, muito cedo para que os homens

fiquem embriagados. Antes, tudo isto acontece em cumprimento da profecia de Joel, na qual ele

disse:

“E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a

carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão

vossos velhos; até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito

naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra;

sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes

que venha o grande e glorioso Dia do Senhor. E

acontecerá que todo aquele que invocar o nome do

Senhor será salvo” (veja Joel 2:28-32).

Através de Joel, Deus disse que enviaria o seu Espírito, não sobre

cada ser humano individualmente, mas sobre representantes de

todos os segmentos da sociedade: homens e mulheres; jovens e

velhos; escravos e livres. Os sinais referidos são sinais de

julgamento que eram típicos da profecia do Velho Testamento

(veja Isaías 13:9-10; 24:23). Estes sinais retratam o julgamento que se abateria sobre Jerusalém e a nação

judaica no ano 70 d.C., por causa da sua rejeição de Cristo. Assim, o cumprimento desta profecia começou

no dia de Pentecostes, nos anos de 29 ou 30 d.C. e continuou por cerca de quarenta anos, até a destruição

de Jerusalém, no ano 70 d.C.

As profecias da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, compactam o tempo. Esta profecia de

Joel é um excelente exemplo dessa prática: ao ler a passagem, parece que tudo que foi descrito

aconteceria em um só dia. Entretanto, no cumprimento da profecia, é evidente que começou num dado

momento e continuou por todo um período de anos até seu término.

Pedro continuou:

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Deus entre

vocês pelas poderosas obras e maravilhas e sinais que Deus fez nele, em seu meio, como bem

sabem. Ele foi entregue em suas mãos pelo plano e propósito de Deus. Vocês o tomaram e, pela

mão de homens iníquos,crucificaram-no. Mas Deus ergueu-o dentre os mortos, soltando as garras

da morte pois não era possível que elas o retessem. Davi predisse isso, referente a Cristo, quando

disse:

Eu contemplei o Senhor sempre diante de meus olhos, porque ele está à minha direita, para

que eu não seja abalado. Portanto, eu estava alegre e louvava a Deus. Também meus restos

carnais repousarão em esperança, porque o Senhor, ó Deus, não deixará minha alma no

Hades (o lugar dos mortos), nem permitirá que o seu Santo veja a deterioração física. O

Senhor me mostrou os caminhos da vida. O Senhor me fará ter plena alegria com sua

presença (Salmo 16:8-11).

Meus irmãos, permitam-me falar-lhes livremente sobre o patriarca Davi, que morreu e foi enterrado,

e seu túmulo está conosco até hoje. Assim, Davi certamente não estava falando de si mesmo. O fato

é que Davi era um profeta e sabia que Deus tinha jurado com uma promessa que ele estabeleceria

um dos seus descendentes sobre seu trono. Prevendo o cumprimento desta profecia, Davi falou da

ressurreição de Cristo, que não foi deixado no Hades, nem sua carne se deteriorou. Deus ressuscitou

este Jesus, e nós todos somos testemunhas deste acontecimento.

Os sermões de Atos se
tornam mais ricos para nós
quando dedicamos tempo a
ver os pontos exatos que o
Espírito Santo mostrou em
cada um. 

Note a promessa de salvação
na profecia de Joel. Pedro
está para dizer ao povo como
invocar o nome do Senhor.
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A explicação do que vêem e ouvem hoje é esta: Jesus foi exaltado à direita de Deus e, tendo

recebido o que o Pai prometera, derramou o Espírito Santo sobre nós.

Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo disse: “Disse o Senhor ao meu Senhor: ‘Assenta-te à minha

direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés’” (Salmo 110:1).

Que toda a família de Israel saiba sem dúvida alguma (que tivessem fé firme) que Deus fez este

Jesus que vocês crucificaram, o Senhor e o Cristo.

A Resposta do Povo (Atos 2:37-47)

Quando as pessoas ouviram isto, suas consciências doeram e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos:

“Que devemos fazer?”

Pedro respondeu: “Arrependam-se e sejam batizados cada um de

vocês em nome de Jesus Cristo, para que possam receber a

remissão (remoção) de seus pecados, e receberão o dom do

Espírito Santo. A promessa é para vocês e seus filhos e para todos

que estão longe daqui, tantos quantos o Senhor seu Deus chamar

a ele.”

Note o que foi dito a estas pessoas para fazerem, para serem

salvas. Antes que elas fizessem sua pergunta, Pedro já lhes tinha

dito para “que toda a casa de Israel saiba com certeza” (ou seja

convencida) que estas coisas foram verdadeiras (2:36). Agora, em

resposta à pergunta delas sobre o que tinham de fazer, ele lhes

diz que se arrependam e sejam batizadas. Você vê que Pedro está lhes dizendo os mandamentos que Jesus

deu na grande comissão? Você pode iniciar uma tabela que mostra os mandamentos dados na grande

comissão, comparando-os com o que foi mandado que as pessoas fizessem em cada caso de conversão.

Combinação da Grande Comissão Dia de Pentecostes

Pregue/ensine Pedro e os onze pregaram (2:14-40)

Aquele que crê Que toda a casa de Israel saiba com segurança (seja

convencida) (2:36)

Arrependimento Arrependei-vos (2:38)

E é batizado/batizando-os Sejam batizados...em nome de Jesus Cristo (2:38)

Será salvo/remissão dos pecados Para remissão dos pecados (2:38)

Ensine a observar todas as coisas ordenadas Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos

(2:42)

Pedro disse que eles receberiam o “dom do Espírito Santo”. Significava isto que cada crente recebia

automaticamente um dom milagroso do Espírito, quando batizado? Não há evidência de tal coisa nos

capítulos que se seguem. Como já mencionamos, ninguém, além dos apóstolos, fez um milagre até o

Espírito Santo ser especialmente dado a mais sete homens, no capítulo 6. Portanto, este dom a que Pedro

se refere tem de ser outra coisa. O que era?

Muitos bons estudantes da Bíblia divergem sobre o que este dom é, mas parece mais lógico que seja a

santificação, a influência renovadora do Espírito, não de um modo milagroso, mas por meio de sua

influência em nossas vidas, através da palavra. O resultado deste dom magnífico é nossa transformação

(Romanos 12:2), nossa participação da natureza divina (2 Pedro 1:4). É através do Espírito e de sua obra

de revelação que Deus faz sua luz brilhar sobre nós. É através da influência do Espírito sobre nós que

somos capazes de nos tornar tudo o que podemos ser no plano de Deus.

Com muitas outras palavras, Pedro advertiu e encorajou o povo dizendo: “Salvem-se desta geração perversa.”

Aqueles que receberam alegremente sua palavra foram batizados e naquele dia foram acrescentadas a eles

cerca de três mil almas. Esta resposta foi a primeira grande colheita da obra que Jesus fizera. Os novos

convertidos continuavam firmemente no ensinamento dos apóstolos, na partilha dos interesses e

preocupações espirituais, na Ceia do Senhor e nas orações. Cada um era levado a temer a Deus e a

reverenciá-lo, e muitos milagres foram feitos através dos apóstolos. Todos os que acreditavam continuaram a

“Respondeu-lhes Pedro:
‘Arrependei-vos, e cada um
de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo para
remissão dos vossos
pecados, e recebereis o dom
do Espírito Santo’” (Atos
2:38).
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se associar e a partilhar suas posses. Eles vendiam suas coisas para levantar dinheiro e, então, o distribuíam a

cada um de acordo com sua necessidade.

Todos os dias, ficavam juntos no templo e, comendo seu pão em casa, tomavam seu alimento com alegria e

com grande propósito de coração, louvando a Deus e dando uma boa impressão para todo o povo. E o

Senhor acrescentava ao seu número, dia a dia, aqueles que foram sendo salvos.

A igreja crescia muito rapidamente durante as primeiras semanas

e meses depois de seu estabelecimento. Os apóstolos estavam

colhendo a safra da obra que Jesus havia feito, quando ele

ensinara em toda parte da terra. Muitos destes judeus tinham

visto Jesus realizar milagres e tinham ouvido suas pregações.

Eles eram, portanto, os primeiros convencidos de que ele era, na

verdade, o Messias e que ele cumprira as profecias antigas até

mesmo na sua morte. 

Note que aqueles que creram vendiam suas posses e ajudavam aqueles que, entre eles, estavam em

necessidade. Este ponto será mencionado novamente no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5.

Falaremos novamente sobre o assunto.

Aqui, neste período inicial da igreja, os novos crentes escolheram estar juntos tão freqüentemente quanto o

possível. Os apóstolos ensinavam diariamente no templo e os discípulos se reuniam para aprender tanto

quanto o possível sobre este novo reino, a igreja. Naturalmente, estas reuniões diárias e sermões deram

oportunidade para muitos outros ouvirem a mensagem e se convencerem.

A igreja, o corpo dos salvos,
foi estabelecida.
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Os Conflitos Começam

Pedro e João Curam um Coxo (Atos 3:1-10)

Um dia, Pedro e João foram ao templo na hora da oração (3 horas da tarde). Eles passavam pela Porta Formosa,

que era voltada para o leste e dava para o pátio das mulheres. Ao pé desta porta, um homem, coxo de nascença,

deitava-se diariamente para pedir esmolas aos passantes. Quando ele

viu Pedro e João, que estavam para entrar no templo, pediu-lhes

esmolas.

Pedro e João olharam para o homem atentamente, e Pedro disse:

“Olhe para nós”. O homem prestou bem atenção, pois pensava que

lhe dariam dinheiro. Mas Pedro disse: “Não tenho prata nem ouro,

mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande.”

Pedro pegou o coxo pela mão e levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem receberam força.

Ele saltou no ar e começou a andar e a pular, louvando a Deus enquanto assim fazia.

Todas as pessoas o viram andando e louvando a Deus, e o reconheceram como o mendigo que se sentava à

Porta Formosa. Estavam cheios de admiração e assombro pelo que tinha acontecido.

Lembra-se de que os que creram vendiam suas posses e as partilhavam conforme havia necessidade (2:44-

45)? Foi-nos dito em  4:34-35 que o dinheiro era depositado “aos

pés dos apóstolos” para distribuição. Isto significa que Pedro e

João poderiam ter encontrado dinheiro para um donativo a esse

mendigo, se esse dinheiro fosse para todos os pobres de Jerusalém.

Mas esse dinheiro partilhado pelos crentes era para os necessitados

entre eles mesmos. Pedro e João poderiam até mesmo ter

encontrado alguma dádiva de seus próprios recursos pessoais, mas

o que tinham a dar a esse homem era de muito maior valor do que

qualquer esmola poderia ter sido. Se pudéssemos ter perguntado a esse homem o que ele preferiria, esmola

ou cura, o que você supõe que ele teria escolhido?

Pedro Prega (Atos 3:11-26)

Enquanto o homem curado segurava Pedro e João, o povo correu e se juntou no Pórtico de Salomão para ver

o que tinha acontecido. Eles estavam assombrados e curiosos.

Quando Pedro viu o povo reunir-se admirado, disse:

Homens de Israel, por que estão surpresos com este homem? E por que nos olham como se

o tivéssemos tornado capaz de andar por nosso próprio

poder e santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,

o Deus de nossos pais, glorificou seu Servo Jesus. Vocês o

entregaram à morte e o negaram diante de Pilatos, quando

ele estava determinado a soltá-lo. Vocês negaram o Santo e

Justo, pedindo para que um assassino fosse libertado, e

mataram o Príncipe da Vida, a quem Deus ressuscitou

dentre os mortos. Deste fato somos testemunhas.

Com base na fé, seu nome fortaleceu este homem, o

homem que vêem e reconhecem. Sim, é o nome de Jesus

e a fé que vem através dele que fizeram este homem ficar

perfeitamente são diante de vocês todos.

E agora, irmãos, sei que agiram por ignorância quando rejeitaram e mataram o Filho de Deus,

assim como o fizeram suas autoridades. Desse modo, Deus cumpriu o que havia dito através

de todos os profetas quando predisseram o sofrimento do seu Escolhido.

Portanto, arrependam-se e desistam de seu caminho, para que seus pecados possam ser

riscados, para que tempos renovadores possam vir do Senhor, e para que ele possa mandar o

Cristo designado para vocês: Jesus. Ele permanece no céu até que chegue o tempo em que

Deus restaurará todas as coisas, como prometeu há muito tempo, através de seus santos

Você pode imaginar a alegria
deste homem ao ser curado?

O dinheiro repartido pelos
crentes era para os
necessitados entre eles
mesmos.

Uma passagem coberta, ou
colunata, rodeava o pátio do
templo em todos os quatro
lados. Bancos eram
encontrados aqui e ali. O
Pórtico de Salomão era a
colunata do leste, próximo à
Porta Formosa.
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profetas. Na verdade, Moisés disse: “O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um

profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma

que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo” (Deuteronômio 18:15,18,19).

Sim, e todos os profetas, desde Samuel, falaram destes dias. Vocês são os filhos (e portanto,

herdeiros) dos profetas e do acordo que Deus fez com seus pais. Ele disse a Abraão: “Em seu

descendente todas as famílias da terra serão abençoadas” (Gênesis 12:3; 22:18). Quando Deus

ressuscitou seu Servo, ele o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los afastando cada um de

vocês de seus caminhos perversos.

Pedro e João São Detidos (Atos 4:1-22)

Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram a eles.

Ficaram perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo sobre Jesus e proclamando a ressurreição

dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e, porque já era noite, puseram-nos na prisão até a manhã seguinte.

Contudo, muitos da multidão que ouviram a mensagem pregada creram. O número de homens cresceu até cerca

de cinco mil.

A cura do coxo, e o sermão que se seguiu, aconteceram no pórtico de Salomão, e por isso os sacerdotes e os

saduceus estavam por perto. Os saduceus fizeram objeção quando Jesus falou sobre o assunto da

ressurreição, assim não era surpresa que objetassem quando ouviram os apóstolos afirmando que Jesus tinha

realmente se levantado dentre os mortos. Nem é surpreendente que fossem os saduceus os que protestaram

primeiro contra a pregação dos apóstolos, ainda que não tivessem começado seu conflito com o próprio Jesus

tão cedo quanto o fizeram os fariseus. Os saduceus não

acreditavam que ninguém seria jamais ressuscitado dos mortos,

assim certamente não acreditavam que este homem que eles

tinham rejeitado tivesse sido ressuscitado.

Nos conflitos que os discípulos tinham com os judeus, no livro de

Atos, veremos que eles estavam detidos por uma razão, e então

quando são julgados diante do concílio, a razão principal é

ignorada, e são interrogados como se tivessem sido presos por

alguma razão inteiramente diferente. A explicação para isto é que

os saduceus objetavam contra os apóstolos ensinarem a ressurreição, e por isso os prenderam. Mas quando

o assunto era trazido diante do concílio, os saduceus evitaram o uso do ensinamento da ressurreição como

sua acusação, porque o concílio era composto predominantemente por fariseus, que acreditavam na

ressurreição dos mortos (ainda que eles, também, objetassem contra dizer que Jesus tinha sido ressuscitado).

Vemos essa contradição nesta história, bem como em outros

lugares (veja Atos 23:1-10).

No próximo dia, as autoridades, os anciãos e os escribas (o Sinédrio

e, possivelmente, outros chefes dos judeus) reuniram-se. Anás e

Caifás estavam ambos presentes, junto com João e Alexandre

(homens desconhecidos na história bíblica até este ponto), e outros

parentes do sumo sacerdote.

Quando Pedro e João foram trazidos diante da assembléia, o concílio

perguntou: “Por qual poder, ou em que nome, vocês fizeram isto?”

Pedro, guiado pelo Espírito Santo, respondeu:

Autoridades do povo e anciãos, se estamos sendo

julgados hoje por um ato de bondade feito a um

homem aleijado, e se vocês estão perguntando

como ele foi curado, então saibam isto, todos vocês

e todos os outros em Israel: é em nome de Jesus

Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas

a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em

nome dele este homem está de pé diante de vocês

em perfeita saúde. Jesus é a pedra que vocês,

construtores, jogaram fora como sem valor, e que

agora foi posto como a principal pedra angular do

edifício (como os profetas previram, Salmo 118:22).

Note os pontos exatos que
Pedro afirmou:

ì É pelo poder de Jesus de
Nazaré que este homem está
de pé diante de vocês, em
perfeita saúde (4:9-10).

í Vocês o mataram (4:10).

î Deus o ressuscitou dentre
os mortos (4:10).

ï Ele é a pedra que vocês,
construtores, rejeitaram, mas
agora foi posto como a
principal pedra do edifício,
justo como os profetas
predisseram (4:11).

ð Não há salvação em
nenhum outro (4:12).

Todas as perseguições
relatadas no livro de Atos
têm sua origem nos judeus,
ou são o resultado de um
conflito local.
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Em ninguém mais há salvação porque não há outro nome sob o céu, dado entre os homens,

pelo qual temos que ser salvos.”

Quando as autoridades judaicas viram a ousadia de Pedro e João, e souberam que eles eram homens comuns

e  incultos, ficaram admiradas. Notaram que esses homens tinham estado com Jesus. Mais ainda, o homem que

havia sido curado estava de pé com Pedro e João, por isso os líderes não podiam negar o milagre. Finalmente,

ordenaram a Pedro e João que saíssem do concílio enquanto eles conferenciavam.

Eles disseram: “Que vamos fazer a estes homens? Um milagre notável foi feito, e todos em Jerusalém sabem. Não

podemos negá-lo. Mas para impedir que esta coisa se espalhe mais ainda entre o povo, precisamos adverti-los

para que não preguem a ninguém novamente sobre este homem.” Chamando Pedro e João de volta a sua

presença, ordenaram-lhes que não falassem ou ensinassem, de modo nenhum, em nome de Jesus.

Mas Pedro e João responderam: “Vocês podem decidir por si mesmos se é certo, à vista de Deus, obedecer a

vocês, ou a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de contar as coisas que vimos e ouvimos.”

Após outras ameaças, os judeus permitiram que eles fossem. Não viam base para que pudessem puni-los, porque

a multidão glorificava a Deus pelo que havia sido feito. O homem curado tinha mais de quarenta anos de idade

e era aleijado de nascença. 

Pedro e João Retornam aos Irmãos (Atos 4:23-31)

“Os irmãos” não são identificados. Desde que havia cinco mil ou mais santos nesta época, não parece

provável que eles retornaram a uma assembléia de todos os santos. Também, a pregação e a obra dos

milagres estavam sendo feitos por este tempo somente pelos apóstolos (4:29-31,33). Já que estes irmãos aos

quais Pedro e João retornaram eram aqueles que estavam envolvidos com eles neste trabalho, provavelmente

“os irmãos” se refere aos apóstolos.

Quando Pedro e João retornaram ao seu próprio grupo, contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos

lhes tinham dito. Quando os outros ouviram o relatório, levantaram suas vozes a Deus em total unidade e

disseram:

Ó Senhor, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles: pelo Espírito Santo falou através

da boca de nosso antepassado Davi e disse: “Por que se enfureceram os gentios, e os povos

imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se à uma

contra o Senhor e contra o seu Ungido” (Salmo 2:1-2).

E, na verdade, Herodes, um rei e Pôncio Pilatos, uma autoridade se encontraram com os

gentios e o povo de Israel nesta própria cidade para conspirar contra seu santo servo Jesus, o

qual o Senhor ungiu. Eles fizeram o que seu poder e vontade tinham decidido de antemão que

deveria acontecer. E agora, Senhor, olhe para a ameaça deles, e ajude-nos, seus servos, a ter

capacidade para falar suas palavras com toda a ousadia, enquanto o Senhor estende sua mão

para curar e fazer sinais milagrosos e maravilhas através do nome de seu santo servo Jesus.

Quando oraram assim, o lugar onde estavam reunidos estremeceu. Eles se encheram do Espírito Santo e falaram

a palavra de Deus ousadamente.

Os apóstolos não oraram para que a perseguição parasse. Eles perceberam que a perseguição fazia parte da

tarefa diante deles. Seu Senhor tinha sido perseguido, e agora era a vez deles, quando levavam a mensagem

ao mundo. Em vez disso, eles oraram pedindo ousadia para continuar a obra, apesar de qualquer coisa que

viesse. O tremor do edifício era o meio de Deus assegurá-los de que tinha ouvido seu grito por auxílio e que

ele estava por perto.

Os Discípulos Repartem suas Posses Uns com os Outros (Atos 4:32-35)

A multidão inteira de discípulos tinha um só coração e um só sentimento. Nenhum deles dizia que qualquer coisa

que possuísse era sua; na verdade, compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam

seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus; todos foram grandemente abençoados.

Não faltou pão na mesa de nenhum dos discípulos. Os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o

dinheiro que recebiam das vendas e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, o mesmo era distribuído a cada

um conforme sua necessidade.

Neste tempo parece que havia uma situação incomum em Jerusalém. Um grande número de judeus tinha

vindo à cidade para guardar a festa de Pentecostes. Enquanto estavam ali, muitos deles aprenderam sobre

Cristo e seu novo reino, e se tornaram parte dele. Estes novos discípulos decidiram prolongar sua estada em
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Jerusalém e aprender mais com os apóstolos. Portanto, manifestou-se a necessidade de prover as carências

daqueles que estavam tão longe de seu lar. Esta não era uma situação em que todos vivessem em algum tipo

de comunidade, antes era a resposta generosa de um povo justo para satisfazer a necessidade que tinha se

manifestado. Depois desse período inicial, os discípulos não continuaram a vender suas posses e a reparti-las

como fizeram aqui. Portanto, deveríamos aprender com seu exemplo de generosidade e estar prontos a

compartilhar quando uma necessidade aparece, mas não precisamos ter uma partilha geral de todas as

nossas posses em circunstâncias normais.

O Exemplo de José (Atos 4:36-37)

José era um levita da ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos para

que o distribuíssem conforme fosse necessário. Os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa “filho da

exortação” (ou, como diríamos, Sr. Encorajador).

Nos vários capítulos seguintes, encontraremos este Barnabé diversas vezes. É o mesmo homem que

encontramos aqui como José, mas ele usará o novo nome que lhe foi dado por causa de suas ações.

Há um vívido contraste entre o exemplo de Barnabé e o de Ananias e Safira. Parece que este casal queria o

mesmo tipo de elogio que foi feito a Barnabé, mas pretendiam guardar o dinheiro para si mesmos. Sem

dúvida, as duas histórias são colocadas lado a lado para mostrar este contraste.

Ananias e Safira Mentem ao Espírito Santo (Atos 5:1-11)

Um homem chamado Ananias e sua esposa Safira também venderam uma propriedade. Com o pleno

conhecimento de sua esposa, Ananias guardou parte do dinheiro e levou o restante para depositar aos pés dos

apóstolos. Ele fingiu que trouxera todo o dinheiro recebido pela venda de sua propriedade.

Pedro disse: “Ananias, como foi que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo, e guardar parte

do preço da terra? Antes de vendê-la, não era sua, para fazer com ela o que quisesse? E, depois de vender, não

era seu o dinheiro, para fazer com ele o que desejasse? Como pôde fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens,

mas a Deus.”

Quando Ananias ouviu estas palavras, desmaiou e morreu. Os moços presentes prepararam seu corpo para o

sepultamento, levaram-no para fora e o enterraram.

Os discípulos não foram mandados a vender todas as suas

propriedades, mesmo durante este tempo de necessidade. Pedro

disse a Ananias que a propriedade tinha sido sua, e poderia ter

continuado sua. Então, depois de tê-la vendido, estava

perfeitamente dentro de seu direito trazer parte do dinheiro para ser

usado na obra do Senhor e guardar o resto para fazer o que quer que ele e Safira decidissem fazer com ele.

O pecado veio quando eles decidiram fingir que tinham trazido tudo. Eles estavam esperando receber o louvor

sem o sacrifício.

Pedro disse que Ananias mentiu a Deus, apesar de ter trazido o dinheiro aos apóstolos. Como assim? É claro

que todo o pecado é, no fim, contra Deus, mas era mais do que isso nesta ocasião. Os apóstolos estavam

diretamente guiados pelo Espírito Santo quando falavam, assim estavam numa posição para saber se este

homem estava mentindo ou dizendo a verdade, e se ele merecia seu elogio ou sua repreensão.

Cerca de três horas mais tarde, Safira veio à assembléia, mas não sabia o que tinha acontecido a Ananias. Pedro

perguntou-lhe: “Diga-me, vocês venderam sua terra por esta importância?”

Ela disse: “Sim, esse é o preço.”

Pedro respondeu: “Como puderam vocês dois combinar para testar o Espírito do Senhor? Veja, os pés daqueles

que enterraram seu esposo estão à porta, e carregarão para fora você também.”

Imediatamente, Safira desmaiou aos pés dele e morreu. Os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na

para fora e a sepultaram ao lado de seu esposo. Como resultado deste acontecimento, grande temor se abateu

sobre toda a igreja, e sobre todos aqueles que ouviram o que tinha acontecido.

Safira entrou na assembléia três horas depois de seu esposo ter morrido. Isso dá uma outra ligeira visão das

atividades destes discípulos primitivos. Ainda que houvesse reuniões no templo diariamente, e os apóstolos

provavelmente passassem a maior parte de cada dia pregando às multidões que se ajuntavam, a multidão

inteira dos crentes não passava seus dias inteiros ali.

Ananias e Safira queriam o
louvor sem o sacrifício.
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Compare esta história com a de Nadabe e Abiú, que foram mortos por desobedecerem ao mandamento de

Deus ao oferecerem incenso, no Velho Testamento (Levítico 10:1-2). Deus não continuou a golpear

mortalmente as pessoas quando elas pecavam sob a velha lei, nem continuou a matar as pessoas na igreja.

Se assim o tivesse feito, muito poucas pessoas restariam. Mas, em ambos os casos, Deus estava afirmando

pontos especiais. Nadabe e Abiú tinham apenas iniciado seu papel como sacerdotes. Eles acabavam de

concluir uma semana de consagração para serem sacerdotes. Estavam oferecendo incenso numa de suas

primeiras vezes, e ignoraram as leis de Deus sobre como isso tinha de ser feito. Deus os matou para mostrar

que ele exigiu que seus sacerdotes fossem cuidadosos em obedecer

aos pormenores de suas leis a respeito de sacrifícios.

Agora, no caso de Ananias e Safira, a igreja tinha apenas

começado. Aos apóstolos tinha sido dado o Espírito Santo para

guiá-los em sua obra, e estas duas pessoas vieram na esperança de

serem capazes de enganar os apóstolos da mesma forma que

fariam com qualquer outro. Deus os matou para afirmar, talvez, mais do que um ponto. Um era que ele exigia

que estes novos discípulos se comportassem como súditos obedientes ao seu Rei, o Cristo. Mas, talvez, o

ponto mais específico era que estes apóstolos não eram mais homens que tinham somente sua percepção

normal, mas homens com o poder da Divindade, o Espírito Santo, para ajudá-los. A multidão tinha de ser

convencida de que os apóstolos eram, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo para que seu testemunho

fosse acreditado.

Os Apóstolos Continuam seu Trabalho de Pregação e Cura (Atos 5:12-16)

Os apóstolos fizeram muitos sinais milagrosos e maravilhas entre o povo, e os discípulos continuaram a se

encontrar regularmente no Pórtico de Salomão, no templo. As pessoas do público em geral não tinham a

coragem de se associar aos discípulos, mas os respeitavam muito. Conforme os dias passavam, mais e mais

pessoas vieram a crer no Senhor e foram acrescentadas aos discípulos, multidões tanto de homens como de

mulheres.

Os doentes eram carregados para as ruas e deitados em camas e macas para que, quando Pedro passasse, pelo

menos sua sombra pudesse cair sobre algum, aqui e ali. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém,

trazendo seus doentes e os que eram afligidos por espíritos imundos. Todos eram curados.

Atos 5:12 é outro versículo que especifica que milagres eram feitos pelos apóstolos. Associe esta passagem

com 2:43; 3:1-10 e 4:33. Há muitas evidências que mostram que os apóstolos pregavam e faziam milagres

desde o momento em que receberam o batismo com o Espírito Santo. Não há evidência de que alguém mais

fizesse alguma pregação ou milagres até Atos 6:8. Não há evidência de que os 120 discípulos mencionados

em Atos 1 receberam o batismo com o Espírito Santo; nem eram os poderes milagrosos do Espírito obtidos

espontaneamente, quando alguém era batizado.

A influência da mensagem sobre o Cristo ressuscitado já está

atingindo até fora da cidade de Jerusalém. Pessoas das vilas e

cidades circunvizinhas da Judéia estão trazendo seus doentes para

a cidade, para serem curados, e estão ouvindo a mensagem dos

apóstolos. O plano de espalhar o evangelho está se desenvolvendo

exatamente como Jesus descreveu: os apóstolos estão dando o seu

testemunho em Jerusalém e, agora, ao povo da Judéia (1:8).

Todos os Apóstolos São Detidos (Atos 5:17-42)

Outra vez, eram os saduceus que se movimentavam contra os apóstolos. Eles estavam com ciúmes do sucesso

dos apóstolos em fazer convertidos. Levados pelo sumo sacerdote, eles vieram e prenderam os apóstolos e os

puseram na cadeia pública.

Naquela noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os levou para fora. Ele disse: “Vão vocês todos,

fiquem nos pátios do templo, e contem ao povo tudo sobre esta nova vida”. Tendo ouvido esta ordem, os

apóstolos entraram no templo quase ao raiar do dia e começaram a ensinar.

Enquanto isso, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o Sinédrio. Quando mandaram buscar os

prisioneiros, os soldados voltaram dizendo: “Encontramos a prisão totalmente segura, com os guardas postados

nas entradas, mas quando abrimos as portas, não encontramos ninguém dentro.” Quando o capitão do templo

e os principais sacerdotes ouviram este relato, ficaram mortificados e pensaram no que fariam. 

Compare esta história com a
de Nadabe e Abiú

“. . . e sereis minhas
testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a
Judéia . . .” (Atos 1:8).
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Nesse ponto, alguém chegou e lhes disse: “Ei! Os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo

ensinando o povo.”

O capitão e seus soldados saíram e trouxeram os apóstolos de volta ao concílio, mas o fizeram sem violência, pois

os oficiais temiam o povo. Temiam que a multidão pudesse apedrejá-los se maltratassem os apóstolos a quem

respeitavam.

Quando voltaram com eles, os soldados colocaram os apóstolos diante do concílio. O sumo sacerdote disse:

“Nós já lhes mandamos categoricamente que não ensinassem mais nesse nome e no entanto vocês encheram

Jerusalém com seu ensinamento. Vocês pretendem lançar o sangue desse homem sobre nós.”

Lembra-se que, quando os judeus estavam diante de Pilatos e exigiram que ele crucificasse Jesus, eles diziam:

“Seu sangue seja sobre nós e nossos filhos” (Mateus 27:25)? Nesse tempo eles não pensavam que haveria mais

nenhuma conseqüência. Agora que parecia que haveria

conseqüências, eles queriam evitar toda a culpa por terem matado

o Filho de Deus. A única maneira pela qual esses oficiais judaicos

poderiam ter apagado a culpa pela ação terrível que tinham feito

seria arrependendo-se humildemente e aceitando o plano de Deus

para o perdão. Em vez disso, continuaram sua rejeição e somente

aumentaram sua culpa, lutando contra a mensagem dos apóstolos.

Pedro e os apóstolos responderam: “Temos que obedecer a Deus

antes dos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem

vocês executaram, pendurando-o numa árvore. Deus o exaltou à sua

destra, para ser um Príncipe e um Salvador, para trazer Israel ao

arrependimento e realizar a remissão dos pecados. E somos

testemunhas destas coisas, como também é o Espírito Santo, que

Deus deu àqueles que o obedecem.”

Em vez de recuar, Pedro repetiu a própria essência da mensagem

que os saduceus tanto odiavam. A mensagem enraivecia a maioria

dos fariseus, porque ela colocava a culpa pela morte do Salvador

diretamente sobre seus ombros.

Os judeus, quando ouviram isto, ficaram tão furiosos que queriam

matar os apóstolos. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, levantou-se

no concílio. Ele era um doutor da lei muito respeitado pelo povo. Gamaliel ordenou que os apóstolos fossem

retirados da sala e então disse aos seus companheiros:

Homens de Israel, tenham cuidado com o que fazem a estes homens. Recordem-se por um

momento de um homem chamado Teudas, que se levantou proclamando ser um líder. Cerca

de quatrocentos homens se juntaram a ele. Mas então foi morto e seus seguidores espalhados,

e tudo deu em nada. Depois, levantou-se Judas da Galiléia, nos dias das inscrições para

cobrança de impostos e arrastou pessoas consigo. Ele também pereceu e todos os seus

seguidores se espalharam.

Meu conselho a vocês é que deixem estes homens em paz porque, se sua causa for dos

homens, ela será derrubada. Mas se for de Deus, vocês não serão capazes de derrubá-la. Ao

contrário, vocês se encontrarão lutando contra Deus.

O concílio concordou com a sugestão de Gamaliel. Chamando os apóstolos de volta, espancaram-nos e

ordenaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir.

Os apóstolos saíram do concílio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer desonra pelo nome

de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, eles continuaram a ensinar e a pregar Jesus como o Cristo.

Os Judeus da Fala Grega Murmuram Contra os Hebreus (Atos 6:1-6)

Conforme o número de discípulos crescia (agora bem acima de 5.000), a tarefa de distribuir auxílio aos

necessitados aumentou e se tornou insuportável. Até este momento, o dinheiro era depositado aos pés dos

apóstolos (4:35,37; 5:2), e eles eram os responsáveis por supervisionar a distribuição conforme a necessidade.

Mas agora, o trabalho tinha ultrapassado suas capacidades para se fazerem o trabalho sozinhos.

Queixas se levantaram entre os helenistas, pois suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária

da ajuda. Não há a menor indicação de que suas queixas tivessem sido injustas. Os apóstolos lidaram com elas

como um problema legítimo.

Observe os pontos exatos
que foram afirmados:

ì Deus ressuscitou aquele
que vocês mataram (5:30)

í Deus exaltou-o para ser
Príncipe e Salvador (5:31)

î Para que o arrependimento
e a remissão dos pecados
pudessem ser dados (5:31)

ï Somos testemunhas (5:32)

ð Como também é quem
Deus deu, o Espírito Santo
(5:32)
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Os judeus da fala grega (helenistas) eram os judeus criados no

mundo helenístico (grego), fora da Palestina. Geralmente, estavam

mais à vontade lendo o seu Velho Testamento em grego do que

em hebraico. Em sua maioria, eles eram quase tão devotos e

dedicados como seus parentes que viviam na Judéia, mas, como

era de se esperar, alguns deles tinham feito acomodações em seus

costumes para se ajustarem à sociedade grega. Estes judeus faziam

suas visitas a Jerusalém para assistir às festas do mesmo modo

que os seus irmãos palestinos, ainda que talvez não tão

regularmente, ou tão freqüentemente, devido às maiores distâncias

e despesas envolvidas. Durante as viagens missionárias de Paulo,

eles mostraram ser tão fanáticos como os judeus de Jerusalém. O

termo “hebreu” é usado neste trecho para se referir àqueles que

ainda mantinham rigidamente os costumes judaicos.

Agora, a tarefa de distribuir para atender às necessidades do povo

era tão enorme que não era surpresa que alguns estivessem sendo negligenciados. E, se alguns fossem ficar

mal atendidos, seriam mais provavelmente aqueles afastados da pátria, porque não seriam tão conhecidos

pelas pessoas que viviam em Jerusalém.

Os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: “Não seria correto para nós esquecermos a

palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, escolham dentre vocês, irmãos, sete homens de boa reputação,

cheios do Espírito e de sabedoria, a quem possamos indicar para cuidar deste negócio. Então continuaremos

firmemente em oração e no trabalho de propagar a palavra.”

Esta solução agradou a toda a multidão, e escolheram sete homens satisfazendo as qualificações que os

apóstolos tinham estabelecido. Escolheram Estêvão, que é descrito como um homem cheio de fé e do Espírito

Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor,Timon, Parmenas e Nicolau, que era um gentio da cidade de Antioquia. Nicolau

convertera-se ao judaísmo antes de se tornar um cristão (um prosélito). Apresentaram estes homens diante dos

apóstolos que, quando oraram, impuseram suas mãos sobre eles.

Os nomes destes sete homens escolhidos são todos nomes gregos, mas isto não prova que eles fossem

necessariamente helenistas. Muitos nomes entre os doze apóstolos são nomes gregos também (André e Filipe,

por exemplo). Contudo, a menção a Nicolau, que era um prosélito, e o fato de que todos estes nomes eram

gregos, indicam que a multidão possa ter decidido pôr o trabalho do auxílio nas mãos daqueles de quem as

queixas tinham vindo.

Estes homens eram cheios do Espírito, mas não faziam milagres antes de as mãos apostólicas terem sido

impostas sobre eles. Isto significa que “cheio do Espírito” se refere a outras coisas e não poderes milagrosos,

coisas tais como zelo, atitude, etc.

A Palavra de Deus Cresce em Jerusalém (Atos 6:7)

Conforme a palavra de Deus se espalhava, o número de discípulos crescia tremendamente. Muitos, mesmo entre

os sacerdotes, obedeceram ao evangelho. Nenhum número explícito é dado neste tempo.

A Pregação de Estêvão Põe-no em Conflito com os Judeus (Atos 6:8-8:1)

Estêvão, um dos sete, estava cheio de graça e poder. Ele operava grandes milagres entre o povo.

Esta é a primeira vez no livro de Atos que alguém, além dos apóstolos, fazia milagres. Estêvão é um dos sete

homens que acabava de ser indicado para um trabalho especial, e é um sobre quem os apóstolos “impuseram

suas mãos”. O registro nos diz que os apóstolos oraram e impuseram suas mãos sobre estes homens, mas não

nos diz explicitamente por que fizeram isso, além de apontá-los para a tarefa para qual tinham sido escolhidos

(6:6). Contudo, aqui no versículo 8, Estêvão é capaz de fazer milagres. Deixemos a questão de como ele

recebeu este poder suspensa por enquanto. Voltaremos à questão e a responderemos pela informação que

aprenderemos no capítulo 8.

Algumas pessoas, em uma sinagoga formada por judeus gregos, começaram a debater com Estêvão. Eram,
contudo, incapazes de resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Estes judeus incluíam os libertinos
(homens libertos, isto é, que já tinham sido escravos, mas agora estavam livres), homens de Cirene na África, de
Alexandria no Egito, e das províncias de Cilícia e Ásia na Ásia Menor.

Uma vez que não podiam responder aos argumentos de Estêvão, seus inimigos determinaram destruir sua

Esta história ilustra o modo
de lidar com os problemas
que aparecem na igreja. Foi
resolvido assim:

!Rapidamente

!Por aqueles que estavam
em posição de autoridade

!Colocando a solução nas
mãos daqueles mais
intimamente envolvidos
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influência de outro modo. Eles pagaram homens para mentir e dizer:
“Ouvimos Estêvão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra
Deus.”

Com estas acusações, provocaram o povo, os anciãos e os mestres
da lei. Eles agarraram Estêvão e o levaram perante o concílio.
Apresentaram falsas testemunhas que diziam: “Este homem não pára
de criticar este santo lugar e a lei. Ouvimos este homem dizer que
esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar, e mudará os costumes que
Moisés nos entregou.”

Todos os que estavam assentados no Sinédrio olharam atentamente
para Estêvão e viram que sua face parecia a face de um anjo. O sumo

sacerdote perguntou-lhe: “São verdadeiras estas coisas?” E Estêvão começou sua defesa:

Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus da Glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele ainda
estava na Mesopotâmia e antes que viesse a Harã, e disse: “Saia de sua terra, e de seus parentes,
e vá a uma terra que lhe mostrarei.” Assim Abraão deixou a terra dos caldeus e mudou-se para
Harã. Dali, depois de seu pai ter morrido, Deus o mandou a esta terra onde agora vocês vivem.
Ele não deu a Abraão nenhuma herança – não, nem mesmo um metro quadrado – mas
prometeu que daria a terra aos seus descendentes, ainda que por esse tempo Abraão não
tivesse nenhum filho.

Deus lhe disse: “Seus descendentes morarão por algum tempo numa terra que não é deles;
serão feitos escravos e serão maltratados por quatrocentos anos. Mas eu punirei a nação a qual
servirão como escravos, e então os tirarei daquela terra, e eles me adorarão neste lugar.

Deus deu a Abraão o rito da circuncisão como um sinal da aliança entre eles. Depois de algum
tempo, Abraão tornou-se o pai de Isaque e o circuncidou no oitavo dia. Isaque, por sua vez, foi
pai de Jacó, e Jacó, dos doze patriarcas (os filhos de Jacó se tornaram os pais das tribos).

Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam seu irmão, José, para o Egito. Mas Deus estava
com ele e livrou-o de todos os seus problemas. Deus deu-lhe fama e sabedoria diante do Faraó,
rei do Egito, que fez dele o governador de todo aqele país.

Então, uma fome atingiu todo o Egito e Canaã. Foi uma fome severa, e nossos pais não tinham
comida. Quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou nossos pais em sua primeira visita.
Na sua segunda visita, José disse a seus irmãos quem ele era, e até o Faraó soube da família
de José.

José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, um total de setenta e cinco pessoas, e
fez com que mudassem para o Egito, onde ficaram. Jacó e todos os nossos pais ali morreram.
Seus corpos foram trazidos de volta e sepultados em Siquém, num túmulo que Abraão tinha
comprado dos filhos de Hamor.

Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, o povo
cresceu e se multiplicou até que outro rei chegou ao poder no Egito, um rei que não reconhecia
José. Este rei tratava nosso povo de modo desleal e o oprimia, forçando-o a jogar fora seus
recém-nascidos para que morressem.

Foi neste tempo que Moisés nasceu. Ele era uma criancinha excepcionalmente graciosa. Depois
de ser cuidado durante três meses na casa de seu pai, foi posto fora e encontrado pela filha do
Faraó. Ela o tratou como seu próprio filho, e ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios.
Ele era forte em suas palavras e seus atos.

Quando, contudo, Moisés tinha cerca de quarenta anos de idade, ele decidiu ajudar seus
parentes, os filhos (descendentes) de Israel (ou Jacó). Vendo um deles ser maltratado, ele o
defendeu e matou o opressor egípcio. Ele pensava que os israelitas perceberiam que Deus
estava usando-o para resgatar o povo, mas estas pessoas de modo algum aceitaram esta idéia.

No dia seguinte, Moisés encontrou dois israelitas que estavam brigando. Ele tentou reconciliá-
los, dizendo: “Homens, vocês são irmãos! Por que querem ferir um ao outro?”

Mas aquele que estava em falta o empurrou para longe e disse: “Quem o fez autoridade e juiz
sobre nós? Você pretende matar-me como matou o egípcio ontem?” Moisés fugiu quando ouviu
isso e viveu na terra de Midiã, onde teve dois filhos.

Após quarenta anos, um anjo apareceu-lhe nas chamas de um arbusto em fogo no deserto
próximo ao monte Sinai. Quando viu aquilo, Moisés ficou maravilhado e chegou mais perto para
ver melhor. Quando se aproximou, a voz de Deus dirigiu-se a ele, dizendo: “Eu sou o Deus de

Desta vez a oposição
começou numa sinagoga
local. Através dela, o povo,
os anciãos e os escribas
foram incentivados a se
oporem a Estêvão. Isto
marca uma grande mudança

na origem da oposição.
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seus ancestrais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.”

Moisés estava aterrorizado e não queria olhar. Deus continuou falando com ele: “Tire seu
calçado, porque o lugar onde pisa é terreno santo. Eu certamente tenho visto a provação de
meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido os seus gemidos e desci para libertá-los. Agora,
eu estou enviando-o ao Egito.

A este mesmo Moisés, a quem o povo havia recusado, dizendo: “Quem o fez autoridade e juiz”,
Deus constituiu tanto autoridade como libertador, com o auxílio do Anjo que lhe apareceu no
arbusto. Este homem conduziu-os fazendo toda sorte de sinais e maravilhas no Egito, e no Mar
Vermelho, e no deserto, por quarenta anos. Este é o mesmo Moisés que disse aos israelitas:
“Deus lhes enviará um profeta como eu, de seu próprio povo” (Deuteronômio 18:15). Este é
aquele mesmo que estava na congregação no deserto, com o Anjo, que lhe falou no Monte
Sinai, e que recebeu as palavras vivas para nos transmitir.

Mas nossos ancestrais não queriam obedecê-lo. Eles o empurraram para longe e se voltaram
ao Egito, em seus corações. Disseram a Arão: “Faça para nós deuses que possam nos guiar.
Quanto a este Moisés que nos guiou para fora do Egito, não sabemos o que aconteceu com
ele!”. Assim, fizeram um ídolo na forma de um bezerro e trouxeram seus sacrifícios a ele e
regozijaram com o produto de suas próprias mãos.

Por isso, Deus os entregou ao culto dos astros, como está escrito no livro dos profetas: “Foi para
mim que vocês ofereceram os sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Não foi, não.
Vocês levaram o santuário de Moloque e a estrela do deus Renfã, as figuras que vocês fizeram
para adorar. Portanto, eu os levarei para a terra além de Babilônia” (Amós 5:25-27).

Nossos ancestrais tinham o tabernáculo do testemunho com eles, no deserto. Fora feito de
acordo com as instruções que Deus havia dado a Moisés. Trouxeram-no com eles quando,
guiados por Josué, entraram na terra e tomaram-na das nações que Deus expulsou da frente
deles. O tabernáculo permaneceu na terra até os dias de Davi, que agradou ao Senhor e que
pediu para construir um lugar para a habitação do Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem
construiu uma casa para ele.

Contudo, o Altíssimo não habita nas casas construídas por homens. Como diz o profeta: “O céu
é o meu trono, e a terra o apoio para meus pés; que tipo de casa construiriam para mim?” diz
o Senhor: “Ou que tipo de lugar farão para eu repousar? Não foi minha mão que fez todas estas
coisas?” (Isaías 66:1-2).

Ó povo teimoso, com corações e ouvidos incircuncisos! Vocês sempre rejeitam o Espírito Santo.
Vocês são iguais a seus pais! Houve, numa época qualquer, algum profeta a quem seus pais não
perseguiram? Eles mataram até aqueles que predisseram a vinda do Justo. E agora vocês o
traíram e o assassinaram! Vocês foram os que receberam a lei posta em vigor pelos anjos, mas
não a obedeceram!

Quando os judeus ouviram as acusações de Estêvão, foram atingidos no coração e rangeram os dentes de raiva
pelo que ele havia dito. Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em
pé, à sua direita. E disse: “Olhem, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.”

Neste ponto, os judeus gritaram e taparam seus ouvidos. Avançando, agarraram Estêvão e o jogaram para fora
da cidade, onde o apedrejaram até a morte. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem
chamado Saulo.

Enquanto apedrejavam Estêvão, este invocou o Senhor, dizendo: “Senhor Jesus, receba meu espírito.” Ele se
ajoelhou e clamou com alta voz: “Senhor, não os culpe por este pecado.” Então, adormeceu (morreu).

O jovem Saulo aprovou plenamente o que a multidão fizera a Estêvão.

Estêvão é a primeira pessoa morta por sua fé em Cristo. Note que Deus não poupou sua vida, entretanto foi
dada a Estêvão uma gloriosa vista do céu e do trono de Deus com Jesus em pé à sua direita. Que força esta
visão deve ter dado a Estêvão, no meio de sua agonia! 

Não havia nada legal neste caso. As acusações originais eram falsas, deliberadamente feitas contra Estêvão
para tentar desacreditá-lo. Então, houve um julgamento oficial perante o Sinédrio, mas em vez de ouvirem
atentamente a defesa e ponderarem as coisas ditas, os homens do próprio Sinédrio responderam com raiva.
O apedrejamento não era uma execução legal, e sim as ações de um povo enfurecido.
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A Igreja É Dispersada
Observe a fonte da perseguição que se levantou contra Estêvão; o conflito iniciou-se numa sinagoga local.

A defesa de Estêvão foi perante o Sinédrio, mas ele fora levado

para lá por homens comuns, e não pelos próprios chefes. Este é um

ponto significativo, pois uma das razões pela qual o Sinédrio não

havia sido mais duro com os apóstolos anteriormente foi porque

temia o povo. Agora, a oposição se levantou entre o próprio povo,

então os chefes podem dar vazão a sua ira contra o movimento,

sem temer repercussões entre o povo.

Perseguição Severa
Levanta-se Contra a Igreja (Atos 8:1-4)

Homens fiéis sepultaram Estêvão e lamentaram seu falecimento. A

tristeza por ele foi se multiplicando enquanto outros eram perseguidos, também, pois o apedrejamento de Estêvão

foi como se a represa que segurava a perseguição pelos judeus tivesse se rompido. Imediatamente uma oposição

acirrada se desencadeou contra a multidão dos discípulos na cidade de Jerusalém.

O jovem Saulo, que tinha guardado as roupas dos homens que apedrejavam  Estêvão, tornou-se um  dos líderes

da perseguição. Ele devastava a igreja, fazendo buscas de casa em casa para encontrar discípulos. Aqueles que

apanhava eram metidos na prisão. Como ele mesmo mais tarde descreve suas ações: “Eu estava convencido de

que deveria fazer tudo ao meu alcance para me opor ao nome de

Jesus de Nazaré, e isso foi justamente o que fiz em Jerusalém. Pela

autoridade do sumo sacerdote, pus muitos santos na prisão e

quando eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Eu

fui de sinagoga em sinagoga buscando aqueles a quem punir. Tentei

forçar aqueles que encontrava a blasfemar” (Atos 26:9-11).

Foram tempos terríveis para os santos em Jerusalém, e todos os

novos convertidos foram dispersados na Judéia e Samaria. Logo, só

os apóstolos foram deixados para trás, na cidade (8:1,14; 11:1). Os

discípulos dispersos não pararam de crer em Cristo. Em vez disso, pregavam a mensagem sobre ele por toda a

parte aonde iam, cumprindo assim o plano de Deus para que o evangelho fosse espalhado por toda a terra.

Essa perseguição foi um esforço para destruir a nova igreja mas, na

realidade, teve um efeito oposto. Parece que o trabalho de

pregação havia sido confinado à cidade de Jerusalém até esse

momento. Agora, devido à perseguição, os discípulos estão

dispersos pelo resto da Judéia e em Samaria e, conforme vão,

pregam a todos que encontram. Use o mapa da Palestina e veja

onde estão a Judéia e Samaria, em relação a Jerusalém.

Filipe Prega em Samaria (Atos 8:4-24)

Um dos santos dispersos era Filipe. Ele viajou para o norte, para Samaria, e pregou sobre Jesus ao povo dali.

Quando as multidões ouviram Filipe e viram os milagres que fazia, todos prestaram muita atenção ao que ele

dizia. Espíritos imundos saíram de muitos, gritando porque estavam sendo expulsos. Muitos, também, que eram

paralíticos ou coxos, foram curados. Havia grande regozijo na cidade.

Houve um apóstolo chamado Filipe (1:13), mas este Filipe em

Atos 8 não era um apóstolo, porque os apóstolos ainda estavam

em Jerusalém, por esse tempo (8:1). Este Filipe não é chamado

apóstolo de modo algum, nem poderia ele fazer o que os apóstolos

fizeram, ou seja, dar o Espírito Santo através da imposição das

mãos (8:14-18). Contudo, ele podia fazer milagres. Era, portanto,

outro dos sete homens escolhidos em Atos 6. A história de Estêvão,

um dos sete, é contada nos capítulos 6 e 7; agora temos duas histórias sobre o segundo dos sete homens,

contadas aqui no capítulo 8.

A parte central da terra era chamada de Samaria neste momento, mas a cidade velha com o mesmo nome

O Sinédrio temia o povo; por
isso não maltratou os
apóstolos (5:26). Mas agora,
a oposição se originou entre
homens comuns, numa
sinagoga local. Observe
como a perseguição 
aumenta.

A perseguição encorajou os
discípulos a levarem avante
o plano de Jesus para
espalhar o evangelho (1:8)

O historiador inspirado
segue os discípulos
dispersos, conforme
espalham a boa nova.

Filipe foi um dos sete
homens escolhidos no
capítulo 6.
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no Velho Testamento havia sido reconstruído e renomeado

Sebaste, em homenagem a Augusto César (Sebaste é a forma

grega do nome Augusto). Pela colocação aqui que Filipe desceu

“à cidade de Samaria”, a maioria compreende que ele foi à cidade

principal de Samaria que seria Sebaste. Mas, como alguns

manuscritos dizem apenas “uma cidade de Samaria”, alguns

acreditam que ele teria ido à cidade de Sicar, perto do local de

Siquém antigo, onde Jesus conversou com uma mulher num poço

e depois com o povo da cidade (João 4). Poderia também ter sido

uma outra cidade da região. Não importa exatamente qual cidade foi. O ponto importante é que os

samaritanos ouviram o evangelho e responderam com alegria. Filipe estava colhendo a colheita daqueles que

ouviram Jesus ensinar, assim como estava alçancando alguns que nunca o conheceram pessoalmente.

Havia um homem chamado Simão em Samaria que, até agora, tinha

maravilhado o povo de lá usando feitiçaria. Ele dizia ser uma grande

figura. Tinha conseguido enganar a todos, pequenos e grandes, de

tal modo que diziam: “Este homem é o Grande Poder de Deus”.

Tinham-lhe dado atenção por muito tempo, porque ele continuava

a maravilhá-los com suas artes mágicas.

Mas, quando o povo de Samaria ouviu Filipe pregando a boa nova a

respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, eles foram

batizados, tanto homens como mulheres. Até mesmo Simão

acreditou na mensagem e foi batizado. Ele estava tão impressionado

com os milagres que Filipe podia fazer, que o seguiu por toda parte.

Grande Comissão Povo de Samaria Simão, o Mágico

Preguem/ensinem Ouviram Filipe pregar a boa nova

do reino de Deus e o nome de

Jesus Cristo

Simão também ouviu a mensagem

que Filipe estava pregando

Aquele que crê Eles creram Ele creu

Arrependimento

E é batizado/batizando-os F o ra m  b a t iza d o s ,  h o m e n s  e

mulheres

Ele foi batizado

Será salvo/remissão dos pecados

Ensinem a observar todas as

coisas ordenadas

Pedro e João pregaram nas aldeias

samaritanas

Enquanto isso, os apóstolos, que ainda estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido

a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram,

Pedro e João oraram para que os samaritanos pudessem receber o

Espírito Santo, porque, neste ponto, ele ainda não tinha descido

sobre nenhum deles. A única coisa que havia sido feita era que todos

tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Depois de orarem

para que o povo recebesse o Espírito, Pedro e João impuseram-lhes

suas mãos e eles receberam o Espírito Santo.

Pontos importantes relativos ao Espírito Santo são aprendidos aqui:

a) Receber poderes milagrosos não era uma coisa automática,

quando alguém era batizado.

b) A única ligação entre batismo no nome do Senhor Jesus e o

recebimento do Espírito Santo de um modo milagroso era que ele

deixava a pessoa batizada preparada para receber o Espírito.

c) Filipe podia fazer milagres, mas não podia dar o poder do Espírito a outra pessoa. 

d) Não foi deixado ao capricho nem mesmo dos apóstolos dar o Espírito Santo. Eles “oravam” para que os

samaritanos pudessem recebê-lo.

Detalhes importantes:

! Os samaritanos foram
batizados, porém não tinham
recebido o Espírito Santo.

! Quando souberam do
batismo dos samaritanos, os
apóstolos acharam
necessário enviar Pedro e
João.

Simão enganava o povo,
usando trapaças para fazer
demonstrações, mas
reconhecia que  Filipe fazia a
coisa verdadeira. Filipe fazia
milagres, não truques.

As pessoas de Samaria
fizeram as coisas
necessárias para serem
salvas quando ouviam Filipe
pregar. Simão o Mágico fez
as mesmas coisas e,
portanto, também foi salvo.
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Os dons milagrosos do
Espírito Santo vinham
somente de dois modos:
! Diretamente do céu, como
no caso dos apóstolos e de
Cornélio.
! Pela imposição das mãos
de um apóstolo. 

Simão acreditou e foi
batizado e, portanto, foi salvo
(Marcos 16:15-16). Mas,
depois, ele peca. O que era
exigido quando uma pessoa
salva pecasse? Pedro disse-
lhe para arrepender-se e orar.

Quando Simão, o Mágico, viu que o Espírito Santo era dado através

da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro, dizendo:

“Dêem-me também esta capacidade para que todos sobre quem eu

impuser minhas mãos possam receber o Espírito Santo.”

Pedro respondeu: “Seus bens pereçam juntamente com você, porque

pensou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não

tem nenhuma parte neste negócio, pois seu coração não está correto

diante de Deus. Arrependa-se, portanto, desta sua impiedade e ore

ao Senhor para que ele possa perdoá-lo por ter tido tal pensamento

em seu coração. Posso ver que você está na própria essência da

amargura e nas algemas da iniqüidade.”

Simão respondeu: “Ore por mim ao Senhor para que nenhuma das

coisas de que você falou aconteça comigo.”

Esta é a passagem onde aprendemos como o Espírito era

transmitido de uma pessoa para outra, no Novo Testamento.

Lembra-se de que deixamos uma questão pendente lá atrás, no

capítulo 6? Naquele tempo, os apóstolos impuseram suas mãos

sobre os sete homens que tinham sido escolhidos para uma

determinada tarefa. Além de proclamar assim que eles foram

indicados para tal tarefa, Estêvão, um dos sete homens, foi capaz

de fazer milagres depois (6:8). Agora, nesta história, outro dos sete

homens (Filipe) está fazendo milagres, mas dois apóstolos tiveram

que vir de Jerusalém antes que qualquer dos samaritanos pudesse

receber um dom semelhante. Note que Simão não pediu o dom de

fazer milagres, ele pediu a capacidade para passar o Espírito Santo

a outros. Ele viu que havia alguma coisa que os apóstolos não

estavam dando livremente. Este direito pertencia somente aos

apóstolos.

Através do Novo Testamento, encontramos o Espírito ou vindo

diretamente de Deus, como no caso dos apóstolos, em Atos 2, e

sobre Cornélio e sua casa, em Atos 10, ou através da imposição

das mãos dos apóstolos (Atos 6:6,8; 8:14-24; 19:6; 2 Timóteo 1:6).

Este é um ponto muito importante porque, se aqueles que

receberam o dom do Espírito através dos apóstolos pudessem, por

sua vez, passá-lo a outros, então o dom poderia ter sido passado,

através das gerações, até chegar a nós, hoje em dia. Mas, se

pudesse ser passado somente através da imposição das mãos dos

apóstolos, então não poderia ser transmitido após a morte do último apóstolo. A operação direta do Espírito

foi dada durante o primeiro século da igreja primitiva, com o propósito especial de entregar a mensagem de

Deus e para confirmar a palavra daqueles que a ensinavam. Esse propósito completou-se naquele século e

não houve mais necessidade de dons milagrosos do Espírito.

Pedro e João Retornam a Jerusalém (Atos 8:25)

Depois que Pedro e João pregaram a palavra do Senhor, retornaram a Jerusalém. Enquanto viajavam pelos

povoados, pregavam o evangelho em muitas das vilas dos samaritanos.

Filipe Prega a um Eunuco Etíope (Atos 8:26-40)

Um anjo do Senhor disse a Filipe: “Levante-se e vá para o sul, para a estrada que vai de Jerusalém a Gaza (essa

área era deserta).” Sem pergunta, Filipe foi para o sul, como havia sido mandado.

Enquanto isso, um etíope dirigia-se ao ponto do qual Filipe estava se aproximando. Este homem era um eunuco

de grande autoridade que servia como tesoureiro da Rainha Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha feito a viagem

até Jerusalém para adorar e, agora, voltava para seu próprio país. Sentado em seu carro, lia o profeta Isaías.

A Etiópia era um reino de povo predominantemente negro cobrindo desde a primeira catarata do Nilo, que

marcava a fronteira sul do Egito, indo para o sul até onde o Nilo Azul e o Nilo Branco se juntam. As fronteiras

flutuaram através da história, mas a Etiópia era um reino poderoso. 

Lucas, o historiador
inspirado, escreve o que
Simão viu: ele viu que
através da imposição das
mãos dos apóstolos, o
Espírito Santo era dado.

Simão não pediu o mesmo
dom dado gratuitamente aos
crentes. Queria a capacidade
para conceder o Espírito.
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Agora a boa nova sobre
Jesus será levada até mesmo
à Etiópia.

Os etíopes transferiam o poder através de suas rainhas. A rainha

mãe transferia a herança ao seu filho, mas ela própria exercia o

governo. Ainda que o filho fosse visto como um rei e lhe fossem

prestadas honras divinas, ele era confinado ao palácio enquanto

sua mãe reinava. “Candace” era um título transmitido de uma

rainha à sucessora.

Algumas vezes a palavra “eunuco” não significava literalmente um

homem emasculado, mas um príncipe ou funcionário da corte. A

palavra adquiriu esse significado porque muitos governantes,

naqueles dias, emasculavam seus funcionários para assegurar

maior lealdade ao estado. Mas é provável que este homem tenha

sido literalmente um eunuco, desde que sua posição funcional é

descrita também. Se fosse literalmente um eunuco, então não

poderia ter sido mais do que um “prosélito das portas”, uma vez

que sua mutilação o impediria de entrar nos pátios interiores do

templo (Deuteronômio 23:1). Tais prosélitos não eram

circuncidados e não obedeciam a todos os mandamentos

cerimoniais e nem todas as ordens referentes à comida que

estavam na lei, mas havia muitos deles no mundo do primeiro

século, e uma grande quantidade deles mostrou-se receptiva ao

evangelho.

Este homem era um etíope, não um judeu, ainda que obviamente

um prosélito, uma vez que tinha vindo para adorar em Jerusalém.

Ele poderia ter sido um homem negro. Certamente a palavra etíope

significa ter uma face escura ou “queimada” (Jeremias 13:23).

Assim, os etíopes tinham pele escura. Pinturas em monumentos,

contudo, mostram que eles eram de raça mista, alguns negros,

outros semitas, e ainda outros caucasianos. Há evidência de que

havia uma forte presença e influência judaicas na Etiópia, neste

ponto da História.

Dado o grande poder do homem e sua provável riqueza, é possível que houvesse também uma forte guarda

pessoal acompanhando-o, ainda que não seja feita menção a ninguém além do eunuco.

O Espírito disse a Filipe: “Vá para o carro.”

Filipe correu ao carro, onde podia ouvir o eunuco lendo Isaías em voz

alta. Ele perguntou: “Você entende o que está lendo?”

O eunuco replicou: “Como posso, a menos que alguém me guie?”

Então ele convidou Filipe a entrar no carro e sentar-se com ele.

A passagem que o eunuco estava lendo era esta:

Como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores,

ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou?

Porquanto foi cortado da terra dos viventes (Isaías 53:7-8).

A pergunta do eunuco, enquanto lia a passagem, foi: “De quem o profeta está falando, dele mesmo ou de algum

outro?”

Tomando a escritura de Isaías como seu ponto de partida, Filipe pregou sobre Jesus ao eunuco.

Que oportunidade! Pegar aquele piedosamente descrito em Isaías 53:7-8 e mostrar que, sim, seu julgamento

foi tirado, mas ele voluntariamente entregou-se pela nossa expiação (como Isaías mostra nesse mesmo

capítulo): e, sim, ele não tinha descendentes porque sua vida tinha sido arrancada, mas não foi o fim dela.

Ele foi ressuscitado dentre os mortos e subiu ao céu para sentar-se à destra de Deus. E através do evangelho,

todos os homens podem ser salvos se crerem e forem batizados.

Filipe e o eunuco continuavam a viagem e chegaram a um

determinado lugar onde havia água. O eunuco disse: “Veja! Aqui há

água. Há algum motivo pelo qual eu não possa ser batizado?”

Filipe respondeu: “Se você crê de todo o seu coração, você pode.”

O eunuco era, obviamente,
um homem muito devoto. Ele
tinha viajado pelo menos mil
quilômetros para adorar em
Jerusalém. De volta à pátria,
estava sentado em seu carro
lendo o profeta Isaías.

Procure a Etiópia em um
mapa e veja como fica longe
de Jerusalém. Agora, olhe
para o mapa da Palestina e
procure uma estrada de
Jerusalém a Gaza. Encontre
Samaria e veja de onde Filipe
veio para encontrar o
eunuco. Considere a
providência de Deus. Pelas
distâncias envolvidas, Filipe
teria que sair de Samaria
antes que o eunuco saísse
de Jerusalém, para
encontrarem-se na estrada
de Gaza.

Este eunuco era um etíope,
um prosélito judeu, quase
com certeza um “prosélito da
porta”.
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E o eunuco disse: “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.”

Então o eunuco ordenou que o carro parasse. Ele e Filipe desceram

e entraram na água, onde  Filipe o batizou.

Quando saíram da água, o Espírito levou embora Filipe, e o eunuco

não o viu mais. Ele continuou sua viagem à pátria, regozijando-se.

Filipe, contudo, foi encontrado em Azoto. Depois de passar através dela, pregou o evangelho em todas as cidades

ao longo da costa até chegar a Cesaréia.

Combinação da Grande Comissão O Eunuco Etíope

Pregue/ensine Ouviu Filipe pregar Jesus

Aquele que crê Creu que Jesus era o Filho de Deus

Arrependimento

E é batizado/batizando-os Foi batizado

Será salvo/remissão dos pecados Seguiu seu caminho regozijando-se

Ensine a observar todas as coisas ordenadas

A Conversão de Saulo de Tarso (Atos 9:1-19; 22:1-16; 26:1-18; Gálatas 1:13-17)

Depois de dar este exemplo de pregação sendo feita pelos discípulos que foram dispersos para longe, Lucas

nos leva de volta à corrente principal da história para observar o

evento mais importante da história primitiva da igreja desde o seu

início: a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Saulo teve

o efeito imediato de parar esta primeira onda de acirrada

perseguição e tornou possível sua grande obra. Seria difícil

superestimar o impacto da obra deste homem na igreja primitiva,

e através de seus escritos, na igreja, através de todas as gerações

desde então.

Durante o tempo em que Filipe esteve trabalhando em Samaria e

com o eunuco etíope, a perseguição continuava a assolar os

discípulos em Jerusalém, com Saulo chefiando o esforço. Os

discípulos eram arrancados das sinagogas e Saulo tentou com todo

o seu esforço fazê-los blasfemar contra o nome de Cristo. Ele colocou

muitos santos na prisão, e quando eram condenados à morte, dava

o seu voto contra eles. Paulo ia de sinagoga em sinagoga -para punir

os santos, convencido de que deveria fazer tudo o que pudesse para

opor-se ao nome de Jesus de Nazaré. Ainda soprando ameaças e

matança como um dragão, Saulo procurou e recebeu autorização do

sumo sacerdote e de todo o Sinédrio para ir a Damasco e a outras

cidades para procurar por discípulos de Cristo nas sinagogas dali, e

trazê-los de volta a Jerusalém, amarrados como prisioneiros.

Nota Cronológica
Ainda que não haja nenhum fato específico sobre o qual possamos

basear uma cronologia dos nove primeiros capítulos de Atos, a

evidência que, de fato, temos sugere que Saulo fosse convertido,

provavelmente, não mais do que um ou dois anos depois que a

igreja começou,nom Pentecostes. A principal evidência sobre a

qual isso se baseia é que Jesus foi crucificado pelos judeus na

época da festa da Páscoa. A oposição estava num auge febril,

nesse tempo. Menos de dois meses mais tarde, no dia de

Pentecostes, o evangelho de um Cristo ressuscitado era pregado na

mesma cidade em que Jesus foi crucificado, e onde a igreja

começou (Atos 2). A próxima história em Atos é a da cura do

homem coxo, no templo (3). Como resultado desse milagre e do

sermão que se seguiu a ele, Pedro e João foram levados perante o

Sinédrio e proibidos de tornar a pregar mais em nome de Jesus (4).

Saulo de Tarso tornou-se
mais conhecido como o
apóstolo Paulo (veja Atos
13:9).

Encontre Damasco no seu
mapa. É evidente que os
dispersos estavam pregando
as boas novas onde quer que
fossem, porque já havia
santos no lado norte, até
mesmo em Damasco. Saulo e
os oficiais estão tentando
parar o crescimento da
igreja.

Atos 9:1-19 – Registro de
Lucas

Atos 22; 26 – Narrativas de
Paulo

Gálatas 1:13-24 –
Informações
adicionais sobre a
conversão de Paulo e
os eventos seguintes

Incluímos todas as
passagens aqui para juntar
os pormenores.

Encontre Azoto e Cesaréia
em seu mapa.
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O capítulo 5 fala de todos os apóstolos sendo detidos, espancados e proibidos estritamente de pregar em

nome de Jesus. No capítulo seguinte (6), Estêvão viu-se em conflito com os judeus gregos e, no fim de seu

discurso no capítulo 7, é apedrejado. A partir daí, uma grande onda de perseguição começa. Os chefes judeus

não demorariam muito a tentar pôr um fim à pregação do evangelho de Jesus de Nazaré. É provável que nem

seis meses tenham se passado desde o Pentecostes até a morte de Estêvão.

A perseguição que se iniciou era contra toda a igreja, e por algum tempo assolou só Jerusalém e as áreas

próximas da cidade. Não sabemos quanto tempo durou este período, mas o resultado da perseguição foi

dispersar a igreja rapidamente (8:4). Portanto, provavelmente não demorou muito para Saulo de Tarso

conceber a idéia de perseguir os cristãos fugitivos onde quer que fossem, num esforço para destruir as igrejas

que estavam começando a brotar em outros lugares.

Independente de saber o tempo exato, certamente todos podem ver que Saulo foi convertido cedo na era do

evangelho. Considero esse ponto importante, pois parece que muitos cristãos ou não têm nenhuma idéia de

quando ele foi convertido, ou pensam que foi alguns anos mais tarde.

Tendo recebido permissão para perseguir os santos, Saulo e seus companheiros partiram para Damasco. Quando

se aproximavam da cidade, por volta do meio-dia, subitamente uma grande luz, mais brilhante do que o sol,

resplandeceu sobre eles. Todos do grupo caíram por terra, e uma voz falou: “Saulo, Saulo, por que me persegue?

Como é duro dar murro em ponta de faca.”

Saulo replicou: “Quem é, Senhor?”

O Senhor respondeu: “Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você

persegue.” Saulo conta mais tarde que até mesmo neste ponto Jesus

lhe disse por que tinha aparecido a ele. Ele disse a Saulo: “Levante-se

agora e fique em pé porque apareci a você para lhe apontar como

servo e testemunha tanto de me ter visto neste momento, como das

vezes em que lhe aparecer no futuro. Eu o livrarei de seu povo e dos

gentios a quem o estou enviando. Eu o estou enviando aos gentios

para abrir-lhes seus olhos, e para convertê-los da escuridão para a

luz, e do poder de Satanás para Deus, para que possam ter a

remissão dos pecados e herança entre aqueles que são separados

pela fé em mim” (Atos 26:15-18).

Saulo disse: “Que quer que eu faça, Senhor?”

Jesus respondeu: “Entre em Damasco e ali lhe será dito o que tem de fazer.”

Agora, os homens que estavam com Saulo ficaram sem fala, porque podiam ouvir uma voz, porém não podiam

ver ninguém falando nem entender o que era dito.

Quando Saulo se levantou, estava cego por causa da luz brilhante.

Ele teve que ser conduzido pela mão até Damasco. Por três dias não

quis comer nem beber, e continuava cego.

Havia um discípulo chamado Ananias, que vivia em Damasco. Ele era

muito religioso, um homem sincero e bem conceituado por todos os

judeus. O Senhor lhe disse: “Ananias”.

Ele respondeu: “Estou aqui, Senhor.”

O Senhor disse: “Levante-se, vá à rua chamada Direita e pergunte, na

casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está

orando, e viu um homem chamado Ananias chegando e impondo

suas mãos sobre ele para que possa receber sua vista.”

Mas Ananias respondeu: “Senhor, eu ouvi muito sobre este homem, quanto mal tem feito aos teus santos em

Jerusalém. E ele veio aqui com autoridade dos principais sacerdotes para amarrar todos os que invocam teu

nome.”

Mas o Senhor lhe disse: “Vá encontrá-lo, porque ele é o vaso que

escolhi para levar meu nome aos gentios e aos reis, assim como aos

filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto ele tem que sofrer por mim.”

Ananias levantou-se e foi ao endereço que Jesus tinha dito, e entrou

na casa onde Saulo estava. Impondo suas mãos sobre Saulo, ele

disse: “Irmão Saulo, o Senhor, o mesmo Jesus que apareceu a você

Jesus apareceu a Saulo para:
ì Apontá-lo como servo e
testemunha de Cristo.
í Enviá-lo aos gentios para
abrir-lhes seus olhos e para
que pudessem receber a
remissão dos seus pecados.

Saulo não está se
regozijando como um
homem salvo faria, neste
ponto. Ele está jejuando e
orando. Ele descobriu que
Jesus está vivo e no céu,
mas ainda não sabe o que
será exigido dele.

A razão por Jesus aparecer a
Saulo é repetida por Ananias:
“Será uma testemunha dele,
diante de todos os homens,
do que viu e ouviu.”
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quando estava vindo para aqui, enviou-me para que possa receber

sua vista e ficar cheio do Espírito Santo” (9:17). Imediatamente

caíram de seus olhos algo como se fosse escamas e Saulo pôde ver

e olhou para Ananias.

Então Ananias disse: “O Deus de nossos pais apontou-o para

conhecer sua vontade, e para rever o Justo, e para ouvir uma voz de

sua boca, porque você será uma testemunha dele diante de todos os

homens, do que viu e ouviu. E agora, por que demorar mais?

Levante-se e seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome do Senhor.”

Saulo levantou-se e foi batizado. Então se alimentou e recebeu força.

Combinação da Grande Comissão Saulo de Tarso

Pregue/ensine

Aquele que crê Estava convencido de que Jesus vivia

Arrependimento Jejuava e orava em sinal de arrependimento

E é batizado/batizando-os Foi batizado

Será salvo/remissão dos pecados Lavou seus pecados

Ensine a observar todas as coisas ordenadas

Ananias é citado, às vezes, como o santo que conferiu o Espírito Santo a Saulo porque Ananias disse: “Irmão

Saulo, o Senhor enviou-me para que você possa receber sua vista, e fique cheio do Espírito Santo” (9:17). A

vinda de Ananias a Saulo foi necessária para que ambas as coisas acontecessem: para ele receber sua vista

e ficar cheio do Espírito. Mas o que Ananias fez pessoalmente para que estas coisas acontecessem é diferente.

É dito explicitamente que Ananias tinha de colocar suas mãos sobre Saulo “para que recuperasse a vista”

(9:12). Em nenhum lugar é afirmado que Ananias impôs suas mãos sobre Saulo para que ele pudesse receber

o Espírito Santo. O que Ananias fez para que Saulo pudesse receber sua vista foi impor suas mãos sobre ele.

O que ele fez para que Saulo pudesse receber o Espírito Santo foi dizer-lhe o que o Senhor queria que ele

fizesse com sua vida, e especialmente o que fazer para ser salvo. 

Em nenhum lugar as Escrituras, de fato, descrevem o recebimento do Espírito por Saulo, assim não sabemos

em que ponto, exatamente, o Espírito veio. Sabemos com certeza que ele recebeu o Espírito porque Ananias

afirmou que tinha vindo para que ele pudesse recebê-lo. Como apóstolo, Saulo não era inferior aos outros (2

Coríntios 11:5; 12:11). Ele fez obras tais como somente os apóstolos que tinham sido batizados com o Espírito

podiam fazer (Atos 19:1-7). E, desde que foi chamado por Cristo para ser apóstolo e testemunha, então a

promessa do batismo com o Espírito Santo (Atos 1:8) se aplicaria a Saulo como aos doze. Desde que o

batismo dos doze apóstolos com o Espírito veio diretamente do céu, sem mãos humanas, e que o batismo

com o Espírito de Cornélio e de sua casa vieram diretamente do céu sem mãos humanas, e que Saulo

explicitamente disse que recebeu seu conhecimento diretamente de Deus, é evidente que este é o modo como

Saulo recebeu o Espírito também.

Em mais de uma ocasião, em seus escritos, Paulo afirma categoricamente que não recebeu sua mensagem

dos homens. Recebeu seu conhecimento sobre Cristo e o plano de Deus por revelação, isto é, diretamente de

Deus por meio do Espírito Santo (Gálatas 1:11-12; 2 Coríntios 12:1-7). Não pode haver dúvida sobre Paulo

ter recebido a plenitude do Espírito Santo que os outros apóstolos receberam.

 

O Período que se Seguiu Imediatamente Após o Batismo de Saulo 
(Atos 9:19-31; Gálatas 1:13-24)

Por algum tempo, Saulo permaneceu em Damasco com os discípulos. Imediatamente, começou a proclamar

nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados e diziam: “Não é este o

homem que, em Jerusalém, fazia devastação entre aqueles que

invocam este nome? E não tinha ele vindo aqui para que pudesse

levá-los presos aos principais sacerdotes?” Mas Saulo continuava a

crescer em força e confundia os judeus que viviam em Damasco,

provando que Jesus é o Cristo.

Em algum ponto, Saulo partiu para a Arábia (Gálatas 1:13-17). A

Bíblia não diz quanto tempo ele esteve lá ou o motivo de sua ida.

Então, retornou a Damasco e continuou pregando. Depois de muitos

Estas histórias no final do
capítulo 9 nos preparam para
a conversão de Cornélio, no
capítulo 10.

Jesus não salvou Saulo no
caminho para Damasco.
Ananias lhe instruiu que
fosse batizado para lavar
seus pecados.
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dias terem se passado, os judeus tramaram para matá-lo. Saulo veio a saber da trama, e já que os judeus estavam

observando os portões da cidade dia e noite para que pudessem matá-lo, os discípulos o pegaram de noite e o

desceram num cesto através de uma abertura no muro da cidade.

Agora, faz três anos do tempo em que Saulo saiu de Jerusalém (Gálatas 1:18-24). Quando voltou à cidade, tentou

associar-se com os irmãos, mas estes tinham medo dele. Não acreditavam que ele fosse realmente um discípulo.

Barnabé, contudo, levou-o aos apóstolos e lhes disse como Saulo

tinha visto o Senhor na estrada de Damasco e como Jesus tinha

falado com ele. Disse-lhes como Saulo tinha pregado ousadamente

em Damasco, em nome de Jesus. Então, Saulo foi livremente aceito

pelos discípulos e associou-se com eles, pregando ousadamente em

nome do Senhor.

Saulo debatia principalmente com os judeus gregos, que planejavam

matá-lo. Quando os irmãos souberam da trama, eles o escoltaram a Cesaréia e o enviaram a Tarso, sua cidade

natal. Ele tinha estado em Jerusalém apenas 15 dias quando foi forçado a fugir para salvar sua vida (Gálatas

1:18).

Com a conversão de Saulo, a igreja através de toda Judéia e Galiléia e Samaria ficou em paz. Foi edificada, e,

andando no temor do Senhor e através do conforto do Espírito Santo, cresceu em número.

Com a conversão de Saulo, a força mais importante por trás da

perseguição judaica foi removida. Portanto, a situação descrita em

Atos 9:31 tinha prevalecido a partir de pouco tempo depois da

conversão de Saulo. Não obstante, é claro que a igreja em

Jerusalém tinha estado pouco segura de que a conversão de Saulo

fosse verdadeira. Descobrir que ele tinha sido verdadeiramente

convertido deve ter sido um alívio para as igrejas da região e para

todos os discípulos. Portanto, encontramos a passagem que descreve o crescimento e a paz da igreja neste

ponto.

Pedro Prega em Lida e Sarona (Atos 9:32-35)

Pedro saiu de Jerusalém e viajou sem pressa entre os santos, no interior da Judéia. Enquanto passava por todas

as partes do sul da Palestina, chegou aos santos que viviam em Lida. (Lida é a cidade que o Velho Testamento

chamou de Lode, mencionada em 1 Crônicas 8:12; Esdras 2:33; Neemias 7:37 e 11:35). Ali ele encontrou um

homem chamado Enéias, que fora paralítico durante oito anos e estava preso ao leito.

Pedro disse-lhe: “Enéias, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume

sua cama.” Imediatamente Enéias levantou-se. Todos os que viviam

em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor.

Pedro Ressuscita Dorcas Dentre os Mortos
(Atos 9:36-43)

Poucos quilômetros a noroeste de Lida estava a cidade de Jope,

situada na costa. Ali vivia uma discípula chamada Tabita (em língua

aramaica). Em grego, seu nome era Dorcas (que significa gazela).

Esta senhora era rica em boas obras e atos de misericórdia que fazia

para o povo.

Com o passar do tempo, ela ficou doente e morreu. Depois de seus amigos a lavarem, deitaram-na numa sala

do andar superior. Uma vez que Lida era perto, e os discípulos ouviram que Pedro estava lá, enviaram dois

homens para pedir-lhe que viesse sem demora. Logo que Pedro recebeu a mensagem, levantou-se e foi com os

homens.

Quando Pedro chegou, levaram-no ao lugar onde o corpo de Dorcas estava deitado. Viúvas estavam em volta,

chorando enquanto lhe mostravam os casacos e outras roupas que Dorcas havia feito.

Pedro pediu para que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse:

“Tabita, levante-se”.

Dorcas abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro tomou-a pela mão e ajudou-a a ficar em pé. Então

chamou os que creram e as viúvas e apresentou-a viva. 

Barnabé desempenhou seu
papel como alguém que
encoraja.

A perseguição acirrada
contra a  igreja acaba por
algum tempo.

Agora que a igreja
atravessava uma época de
paz, Pedro podia sair de
Jerusalém para uma viagem
que o levaria aos discípulos
em Lida, em toda a planície

de Sarona, e a Jope.
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O relato deste milagre se espalhou através de toda Jope e muitos creram no Senhor. Depois disto, Pedro

permaneceu por muitos dias em Jope com um homem chamado Simão, que trabalhava com couro.

Pedro Prega o Primeiro Sermão do Evangelho aos Gentios (Atos 10:1-48)

Um homem chamado Cornélio vivia na cidade de Cesaréia. Era um centurião da corte romana conhecida como

a corte italiana. Cornélio era um homem profundamente religioso, que temia a Deus com toda a sua casa. Deu

muito auxílio aos pobres e orava sempre a Deus.

Ainda que Cornélio conhecesse o Deus dos judeus e tivesse chegado a adorá-lo habitualmente, ele não era

um judeu, nem por nascimento nem por religião. Ele se enquadrava na categoria das pessoas descritas como

“tementes a Deus”, no Novo Testamento (Atos 10:2,22; 13:16,26).

Isto é, acreditava em Jeová, mas não tentou se submeter à lei dos

judeus.

Este é um ponto significativo, porque havia muitos prosélitos

convertidos nesse tempo. Lembre-se de que um prosélito era um

gentio por nascimento, mas que tinha sido convertido à religião

judaica. Havia prosélitos presentes no dia de Pentecostes, quando

Pedro e os outros apóstolos pregaram o evangelho pela primeira

vez (2:5,11). Entre os sete homens que foram escolhidos para

ajudar a resolver o problema das viúvas gregas, estava Nicolau,

um prosélito de Antioquia (6:5). O eunuco etíope era outro dos tais

prosélitos (8:26-40).

Mas Cornélio era diferente. É bem provável que o motivo de Deus

ter selecionado Cornélio para ser o primeiro gentio a quem foi

concedida a bênção de ouvir o evangelho, foi porque ele já

conhecia Jeová e seria, portanto, receptivo à mensagem. Mas ele

era um gentio! Quando nossa história prosseguir, veremos por que

isto representava um problema.

Um centurião era o superior de 100 soldados. Este determinado

grupo de 100 homens fazia parte de uma coorte italiana. Uma

coorte era constituída por 600 soldados. Havia 10 coortes numa

legião. As coortes italianas eram compostas de voluntários romanos que eram, por isso, considerados os mais

leais dos soldados. Havia 32 dessas coortes italianas estacionadas no Império Romano.

Por volta das três horas da tarde, Cornélio estava orando (10:30) quando viu uma visão real (isto é, não era um

sonho). Na visão, um anjo de Deus veio a ele e disse: “Cornélio.”

Cornélio, de olhos fixos no anjo e muito amedrontado, disse: “O que é, Senhor?”

O anjo disse: “Suas orações e suas boas ações são observadas por Deus. Agora, envie homens a Jope para que

tragam na volta um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro. Ele está com Simão, o curtidor, cuja casa

é junto ao mar.”

Quando o anjo saiu, Cornélio chamou dois dos seus servos domésticos e um soldado muito religioso dentre

aqueles que eram seus mais confiáveis auxiliares. Ele lhes disse tudo o que havia acontecido e lhes deu suas

instruções. Então, os enviou a Jope.

Os mensageiros viajaram aproximadamente 50 km tão rapidamente quanto possível, para chegar a Jope no dia

seguinte. Eles se aproximaram da casa de Simão, o curtidor, por volta do meio dia.

Enquanto isso, Pedro tinha subido para o terraço da casa para orar. Ele estava com muita fome, mas enquanto

esperava pela refeição que estava sendo preparada, teve uma visão.

Os judeus geralmente faziam duas refeições, a primeira delas por volta das 10 horas, e a refeição principal,

que era feita ao entardecer. Esta refeição no contexto deve ter sido o café da manhã atrasado, o que ajuda

a explicar porque Pedro estava tão faminto.

O transe em que Pedro caiu é da palavra grega “ekstasis”, da qual vem nossa palavra “êxtase.” Era uma

condição induzida divinamente, na qual o ambiente externo de uma pessoa desaparece e ela tem sua

percepção aumentada. Neste estado, Pedro recebeu sua visão.

Pedro viu o céu aberto, e um grande lençol que foi baixado pelos quatro cantos, sobre a terra. No lençol estavam

todos os tipos de animais de quatro pés, répteis e aves. Uma voz ordenou: “Levante-se, Pedro, mate um destes

animais e coma-o”.

Cesaréia era uma cidade
muito grande (cobrindo 1.200
hectares), localizada no
litoral, cerca de 50 km ao
norte de Jope. Todos os
procuradores da Judéia,
depois de Pilatos, fizeram
dela a sede de seu governo.

Cornélio era um gentio. Ele
conhecia e adorava o Deus
dos judeus e era, portanto,
“temente a Deus”, mas não
um prosélito.
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Mas Pedro disse: “De modo algum, Senhor, pois nunca comi qualquer coisa comum e imunda”.

A voz replicou: “O que Deus limpou, não chame comum ou imundo”.

Isto aconteceu três vezes e então o lençol foi retirado. (É difícil dizer pelo texto se o lençol foi levantado e baixado

três vezes ou se apenas a conversa se repetiu três vezes.)

Enquanto Pedro estava muito confuso sobre o que havia visto e imaginava o significado de tudo isso, os homens

enviados por Cornélio chegaram à porta e perguntaram se Simão, chamado Pedro, estava ali.

Enquanto Pedro continuava a pensar na visão, o Espírito disse: “Três homens chegaram procurando por você.

Levante-se e desça para encontrá-los. Não hesite em ir com eles, porque eu os enviei.”

Prontamente Pedro desceu para saudar os homens. Ele disse: “Eu sou aquele que vocês estão procurando. Por

que vieram a mim?”

Eles disseram: “Cornélio, um centurião, um homem justo e que teme a Deus, que tem boa reputação entre os

judeus, foi avisado por um santo anjo que mandasse buscá-lo para que venha a sua casa, de modo que ele possa

ouvir o que você tiver a dizer.” Pedro convidou-os a entrar e providenciou um lugar para ficarem.

No dia de Pentecostes, Pedro havia pregado dizendo: A promessa é para vocês e para seus filhos e “para todos

os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar” (2:39). O próprio Jesus tinha

ordenado que o evangelho fosse pregado a todas as nações (Mateus 28:18-20; Marcos 16:15-16). Até aqui,

contudo, isto não tinha sido feito. Agora vem a visão para encorajar Pedro a ir à casa de Cornélio, para pregar

o primeiro sermão evangélico aos gentios. O problema não era que Pedro não quisesse obedecer a Deus; em

vez disso, ele ainda não tinha entendido as implicações das palavras que tinham sido reveladas.

Continuaremos a observar enquanto estas implicações começam a se esclarecer sobre Pedro, nesta ocasião,

e como ele convence seus irmãos de que era a vontade de Deus que aos gentios fosse dado o direito à

salvação. Note que ele já deu um passo importante em seu entendimento, porque convidou os mensageiros

a entrarem e lhes deu pousada: um judeu dando alojamento a três homens gentios!

Conforme os gentios eram convertidos, o palco foi montado para uma das mais amargas controvérsias que

atormentaram a igreja nas décadas do meio do primeiro século. Até este ponto, a perseguição contra a igreja

veio de judeus incrédulos. Cedo, a perturbação se levantará dentro da própria igreja, quando os cristãos judeus

começarem a insistir que antes que um gentio pudesse ser salvo ele teria primeiro que ser circuncidado, isto

é, ele teria que primeiro tornar-se um judeu pela religião. Consideraremos esta questão várias vezes, conforme

prosseguirmos através do resto da história contada no livro de Atos e também quando estudarmos as

epístolas. Não foi uma questão fácil de resolver naquele século.

No dia seguinte, Pedro partiu com os três homens. Levou consigo seis dos irmãos judeus de Jope. Como veremos

no capítulo 11, estes seis homens servirão como testemunhas do que estava acontecendo. Um dia depois de

partirem, chegaram a Cesaréia. Cornélio os esperava e havia reunido

seus parentes e amigos íntimos para estarem lá também.

Cornélio é uma das melhores pessoas mencionadas na Bíblia. Há

tantas qualidades nele dignas de serem imitadas em nossas vidas!

Estava obviamente aguardando emocionadamente a vinda de

Pedro. Ele percebeu que esta era uma oportunidade rara e queria

compartilhá-la com as pessoas que amava.

Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu no chão e o adorou.

Mas Pedro levantou-o, dizendo: “Levante-se! Sou apenas um

homem.”

Enquanto continuavam a conversar, Pedro entrou na casa e encontrou muitos que tinham se reunido. Ele lhes

disse: “Todos vocês sabem que coisa ilícita é para um homem judeu estar visitando alguém de outra nação. E

contudo, Deus mostrou-me que eu não deveria chamar comum ou imundo a qualquer homem. Portanto, eu vim

prontamente, sem fazer objeção. Agora, posso perguntar por que me mandaram buscar?”

Cornélio respondeu: “Há quatro dias, nesta mesma hora, eu estava fazendo a oração da nona hora, em minha

casa. Subitamente este homem estava diante de mim em vestes brilhantes e dizia: ‘Cornélio, sua oração foi

ouvida, e suas ações de misericórdia foram notadas à vista de Deus. Você deve, portanto, mandar alguém a Jope

e trazer Simão, que é chamado Pedro. Ele está na casa de Simão, um curtidor, que fica na beira do mar.’

Imediatamente, portanto, eu mandei buscá-lo e assim você fez a gentileza de vir. Agora, pois, estamos todos aqui

presentes à vista de Deus para ouvir tudo o que o Senhor lhe ordenou que dissesse.”

Muitos estudiosos estimam
que Cornélio tenha se
convertido cerca de 38 d.C.,
calculando 8 anos depois
que a igreja foi estabelecida
no dia de Pentecostes.
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Que maravilhosas oportunidades Pedro tivera desde que saiu de

Jerusalém! Que experiências estimulantes! Que emocionante estar

aqui nesta casa diante destas pessoas, sabendo que elas estão

prontas para ouvir e receber o que ele tem a dizer sobre a palavra

de Deus.

Pedro começou a falar, dando como sua introdução a lição que ele

mesmo só conseguira entender nos últimos dois dias:

Na verdade, estou entendendo que Deus não faz

acepção de pessoas. Ao invés disso, em cada

nação, aquele que o teme e age corretamente é

aceitável por ele. Ele enviou a palavra aos filhos de

Israel, pregando as boas novas de paz através de

Jesus Cristo: Ele é o Senhor de todos.

Agora se segue o corpo do sermão:

Todos vocês sabem dos acontecimentos que começaram depois que João pregou seu batismo.

Estes eventos começaram na Galiléia e foram contados através de toda a Judéia. Refiro-me a

Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele saiu fazendo o bem

e curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele.

E somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto no país dos judeus como em

Jerusalém. Os judeus o condenaram à morte, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o

ressuscitou no terceiro dia e mostrou que ele estava vivo, não a todo o povo, mas a testemunhas

que foram especialmente escolhidas por Deus, nós mesmos, que comemos e bebemos com

ele depois que se levantou dentre os mortos. E ele incumbiu-nos de pregar ao povo e testificar

que este é o apontado por Deus para ser Juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão

testemunho dele, que através de seu nome, cada um que nele crê receberá remissão de seus

pecados.

Enquanto Pedro dizia estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que o ouviam pregar. Os judeus que

tinham vindo com Pedro ficaram admirados porque o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os

gentios. Eles sabiam que isto era assim porque ouviram os gentios falar em línguas e louvar a Deus.

Pedro, vendo isto também, disse: “Pode algum homem recusar água para que não sejam batizados aqueles que

receberam o Espírito Santo justo como nós o recebemos?” Em outras palavras, na presença deste sinal de Deus,

pode algum judeu negar que estes gentios tenham o direito de serem salvos? E Pedro ordenou que fossem

batizados em nome de Jesus Cristo.

Depois disso, Cornélio e todos os que estavam com ele pediram a Pedro que ficasse por mais algum tempo.

Pedro não estava pedindo permissão para batizar estes gentios, nem estava pedindo um voto entre seus

irmãos judeus. Antes, ele fez uma pergunta retórica: Como poderia alguém recusar permitir que estas pessoas

sejam batizadas, desde que Deus obviamente os aceitou?

Combinação da Grande Comissão Cornélio e sua Casa

Pregue/ensine Todos eles estavam presentes para ouvir tudo o que o Senhor

havia mandado Pedro dizer.

Aquele que crê

Arrependimento

E é batizado/batizando-os Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo

Será salvo/remissão dos pecados Os irmãos fiéis se regozijaram porque aos gentios havia sido

concedido o arrependimento para a vida (11:18)

Ensine a observar todas as coisas ordenadas Pedro ficou com eles por mais algum tempo

Entenda a introdução de
Pedro: 

ì Deus não faz acepção de
pessoas.

í Para Israel, Deus enviou a
boa nova de paz através de
Jesus Cristo: Ele é o Senhor
de todos.



A Igreja É Dispersada 37

A Defesa que Pedro Fez de Seus Atos (Atos 11:1-18)

Os outros apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra

de Deus. Quando Pedro voltou a Jerusalém, seus irmãos judeus (aqueles que tinham sido circuncidados) fizeram

objeção aos seus atos, dizendo: “Você entrou em casa de homens incircuncisos e comeu com eles.”

Pedro respondeu explicando exata e cuidadosamente o que tinha acontecido:

Eu estava na cidade de Jope orando quando, num transe, tive uma visão. Um objeto como um

grande lençol foi baixado do céu pelos quatro cantos e desceu a mim. Quando olhei, vi animais

quadrúpedes da terra, bestas selvagens, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz dizendo-

me: “Levante-se, Pedro: mate e coma”.

Mas eu disse: “De modo nenhum, Senhor, pois nada comum ou imundo jamais entrou em

minha boca”.

A voz falou uma segunda vez, dizendo: “O que Deus limpou, não chame comum ou imundo”.

Isto foi feito três vezes e então tudo foi levantado de volta para o céu.

Justo nesse momento, três homens apareceram na casa onde eu estava hospedado. Eles

tinham sido enviados a mim de Cesaréia. O Espírito disse-me para ir com eles, sem fazer

distinção. Estes seis irmãos também me acompanharam e entraram na casa do homem.

Ele nos contou como tinha visto um anjo de pé em sua casa, o qual lhe disse: “Mande alguém

a Jope, que traga Simão, por sobrenome Pedro. Ele lhe dirá as palavras pelas quais será salvo,

você e toda a sua casa.”

Quando comecei a falar-lhes, o Espírito Santo

desceu sobre eles, do mesmo modo que o fez

conosco no começo. E eu me lembrei do que o

Senhor disse: “João na verdade batizava com água,

mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.”

Ora, se Deus lhes deu o mesmo dom (igual em

quantidade e qualidade) que nos deu, quando

cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para
me opor a Deus?

Quando os irmãos judeus ouviram estas coisas, cessaram suas

objeções e glorificaram a Deus, dizendo: “Então aos gentios também

Deus concedeu o arrependimento para a vida.”

Há dois casos onde é claramente mostrado que o Espírito Santo

veio sobre os homens diretamente do céu, em forma batismal: Atos

2:1-4, quando caiu sobre os apóstolos, e Atos 10:44-46, quando

caiu sobre Cornélio e sua casa. Uma terceira vez é implícita, no

caso de Paulo, mas os pormenores não são dados. Há muitos

pontos a serem observados:

ì O batismo com o Espírito Santo nunca salvou a pessoa que o

recebeu.

í Aqueles que receberam o Espírito Santo não estavam fazendo

nada para tentar obtê-lo, naquele determinado momento.

î Um motivo especial é dado para explicar por que o Espírito

Santo desceu nessas ocasiões. No caso dos apóstolos, foi para

capacitá-los a serem testemunhas qualificadas (Atos 1:8; 26:16) e,

no caso de Cornélio, foi para convencer os judeus de que Deus

havia concedido o arrependimento aos gentios também (Atos 11:18).

É evidente que Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo, e não alguma outra manifestação do Espírito,

por estas razões:

ì Foi ministrado do mesmo modo, diretamente do céu.

í Para encontrar uma experiência comparável, Pedro não recorre aos samaritanos, que tinham recebido o

Espírito através da imposição das mãos apostólicas (Atos 8:14-17), nem aos sete sobre quem os apóstolos

impuseram suas mãos (Atos 6:6). Ele voltou ao começo, o dia de Pentecostes. Assim, Pedro não disse:

Por que os judeus tiveram
dificuldade em aceitar os
gentios?

ì A lei de Moisés proibia
explicitamente a convivência
com seus vizinhos.

í Depois da volta do
cativeiro, Esdras e Neemias
se opuseram amargamente
às uniões matrimoniais com
seus vizinhos.

î Portanto, os judeus tinham
aprendido que Deus queria
que se mantivessem
separados. Apesar do fato de
terem sido dispersados por
todo o mundo mediterrâneo,
eles se mantinham
rigorosamente separados
dos vizinhos gentios.
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“Cornélio recebeu o Espírito Santo da mesma maneira que  todos os outros.” Ele disse que o Espírito Santo

desceu sobre ele como desceu sobre nós, “no princípio”.

î A experiência recordou a Pedro a promessa do Senhor, mas essa promessa era do batismo com o Espírito

Santo (11:16).

O batismo com o Espírito Santo fez de Cornélio e sua casa apóstolos? Não, porque não foi o batismo com

o Espírito Santo que fez dos doze discípulos de Jesus apóstolos. Sua missão apostólica é que fez isso. Em

outras palavras, Jesus tinha-os chamado para serem testemunhas de um modo muito especial. Eles andaram

e conversaram com Cristo, tanto durante seu ministério público como durante o período depois de sua

ressurreição. Portanto, foi-lhes dada a  missão especial de levar essa mensagem ao mundo. O batismo com

o Espírito meramente capacitou-os a levar avante sua tarefa. O Espírito de Deus faz o que ele manda fazer.

No caso de Cornélio, era convencer os judeus de que a salvação estava sendo oferecida também aos gentios.

Por que foi tão difícil para os judeus entenderem que os gentios deviam ser incluídos na bênção da salvação?

Isto parece um ponto tão óbvio para nós.

Sempre que um assunto racial entra num quadro, ocorrem conflitos; mas era mais do que um simples assunto

de raça, no primeiro século. A lei de Moisés proibia estritamente os israelitas de se misturarem com seus

vizinhos (veja Deuteronômio 7:1-6; Êxodo 34:10-17). Havia, pelo menos, duas razões para este mandamento.

Primeiro, Deus havia escolhido os israelitas como sua possessão especial, para ter um povo através do qual

ele poderia mostrar seu cuidado e trazer seu Filho ao mundo para executar o plano completo da salvação.

Segundo, os vizinhos dos israelitas eram muito perversos. Deus lhes disse que, se fizessem amizade com seus

vizinhos, então seus corações seriam afastados dele para os ídolos. Isto foi exatamente o que aconteceu.

Através de toda a história do Velho Testamento, os israelitas se voltavam para as práticas idólatras de seus

vizinhos muitas e muitas vezes. Finalmente, Deus os levou ao cativeiro pelos seus pecados. Mesmo depois

de ele ter trazido de volta um remanescente, eles começaram a casar-se com seus vizinhos estrangeiros e a

seguir seus modos. Esdras e Neemias combateram a prática vigorasamente, e até mesmo exigiram que suas

esposas estrangeiras e filhos fossem afastados (Esdras 9-10; Neemias 12:23-28).

No fim do Velho Testamento, os judeus devotos tinham aprendido esta lição importante. Durante os anos

de silêncio, os judeus se mudaram para todo o mundo então conhecido, mas ainda estavam determinados

a manter-se um povo separado. Quanto mais devotos eram, mais tentavam manter-se separados dos outros

povos. Isto era agradável a Deus naquele tempo, porque a velha lei ainda estava em vigor, e Deus não tinha

terminado seu plano para a salvação de todos os homens. Jesus, portanto, veio a um povo distinto, que

deveria ter sido preparado para recebê-lo por causa de todas as promessas e profecias que eles tinham em

suas escrituras.

Mas a hora da salvação de todos havia chegado na altura do capítulo 10, de Atos. Estes mesmos profetas

do Velho Testamento, que haviam predito que o Messias viria, também predisseram que as bênçãos de Deus

seriam “para todos os que ainda estão longe”, como disse Isaías (em 57:19). Pedro podia dizer estas palavras

no dia de Pentecostes, mas teria que ver uma visão direta do céu para entender o que as palavras

significavam. Os irmãos judeus que foram com Pedro de Jope para Cesaréia entenderam o suficiente para

entrarem no lar de um gentio, mas estavam admirados por Deus ter lhes dado seu Espírito. Os irmãos em

Jerusalém objetaram quando ouviram que Pedro tinha ido a um gentio, mas eram homens bons, por isso

aceitaram a explicação e glorificaram a Deus quando conheceram os detalhes do que havia acontecido.

Quando examinamos a situação, pensamos que a questão deveria ter sido resolvida de uma vez por todas,

deste ponto em diante. Mas crenças duradouras não mudam rapidamente. Mesmo que fossem entendidas

numa cidade, a questão se levantaria novamente tão logo que o evangelho fosse pregado aos gentios em

outra cidade. Levou todo o primeiro século para que esta questão fosse finalmente entendida e aceita.

O Evangelho Chega até Antioquia (Atos 11:19-26)

Aqueles que foram dispersos no exterior, no tempo em que a perseguição se levantou com a morte de Estêvão,

viajaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, mas, a princípio, pregavam somente a judeus. Depois de algum tempo,

alguns homens, especialmente homens de Chipre e Cirene, começaram a pregar também aos gentios. O

primeiro lugar onde fizeram isso foi em Antioquia da Síria. O Senhor

abençoou a obra desses homens e um grande número de pessoas

creu e se voltou para o Senhor.

O relato deste sucesso chegou aos ouvidos da igreja lá em

Jerusalém, então os irmãos enviaram Barnabé a Antioquia. Quando

ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Ele encorajou

todos os novos discípulos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo

Atos 11:19 nos traz de volta a
8:4, onde a igreja foi
dispersada na perseguição
de Estêvão.
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o coração. Barnabé era um bom homem, cheio do Espírito Santo e

de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.

Depois de algum tempo, Barnabé foi a Tarso, na Cilícia, para

encontrar Saulo. Lembre-se de que Saulo tinha estado em Tarso

desde o tempo em que foi enviado para lá para escapar da trama

contra sua vida em Jerusalém (9:29-30). Barnabé encontrou Saulo

e o levou a Antioquia para ajudar na obra lá. Durante um ano

reuniram-se com a igreja e ensinaram muitas pessoas.

Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela

primeira vez.

Havia muitas Antioquias nesta parte do mundo. Duas são

mencionadas no Novo Testamento: Antioquia da Síria (11:19) e Antioquia da Pisídia (13:14). Por muitos anos,

esta Antioquia da Síria foi bem proeminente na história bíblica, porque a igreja de lá era forte e influente.

Alguns dizem que o nome “cristão” foi dado aos discípulos por seus inimigos. Outros argumentam que foi

dado por Deus. Não nos é dito como se originou. Foi, contudo, aceito com aprovação divina (1 Pedro 4:16).

Ocorre três vezes no Novo Testamento: Atos 11:26; 26:28; e 1 Pedro 4:16.

Outra questão é levantada por alguns sobre se o nome “cristão” é

o “novo nome” predito por Isaías em 62:2. Muitos pensam assim.

Para responder esta questão, contudo, temos que ir ao contexto de

Isaías 62. As palavras ditas no versículo 2 são dirigidas a Sião, ou

Jerusalém espiritual (62:1). A glória de Sião estaria em contraste

com sua miséria dos dias anteriores e seu novo nome em contraste

com seu velho nome. Qual foi seu velho nome? Desamparada, e

sua terra era chamada Desolada. Mas seria chamada Minha-

Delícia e sua terra Desposada (vers. 4). Neste contexto, o novo

nome é Minha-Delícia, e não Cristã. Em outras palavras, na

profecia de Isaías, Deus não disse que Sião seria chamada por um

novo nome que não era revelado nesse tempo; ele foi adiante e disse qual seria o novo nome. Também, a

referência em Isaías 62:2 não é aos membros individuais de Sião, mas a Sião como um todo.

É feita referência em Isaías 65:15 a “outro” nome que seria dado ao povo de Deus. O capítulo 65 é um

contraste entre os rebeldes dentre o povo de Deus e os obedientes. Deus diz aos rebeldes que deixariam seu

nome como uma maldição, mas que ele chamaria seus servos por outro nome. Alguém poderia argumentar

sobre esta passagem, que Cristão é o “outro” nome, mas não acredito que Isaías estava se referindo ao nome

Cristão. A maioria das pessoas que defendem o ponto de vista de que Deus predisse o nome cristão refere-se

a Isaías 62:2 (ao “nome novo”), e não a Isaías 65:15 ( ao “outro nome”).

A Igreja de Antioquia Manda Auxílio para os Irmãos na Judéia 
(Atos 11:27-30)

Naqueles dias, enquanto Barnabé e Saulo trabalhavam em Antioquia, profetas vieram de Jerusalém. Um deles,

chamado Ágabo, levantou-se e indicou com sinais dados a ele pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome

em todo o mundo. A fome ocorreu nos dias do imperador Cláudio.

Então, os discípulos de Antioquia, cada um de acordo com o que

podia, decidiram enviar socorro aos irmãos na Judéia. Fizeram isto

mandando seu donativo aos presbíteros na Judéia pelas mãos de

Barnabé e Saulo.

Os irmãos em Antioquia mandaram aos presbíteros o auxílio que

eles deram (11:30). Não é especificado quais presbíteros, exceto

que a ajuda era para os irmãos da Judéia. Portanto, esses

presbíteros seriam os dos irmãos da Judéia. Não há motivo para

pensar que Jerusalém era o ponto principal desta ajuda. Havia

muitas congregações na Judéia por esse tempo (Gálatas 1:22),

assim a ajuda foi para os presbíteros de várias igrejas onde

houvesse a necessidade. O donativo foi levado por Barnabé e

Saulo. Não há absolutamente nenhuma evidência de que a igreja

em Jerusalém supervisionou este ato. No fim da história, em Atos

12:25, quando Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho de

auxílio, retornaram de Jerusalém, levando João Marcos com eles.

Observe a localização destes
lugares no seu mapa das
terras do Novo Testamento.
Você vê que seu mapa da
Palestina não é mais
suficientemente grande para
ver por onde o evangelho
está se espalhando?

O nome cristão significa o
que é relativo a, ou que
pertence a Cristo. Foi usado
com aprovação divina, junto
com palavras tais como
discípulo, santo e outros
termos como esses.

Os santos na Judéia tinham
sofrido a maioria da
perseguição, desde o
começo, e seriam, portanto,
mais antingidos por um
tempo de fome. Estes
discípulos de Antioquia estão
mostrando uma grande
generosidade que os
primeiros santos tinham
mostrado depois que a igreja
começou no dia de
Pentecostes.
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Mas ainda que estivessem lá no fim do período, isto não significa que Jerusalém fosse o único lugar aonde

foram. Jerusalém era a maior cidade da província da Judéia, mas certamente não a única.

Nota Cronológica
A menção a Cláudio, na profecia de Ágabo, nos dá uma referência cronológica. Cláudio começou seu

governo no ano 41 d.C. e governou até o ano 54 d.C. Boa parte do seu reinado foi assolada pela fome, seca,

e perda de safras. Será útil para o estudante memorizar a sucessão de Césares que governaram nos dias do

Novo Testamento, porque é informação sobre seus reinados e os

de outros funcionários, que nos dá indícios sobre o tempo e a

seqüência dos eventos na igreja primitiva.

O curto reinado de Calígula, o começo do reinado de Cláudio, e

a morte de Herodes Agripa I, nos dão um marco cronológico, uma

âncora para esta parte dos Atos, logo antes das viagens

missionárias de Paulo começarem.

Herodes Agripa I foi prisioneiro em Roma até a morte de Tibério.

Ele então foi feito tetrarca da tetrarquia de Filipe, na Palestina, ao

tempo em que Calígula se tornou imperador. Então, no ano 41

d.C., quando Cláudio se tornou imperador, ele deu a Herodes o

governo sobre a parte sul da Síria e a Palestina, o que era quase

todo o território governado pelo avô de Herodes Agripa, Herodes

o Grande. A morte de Herodes Agripa I é contada em  Atos 12:20-

23. De acordo com o historiador Josefo, Herodes morreu durante

a festa da Páscoa no ano 44 d.C.

A profecia de Ágabo provavelmente ocorreu primeiro, depois a

perseguição da igreja por Herodes, que é contada no capítulo 12,

seguida pela morte de Herodes. A fome poderia já ter começado

por esse tempo. Parece que Saulo e Barnabé levaram o auxílio de

Antioquia para Jerusalém mais ou menos no tempo em que a

perseguição de Herodes acontecia. O último versículo do capítulo

11 fala deles levando o donativo, depois a história de Herodes é

contada, e então o último versículo do capítulo 12 conta que

Barnabé e Saulo retornaram a Antioquia.

Assim, a data neste ponto de Atos é por volta de 44. As viagens missionárias ocorrerão durante o resto do

reino de Cláudio e passando para o reinado de Nero. A segunda viagem missionária terminou por volta do

fim do governo de Cláudio (54 d.C.). Sabemos isso porque Gálio, a quem Paulo encontrou em Corinto

durante a segunda viagem (Atos 18:12-17), foi nomeado procônsul para o ano 1º de maio de 52 a 1º de maio

de 53. A terceira viagem missionária, e o resto do livro de Atos, ocorre durante o reinado de Nero (54-68).

A Perseguição da Igreja por Herodes (Atos 12:1-19)

O Herodes desta história é Herodes Agripa I. Ele era o neto de Herodes o Grande, e o pai de Herodes Agripa

II, sobre quem lemos em Atos 26. Era também o pai de duas filhas que desempenham um papel na história:

Berenice, que acompanhava Agripa II no capítulo 26, e Drusila, que se casou com o governador Félix

(24:24).

Como dissemos na nossa nota cronológica acima, o ano era 44 d.C. O relato em Atos mostra que o tempo

era a Páscoa, por volta de 1º de abril (12:3).

A família Herodes, que era edomita, tinha aceito a religião judaica durante os anos do silêncio bíblico,

quando os judeus conquistaram os edomitas (idumeus) e os forçaram a se tornarem judeus por religião. A

família Herodes era tão perversa que fazia zombaria de qualquer serviço a Deus, mas ainda mantinha um

aparato exterior de obediência. Este Herodes havia apoiado a causa dos fariseus, e Josefo fala de seu zelo

pela religião judaica. Era por estas razões que ele perseguia a igreja.

Por volta do tempo em que Ágabo fazia sua profecia em Antioquia, de que haveria fome sobre a terra, Herodes

agiu em Jerusalém e prendeu alguns da igreja, com a intenção de perseguí-los. Ele executou o apóstolo Tiago,

o irmão de João, com uma espada. Quando viu quanto isso agradava aos judeus, prendeu Pedro também. Uma

vez que isto acontecia durante os dias dos pães asmos, ele colocou Pedro sob guarda, pretendendo tirá-lo para

um julgamento público, depois que a Páscoa se completasse.

A sucessão dos Césares nos
dias do Novo Testamento:

Augusto 31 a.C. - 14 d.C.
Tibério 14 - 37 d.C.
Calígula 37 - 41 d.C.
Cláudio 41 - 54 d.C.
Nero 54 - 68 d.C
Vespasiano 69 - 79 d.C.
Tito 79 - 81 d.C.
Domiciano 81 - 96 d.C.
Nerva 96 - 98 d.C.
Trajano 98 - 117 d.C.

A data, neste ponto de Atos,
é por volta de 44 d.C., depois
que a igreja foi estabelecida
em aproximadamente 29/30
d.C.
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Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a

Deus por ele.

Os judeus tinham aprendido como, às vezes, era difícil manter

cristãos na cadeia, assim, Herodes procurou certificar-se de que

Pedro estava seguro. Havia quatro pelotões de soldados, um total de

dezesseis homens, encumbidos de guardar Pedro. Ele estava

dormindo entre dois soldados; estava amarrado com correntes; e

havia dois soldados postados na porta da prisão.

Mas um anjo do Senhor apareceu e ficou ao lado de Pedro, de noite.

Uma luz começou a brilhar na cela; o anjo tocou o lado de Pedro e

o acordou, dizendo: “Depressa, levante-se!” As correntes caíram das

mãos de Pedro.

O anjo disse: “Vista suas roupas e sandálias”. Pedro o fez e então o

anjo disse: “Coloque seu manto e siga-me”.

Pedro obedeceu todas as instruções, seguindo o anjo para fora da prisão, mas não sabia se tudo estava

acontecendo realmente ou se estava tendo uma visão. Eles passaram pela primeira e pela segunda sentinela e

chegaram ao portão de ferro que abria para o exterior. O portão abriu-se sozinho, e saíram. Quando chegaram

ao primeiro cruzamento, o anjo desapareceu.

Estando sozinho, Pedro percebeu que aquilo não era uma visão; ele estava livre! Ele disse consigo mesmo:

“Agora eu sei com certeza que o Senhor mandou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e dos planos dos

judeus”.

Tão logo que ele percebeu tudo isto, pôs-se a caminho da casa de

Maria, mãe de João Marcos, onde muitos discípulos oravam juntos.

Ele chegou à porta principal e bateu. Uma serva chamada Roda veio

à porta e quando reconheceu a voz de Pedro, nem a abriu. Estava tão

emocionada que correu de volta para contar a novidade à multidão:

“Pedro está na porta!”

Todos disseram: “Você está doida!”

Mas Roda continuou a insistir: “Não, ele realmente está lá”.

Então eles disseram: “É o seu anjo (espírito)”.

Mas Pedro continuou batendo. Finalmente eles abriram a porta e,

quando o viram, ficaram admirados.

Pedro levantou sua mão para interromper a enxurrada de perguntas,

e lhes disse como o Senhor o tinha tirado da prisão. Ele disse:

“Contem estas coisas a Tiago, e aos irmãos”. Então saiu e foi para

outro lugar.

“Contem estas coisas a Tiago. . . .” Entretanto, Tiago, o irmão de

João, tinha acabado de ser morto. Este Tiago não é identificado

neste ponto. Havia outro Tiago na lista dos apóstolos, Tiago, o

filho de Alfeu, mas ele nunca desempenha um papel notável na

história bíblica. Este é, mais provavelmente, Tiago, o irmão de

Jesus, que logo terá maior proeminência na história.

Ao amanhecer, houve um grande alvoroço e confusão lá na prisão por causa do prisioneiro que faltava. Herodes

mandou buscar Pedro e soube que ele tinha ido embora. Ele interrogou severamente os guardas sobre o que

tinha acontecido, e não encontrando resposta satisfatória, mandou executar os soldados. Mas o esforço pela

perseguição parece não ter dado êxito a ele. Herodes saiu da Judéia e foi para Cesaréia, onde residiu algum

tempo.

A Morte de Herodes (Atos 12:20-24)

Herodes brigara com o povo de Tiro e Sidom. A Bíblia não nos diz o que tinha causado a contenda, mas Herodes

havia cortado os embarques de alimentos para a Fenícia. Uma delegação veio de Tiro e Sidom a Cesaréia e fez

amizade com Blasto, o camareiro do rei. Usando a influência de Blasto, eles pediram paz porque necessitavam

dos suprimentos do país de Herodes.

Esta história é encantadora.
Ainda era muito cedo,
possivelmente antes do
nascer-do-sol. Estas pessoas
haviam orado a noite inteira.
Quanto tempo antes disso?
Possivelmente desde que
Pedro havia sido preso. Que
exemplo de oração efetiva,
fervorosa!

A admiração dos discípulos,
com a realização do que eles
haviam pedido tão
fervorosamente, é
interessante. Eles queriam
tanto que Pedro fosse
liberto! Contudo, Tiago havia
sido morto. Outros santos
haviam sido mortos. Eles não
sabiam o que esperar.
Provavelmente, suas orações
incluíam o rogo para Deus
dar-lhes força para suportar
ainda que Pedro fosse morto.
A alegria deles com a
libertação de Pedro não
havia limite.
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Num dia especial, Herodes vestiu-se com suas roupas reais, sentou-se numa plataforma elevada de honra e falou

ao povo reunido para ouví-lo, incluindo a delegação de Tiro e Sidom. O povo gritava: “A voz de um deus e não

de um homem”.

Imediatamente um anjo do Senhor golpeou Herodes, porque ele aceitou a glória oferecida, em vez de dar louvor

a Deus. Herodes foi comido por vermes e morreu.

Em contraste, a palavra de Deus cresceu e multiplicou-se. Justo como a perseguição inicial pelos judeus

incrédulos somente conseguiu espalhar o evangelho, ao invés de contê-lo, esta perseguição de Herodes foi

apenas uma perturbação temporária. O crescimento da igreja continuou.

Mais uma vez o historiador judeu Josefo fornece-nos alguns pormenores interessantes. Este dia marcado era

o segundo de uma grande comemoração de jogos conforme o modo romano de comemorar o triunfo de

Cláudio, na sua volta da Britânia. Foi nesse dia que Herodes deu sua resposta aos embaixadores de Tiro e

Sidom, no grande teatro onde os jogos estavam sendo comemorados.

Foi uma daquelas ocasiões quando Herodes pensava que tudo ia bem. Ele gozava de total aprovação de

Roma; estava no auge do seu poder. Todos estavam transbordando de apreciação pela grandeza e

magnificência da ocasião, e a resposta de Herodes foi favorável a Tiro e Sidom.

Vestido com um manto feito de fios de prata, Herodes positivamente brilhava na luz do sol da manhã, e fez

um discurso que se ajustava à ocasião. Os ouvintes, recebendo a resposta que queriam, e sempre querendo

agradar ao rei, bradavam: “É a voz de um deus, e não a de um homem!”

Já que era chamado de judeu, Herodes sabia o suficiente sobre Jeová para entender que o comentário de

seus ouvintes era blasfemo. Mas em vez de reprimir essa idéia, permitiu que o brado continuasse. Ele gostou

de ouvir esses idólatras fazerem dele um deus. Portanto, Deus enviou seu anjo para ferí-lo, por não ter dado

a Deus a glória que era somente dele.

Josefo diz que Herodes viveu cinco dias. Não diz exatamente do que ele morreu, mencionando só dor e

perturbação na “barriga” de Herodes. Mas Lucas nos diz exatamente o que foi. Massas de vermes comeram

o corpo de Herodes como se ele já fosse um cadáver, e ele morreu a mais miserável das mortes.

Barnabé e Saulo Retornam a Antioquia (Atos 12:25)

Enquanto isso, Barnabé e Saulo estavam fazendo seu trabalho de distribuir o auxílio mandado de Antioquia aos

irmãos da Judéia. Quando terminaram sua tarefa, retornaram de Jerusalém a Antioquia. Levaram consigo um

jovem. Ele se chamava João e tinha o apelido de Marcos. 

Este jovem João Marcos é aquele mencionado em Lucas 12:12.

Foi na casa de sua mãe que os discípulos se reuniram para orar

por Pedro. Leremos mais sobre ele durante a primeira viajem

missionária; depois, no início da segunda viagem; e mais tarde,

próximo do fim da vida de Paulo (2 Timóteo 4:11). Estudantes da

Bíblia concordam em que este é o homem que escreveu o livro de

Marcos. Apesar de um começo incerto, Marcos mostrou-se um

grande discípulo na igreja primitiva. Em Colossenses 4:10, há

uma referência feita a um certo Marcos, que é descrito como

“primo” de Barnabé. Quase certamente, este é o mesmo Marcos.

Isto completa a primeira parte principal de Atos. Observamos como

a igreja iniciou na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes, como

a perseguição começou a dispersar os santos e, assim, espalhou a influência do evangelho até a Judéia, Samaria,

e depois a outros lugares no território a leste do Mediterrâneo. Agora, a história continua sem intervalo, mas note

que o destaque muda de Pedro e os eventos na igreja de Jerusalém para Saulo e a igreja em Antioquia da Síria.

Lucas nos apresenta o jovem
Marcos. Ele é quem
acompanhará Saulo e
Barnabé em sua primeira
viagem missionária; é
descrito como “filho da irmã
de Barnabé”. Ele também é o
homem que escreveu o livro
de Marcos.



SEGUNDA PARTE

Principalmente a Obra de Paulo

As Três Viagens Missionárias
E a Viagem para Roma

“E sereis minhas testemunhas...
até os confins da terra.”

Atos 13 - 28

Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,

1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses,
1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemom
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A Primeira Viagem Missionária
(Atos 13:1-14:28)

Saulo de Tarso
Antes de começarmos esta parte grande do livro de Atos, paremos para examinar a informação que nos é

dada sobre o início da vida de Saulo. Resumamos e combinemos a informação aqui, para que possamos

ter um retrato claro do homem. Olhe para os trechos incluídos neste texto para ver como conhecemos

esses pormenores sobre sua vida.

A contribuição de Paulo, o apóstolo (nome este que Lucas logo dará a Saulo de Tarso), para o sucesso da

igreja primitiva é de grande importância. Ainda que ele tivesse pouco a ver com a anunciação do

evangelho a “Jerusalém”, e “em toda a Judéia e Samaria”, a ele, mais do que a qualquer outro, deve ser

dado crédito por espalhar o evangelho até aos “confins da terra”. Foi devido à sua influência, mais do que

a de qualquer outro, que o evangelho foi pregado através da Ásia Menor, na Grécia, na Macedônia e até

mesmo no Ilírico, no Mar Adriático, do lado oposto da Itália (Romanos 15:19). Paulo continuou a pregar o

evangelho em Roma e, possivelmente, na Espanha (Atos 28:30,31; Romanos 15:23-24). Ele também

escreveu treze (catorze, se o livro de Hebreus for dele) das cartas contidas no Novo Testamento. Havia

muitas outras pessoas trabalhando ao mesmo tempo que Paulo e em muitos outros lugares, mas por

termos o relato dessa obra, é ela que tanto afetou a vida de todos aqueles que viveram nas gerações depois

do Novo Testamento.

Nascido em Tarso da Cilícia, Saulo foi educado em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos

maiores mestres judeus (Atos 22:3; 26:4). Ele era um fariseu, como seus pais (Atos 23:6; 26:5). Saulo era tão

zeloso e esforçado em suas tentativas de levar adiante a causa em que acreditava, que superava muitos da sua

idade (Gálatas 1:13-14).

Além de sua herança judaica, Saulo nasceu cidadão romano, o que significa que seu pai era um cidadão antes

dele (Atos 21:39; 22:25-28). Isto veio a ser uma grande vantagem para ele no decorrer de sua vida.

Saulo não era um líder da perseguição contra Estêvão, quando nós o encontramos pela primeira vez, embora

estivesse aprovando tal ato (Atos 7:58; 8:1). Logo depois, contudo, estava claramente desempenhando um

papel de comando na acirrada perseguição que se levantou contra a igreja (8:1,3). Depois de perseguir os

discípulos em Jerusalém, e também ao redor dela, ele pediu e recebeu permissão para ir a Damasco a fim de

procurar os santos de lá. Estava planejando trazer qualquer um que encontrasse para Jerusalém, amarrado

como prisioneiro (Atos 9:1-2; 22:4-5; 26:9-12). Mais tarde, Paulo se autodenominou “o principal dos

pecadores”, quando se lembrou desse período de sua vida. Disse que Deus mostrou-lhe misericórdia porque

fazia essas coisas por ignorância e descrença (1 Timóteo 1:12-16). Acreditava sinceramente que Jesus fosse

um impostor e que deveria ser impedido.

Foi nessa viagem a Damasco que Jesus apareceu a Saulo e mostrou-lhe que ele estava realmente vivo, e no

céu; portanto, tudo o que Jesus declarara ser. Saulo se tornou um homem transformado. Entrou na cidade,

jejuou e orou até que Ananias veio lhe dizer o que era esperado dele. Logo que soube o que fazer, levantou-se

e foi batizado para lavar os seus pecados (Atos 9:3-19; 22:6-16; 26:13-18).

Até mesmo quando o Senhor apareceu pela primeira vez a Saulo,

disse que ele seria um servo e uma testemunha do que tinha visto e

ouvido. Quando o Senhor mandou que Ananias fosse pregar a

Saulo, disse: “Este homem é um instrumento escolhido para levar

meu nome aos gentios e aos seus reis e diante do povo de Israel”.

Seria sua tarefa “abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas

para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que possam

receber o perdão dos seus pecados”. Paulo foi avisado de que não

somente tinha uma tarefa especialmente atribuída a ele, mas que

também teria que sofrer muitas coisas como resultado de sua obra. Saulo obedeceu ao chamado e passou o

resto de sua vida cumprindo a missão que lhe foi apresentada (Atos 9:15-16; 22:14-15; 26:16-19). Chegamos

ao ponto da história onde começaremos a observar como ele levou adiante a tarefa que foi posta diante dele.

Imediatamente depois de ser batizado, Saulo começou a pregar o evangelho na cidade de Damasco (Atos

9:19-22). Logo, contudo, retirou-se para a Arábia (Gálatas 1:13-17). O motivo pelo qual foi até lá, e o tempo

Saulo foi indicado para ser
um servo e uma testemunha
do Senhor – especialmente
para levar o evangelho aos
gentios.
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que permaneceu, não nos é dado. Retornou a Damasco e continuou pregando. Mas, já agora, os líderes

judeus que haviam sido seus amigos se tornaram seus inimigos. “Depois de muitos dias”, os judeus tramaram

matar Saulo. Eles estavam vigiando as portas da cidade dia e noite, por isso seus discípulos em Damasco

ajudaram-no a escapar, baixando-o dentro de um cesto através de uma abertura na muralha (Atos 9:23-25).

Agora já faz três anos desde que ele havia se convertido (Gálatas 1:18-24).

Saulo retornou a Jerusalém, mas os irmãos de lá estavam com medo dele. Barnabé soube de sua história,

levou-o aos apóstolos e os convenceu de que ele tinha sido verdadeiramente convertido (Atos 9:26-27). Saulo

permaneceu em Jerusalém apenas quinze dias, nesta ocasião, e o único apóstolo com quem havia conversado

era Pedro. Ele também encontrou-se com Tiago, o irmão do Senhor (Gálatas 1:18-19).

Durante esses quinze dias em Jerusalém, Saulo andou livremente entre os santos e pregou ousadamente.

Logo entrou em conflito com alguns judeus helenistas, e estes começaram a tramar como matá-lo. Os irmãos

souberam da trama, levaram-no a Cesaréia e o puseram num barco para Tarso (Atos 9:28-30).

Ele permaneceu em Tarso até que Barnabé veio de Antioquia da Síria pedir-lhe que fosse para tal cidade

ajudar na obra. Ele foi e trabalhou com Barnabé e outros em Antioquia durante um ano todo (Atos 11:25-26).

Durante esse ano, quase certamente próximo ao fim desse tempo, Ágabo veio e profetizou que haveria uma

grande fome em todo o mundo mediterrâneo. Os irmãos de Antioquia decidiram enviar ajuda aos santos

pobres na Judéia, e então mandaram-na por meio de Barnabé e Saulo (Atos 11:27-30). Portanto, Saulo e

Barnabé estiveram na Judéia mais ou menos no tempo em que o apóstolo Tiago foi morto e que Pedro foi

preso por Herodes Agripa (Atos 12:1-4).

Quando terminaram a tarefa que lhes fora confiada, isto é, distribuir o donativo aos presbíteros das igrejas da

Judéia, Barnabé e Saulo retornaram a Antioquia, levando consigo o jovem João Marcos (Atos 12:25). Aí está

onde os encontramos quando o capítulo 13 começa, e Lucas, como historiador, muda seu destaque para

Saulo e sua obra. 

Um dos estudos interessantes da vida de Paulo é examinar a influência do evangelho sobre seu temperamento.

Seus escritos dão um retrato de um homem de paixões profundas, um homem de grande resolução e força de

vontade. Saulo era um homem temperamental. Ele era, em resumo, uma pessoa que poderia ter se tornado

um fanático, num sentido desequilibrado. Assim, quando se empolga pelo judaísmo, diz: “Muitas vezes, os

castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles,

mesmo por cidades estranhas os perseguia” (Atos 26:11). No evangelho, contudo, Saulo de Tarso encontrava

aquilo que ele precisava para estabilizar sua personalidade (2 Timóteo 1:12).

Ainda que nunca tivesse andado ou conversado com Jesus durante os anos de seu ministério pessoal, Paulo

era um apóstolo, tão certo como Pedro o era. Em mais de uma ocasião, em seus escritos, Paulo afirma

categoricamente que tinha a mesma autoridade que os outros apóstolos (Gálatas 1-2; 2 Coríntios 10-12).

Ele não recebeu sua mensagem dos homens; recebeu seu conhecimento de Cristo e do plano de Deus por

revelação, isto é, diretamente de Deus, por meio do Espírito Santo (Gálatas 1:11-12; 2 Coríntios 12:1-7). Em

nenhum lugar as escrituras realmente descrevem Paulo recebendo o Espírito, portanto não podemos saber

exatamente em que ponto veio o Espírito, mas é evidente que ele recebeu a plenitude do Espírito que os

outros apóstolos receberam. Paulo não era inferior em nada aos outros apóstolos (2 Coríntios 11:5;12:11). Ele

fez obras tais como somente os apóstolos que tinham sido batizados com o Espírito podiam fazer (Atos 19:1-

7). E, já que ele foi chamado por Cristo para ser um apóstolo e uma testemunha, então a promessa do

batismo pelo Espírito Santo (Atos 1:8) se aplicaria a Saulo assim como aos doze. Uma vez que o batismo dos

doze apóstolos no Espírito veio diretamente do céu, sem mãos humanas, e já que o batismo do Espírito sobre

Cornélio e sua casa veio diretamente do céu sem mãos humanas, deve-se presumir que este foi também o

modo como Saulo recebeu o Espírito.

Nota Cronológica

Como indicamos no início do capítulo 12, Herodes Agripa I morreu no ano 44 d.C. Parece que Barnabé e

Saulo retornaram de sua viagem à Judéia mais ou menos nesse mesmo tempo e, então, a próxima história

contada é o início da primeira excursão de pregação. Podemos, portanto, afirmar que esta viagem

começou por volta de 44 ou 45 d.C. No início de nosso estudo, dissemos que o livro de Atos cobre cerca de

trinta anos. Aproximadamente quinze desses anos já se passaram neste ponto; o resto de Atos cobrirá cerca

de mais quinze anos.

Comece um gráfico em sua sala, ou uma linha em seu mapa, para mostrar esta primeira viagem. Ajude

seus alunos a aprender aonde Paulo e seus companheiros foram, e o que aconteceu em cada um dos

lugares principais. Faça cópias do mapa em branco para que você e seus estudantes possam marcar cada
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lugar conforme chegam a ele em seu estudo. Crianças apartir da

primeira e segunda séries podem aprender a informação, se for

tornada interessante e se houver repetição suficiente para plantá-

la em suas mentes. Esta primeira viagem é, de todas, a mais

fácil de aprender; assim, trabalhe nela nas classes mais jovens,

mesmo que você não tente ensinar a eles as viagens posteriores.

Começa a Viagem
O Chamado de Barnabé e Saulo (Atos 13:1-3)

Cinco homens são citados como profetas e mestres que estavam em Antioquia: Barnabé, Simeão o qual era

chamado Niger (uma forma grega da palavra latina para negro ou de pele escura), Lúcio, que era de Cirene,

Manaém, o irmão de criação de Herodes, o Tetrarca (Herodes Antipas), e Saulo. 

Manaém foi educado com Herodes Antipas como companheiro infantil. Herodes nasceu em 20 a.C.,

assim, Manaém tinha aproximadamente 65 anos de idade nesse momento. É incomum encontrar homens

desta posição social na igreja primitiva (veja 1 Coríntios 1:26-29). Lembre-se de que era Herodes Antipas

quem governava a Galiléia e a Peréia durante o ministério público de Jesus. Foi Antipas quem decapitou

João Batista e perante quem Jesus compareceu durante seu julgamento.

Quando esses irmãos se empenhavam no serviço do Senhor e no jejum, o Espírito Santo disse: “Separe para

mim Barnabé e Saulo para irem a um trabalho para o qual eu os escolhi para fazer”. Prontamente, a ordem do

Espírito foi obedecida. Depois de jejuarem, de orarem e de

imporem suas mãos sobre eles, os irmãos puseram os dois

homens a caminho.

Antioquia da Síria foi a terceira maior cidade do Império

Romano. Foi construída no rio Orontes e ficava cerca de 32 km

do Mediterrâneo e 25 km de Selêucia. Localizada cerca de 8 km

ao norte da foz do Orontes, Selêucia servia como porto de Antioquia e era um dos mais importantes portos

do Mediterrâneo oriental no tempo do Novo Testamento.

Barnabé e Saulo Velejam para Chipre (Atos 13:4-12)

Barnabé e Saulo saíram de Antioquia, sendo guiados pelo Espírito Santo, e desceram para Selêucia. Dali,

velejaram cerca de 100 km rumo a oeste, para a ilha de Chipre.

Chipre significa cobre, assim chamada porque nos tempos antigos a ilha era conhecida como fonte desse

metal. A ilha tem cerca de 220 km de comprimento. Foi governada pelos romanos desde 58 a.C., e um

dos governadores foi o famoso orador e escritor Cícero. Suas principais cidades eram Salamina e Pafos,

em cada um dos lados da ilha. Tornou-se um centro muito poderoso do cristianismo, na igreja primitiva.

Barnabé era desta ilha (Atos 4:36). Alguns dos santos que foram dispersos depois da perseguição em

Jerusalém pregaram na ilha de Chipre (11:19).

Em Salamina, Barnabé e Saulo pregaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. O jovem João (Marcos),

quem haviam trazido de Jerusalém, servia como seu ajudante. Quando acabaram de andar por toda a ilha

(quase certamente pregando em vários lugares ao longo do caminho), foram a Pafos, onde encontraram um

feiticeiro judeu que era um falso profeta. Seu nome era Barjesus (filho de um homem chamado Jesus).

Um feiticeiro (um mago) não era necessariamente um homem mau. Os sábios que vieram visitar Jesus

quando ele era recém-nascido eram magos. Tais homens eram uma combinação de cientista/mágico,

químico/alquimista, astrônomo/astrólogo. Havia os que buscavam conhecimento e se tornavam homens

muito sábios; outros procuravam poder e comando, através da manipulação dos governantes e dos ricos, a

quem eles esforçavam-se para influenciar por meio de seu conhecimento.

Este feiticeiro havia conseguido se ligar a Sérgio Paulo, o procônsul da ilha. Sérgio Paulo era um homem

inteligente e capaz. Quando ouviu sobre Barnabé e Saulo, mandou buscá-los, pois desejava ouvir a palavra de

Deus. Mas Elimas (uma traducão livre da idéia de um feiticeiro, ou um que se dizia perito) se opôs a Barnabé e

Saulo, procurando desviar o procônsul da fé, provavelmente usando argumentação e fazendo pouco caso

destes pregadores.

Memorize os lugares
visitados nesta primeira
viagem, onde as cidades
estavam localizadas, e o que
aconteceu em cada lugar.

Antioquia da Síria: seu ponto

de partida.
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Depois de tudo isso, Saulo, que também é chamado Paulo, cheio

do Espírito Santo, olhou atentamente para Elimas e disse: “Ó cheio

de todo o engano, sem nenhum escrúpulo; você, filho do diabo,

inimigo de toda a justiça! Não parará de perverter os justos

caminhos de Deus? Veja agora, a mão do Senhor está sobre você,

e você ficará cego, incapaz de ver o sol por algum tempo.”

Imediatamente, uma névoa e uma escuridão caíram sobre Elimas e

ele saiu tentando encontrar alguém para guiá-lo pela mão. Quando

Sérgio Paulo viu o que tinha sido feito, creu, porque ficou

espantado com o ensinamento do Senhor.

A referência de Lucas a um procônsul de Chipre foi anteriormente

contestada por críticos, que alegaram que Chipre era uma

província imperial governada por um procurador e não um

procônsul. De fato, a ilha tinha sido governada por um

procurador anteriormente, mas neste momento, era uma

província do senado e estava, portanto, sob um procônsul. Nos

tempos modernos, foi encontrada uma inscrição na costa norte

de Chipre que estava datada “no proconsulado de Paulo”, assim

provando que Lucas estava correto em sua terminologia.

Nenhuma outra informação é conhecida sobre Sérgio Paulo. É

razoável afirmar que, quando o texto diz que ele creu, está

dizendo que se tornou um cristão. 

Esta é a primeira vez que Lucas usa o nome Paulo, em vez de

Saulo, em sua narrativa. Até este ponto, os nomes dos homens

são dados como “Barnabé e Saulo”, indicando que Barnabé era

a personagem mais eminente. Deste tempo em diante no Novo Testamento, Saulo é chamado

exclusivamente Paulo, e seu nome é geralmente listado primeiro quando está junto com o nome de um

parceiro.

Em Antioquia da Pisídia
Paulo é Convidado a Falar (Atos 13:13-15)

Paulo e seus companheiros velejaram 240 km  para o norte, de Chipre para a província da Panfília, na costa sul

da Ásia Menor. Desde que Atália não é mencionada neste trecho, aceita-se que eles velejaram subindo o rio

Cestro e desembarcaram em Perge. Dali, João Marcos voltou e retornou a Jerusalém.

Nenhuma informação é dada quanto ao motivo da volta de João Marcos. Qualquer que fosse a razão,

Paulo não pensou que fosse boa, porque quando Barnabé quis

levar Marcos na segunda viagem, Paulo recusou porque Marcos

tinha se afastado deles na Panfília e não os acompanhou no

trabalho (Atos 15:38). Pode ter sido, como alguns sugeriram,

porque ele estivesse sobrecarregado com a obra a ser feita ou que

ele estivesse temeroso da viagem árdua e perigosa de subir as

montanhas da Pisídia, a qual Paulo e Barnabé estavam para

fazer. Não podemos, entretanto, especular sobre seus motivos,

pois nenhum pormenor é dado. Não se esqueça de que este

jovem amadureceu e se tornou um servo de Deus muito valioso.

Paulo e Barnabé viajaram para Antioquia da Pisídia, cerca de 190

km ao norte de Perge. Eles entraram na sinagoga no dia de sábado

e se sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da

sinagoga os convidaram, dizendo: “Irmãos, se têm alguma palavra

de exortação para o povo, falem, por favor”.

O Pentateuco (Gênesis a Deuteronômio) era dividido em 54

partes, e seleções dos profetas (incluindo muitos livros que

normalmente não consideramos como profetas, como por

exemplo, Juízes e 2 Samuel) eram do mesmo modo divididos em

A expressão “cheio do
Espírito Santo” nos diz que
Paulo não estava dando uma
resposta pessoal, com raiva
devido às interrupções de
Elimas, mas estava agindo
com a aprovação do Espírito
Santo.

Assim como José foi
chamado Barnabé
exclusivamente depois que
os apóstolos lhe deram o
nome (4:36), agora Saulo é
chamado Paulo
exclusivamente deste ponto
em diante na narrativa. Não
há informação dada sobre o
porquê da mudança de
nome.

O discurso de Paulo
consistiu em três partes bem
destacadas:

ì A história de Israel, na qual
eles receberam as bênçãos
de Deus, levava-os ao Cristo
(versículos 17-25).

í Deus cumpriu suas
promessas a Israel,
ressuscitando Jesus dentre
os mortos (versículos 26-37).

î Só em Jesus há perdão e
justificação (versículos 38-
41).
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54 partes, para serem lidas em combinação com as leituras da lei. Uma parte da lei e uma parte dos

profetas eram lidas todo dia de sábado. Os judeus palestinos e os judeus orientais (os da Síria e da

Babilônia) usavam um texto hebraico que tinha sido traduzido para o aramaico comum. Os judeus de

outras partes do Império Romano, incluídos os que viviam na Ásia Menor, usavam a tradução grega (a

LXX) do Velho Testamento.

Foi depois da leitura da lei e da parte dos profetas que acompanhava, que Paulo e Barnabé foram

convidados a falar. Conhecendo a natureza humana, é certo que estes anciãos da sinagoga tinham

conhecido estes homens antes que o culto começasse, ou já haviam mandado o funcionário da sinagoga

ver quem eram os visitantes. Eles não teriam convidado a falar homens dos quais nada conhecessem.

O Discurso de Paulo (Atos 13:16-41)

Paulo levantou-se, pediu silêncio e começou a falar:

Homens de Israel e os que temem a Deus, ouçam. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais

e exaltou o povo, quando estava na terra do Egito. Com um braço estendido, ele os conduziu para

fora daquele país e então, por quarenta anos, cuidou deles e suportou sua conduta no deserto, como

um pai com seus filhinhos. E quando ele destruiu sete nações

na terra de Canaã, deu-lhes a terra como herança por cerca

de 450 anos. Depois de dar-lhes a terra, ele lhes deu juízes,

até Samuel, o profeta.

Eles pediram um rei, então Deus lhes deu Saul, o filho de

Quis, da tribo de Benjamim, por cerca de quarenta anos.

Quando Deus o removeu, levantou Davi para ser seu rei e

disse: “Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem

segundo meu coração, que fará toda a minha vontade”.

Dos descendentes deste homem, de acordo com a

promessa, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus,

depois que João tinha pregado o batismo de

arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João

estava cumprindo sua missão, disse: “Quem supõem que

eu seja? Não sou o Cristo mas, vejam, aí vem depois de

mim aquele cujas sandálias não sou digno de desatar”.

Paulo continuou com seu segundo tópico:

Irmãos, filhos da genealogia de Abraão, e aqueles entre vocês que temem a Deus, para nós está

sendo enviada esta palavra de salvação! Pois aqueles que vivem em Jerusalém, e suas autoridades,

não reconheceram o Cristo. Eles não ouviram o que os profetas, cujos escritos são lidos todos os

sábados, tinham predito sobre ele. Em sua ignorância, cumpriram as promessas referentes a ele.

Ainda que não encontrassem nele causa para morte, assim mesmo pediram a Pilatos que o

executasse. E quando cumpriram todas as coisas escritas sobre ele, tiraram-no do madeiro e o

depositaram num túmulo. Mas Deus reergueu-o dentre os mortos e ele foi visto, durante muitos dias,

por aqueles que vieram com ele da Galiléia para Jerusalém, homens que agora são suas testemunhas

para o povo.

E viemos lhes dizer a boa nova sobre a promessa feita a nossos pais: Deus cumpriu-a para nossos

filhos, ressuscitando Jesus. Com isto, concordam as palavras do segundo Salmo: “Tu és meu filho.

Eu hoje te anunciei como meu filho.” E a respeito de tê-lo ressuscitado dentre os mortos para nunca

mais morrer, ele pronunciou estas palavras: “E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas

feitas a Davi” (Isaías 55:3); porque ele diz também em outro Salmo (Salmo 16:10): “Pois não

permitirás que o teu santo veja corrupção”.

Ora, Davi, depois de servir ao propósito de Deus em sua própria geração, passou ao seu descanso e

foi sepultado com seus ancestrais e viu corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou não viu

corrupção.

Paulo continuou com seu terceiro ponto principal:

Portanto, estejam certos, irmãos, de que, através deste homem, a remissão dos pecados é

proclamada a vocês. E mais ainda, por ele, cada um que crê é justificado de todas as coisas, das

quais vocês não podiam ser justificados pela lei de Moisés.

Semelhanças entre este
discurso e os feitos por
outros:

ì Paulo fala da morte,
sepultamento e ressureição
de Cristo.

í Ele declara que tudo foi
parte do plano de Deus para
a redenção da humanidade.

î Ele diz que os apóstolos
foram testemunhas.
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Tenham cuidado em como recebem a mensagem, para que não encontrem as palavras dos profetas

se aplicando a vocês: “Vejam, vocês desprezadores, admirem-se e pereçam, porque estou fazendo

uma obra na sua época que não acreditariam, mesmo se alguém cuidadosamente a explicasse para

vocês” (Habacuque 1:5).

As palavras desta advertência fecharam o discurso de Paulo. Nos

dias de Habacuque, Deus tinha advertido sobre o castigo que ele

traria através dos caldeus, mas o povo não prestou atenção. Eles

o desprezaram, ficaram incrédulos e pereceram. Paulo estava

dizendo: não deixem que as palavras desta advertência venham

a aplicar-se a vocês.

Note que havia tementes a Deus presentes (13:16,26). Estes

gentios tinham permissão para se assentarem nas sinagogas, em

um lugar especial. Eles eram encontrados na maioria das

sinagogas, por todo o mundo romano. Eles são os gentios

mencionados em 13:48. Quando Paulo ia de lugar em lugar, ele

normalmente encontrava os ouvintes mais receptivos entre estes

tementes a Deus.

Analisemos o discurso de Paulo de uma outra maneira. Note que

ele fala da morte, sepultamento e ressurreição do Cristo, assim

como os outros discursos fizeram. Ele também deixou claro que

tudo aconteceu em cumprimento das promessas e profecias de

Deus, portanto, como parte do plano de Deus para a redenção da

humanidade. Ele disse que os apóstolos eram testemunhas

destas coisas.

Mas também há algumas diferenças que precisam ser

observadas: Paulo estava falando a judeus que faziam parte da

nação escolhida, a qual havia sido tão abençoada ao longo dos

anos; então, eles entendiam as bênçãos e as promessas que

haviam sido dadas e estavam esperando pelo seu cumprimento.

Mas estes judeus não viviam na terra da Judéia. Eles não agiram

diretamente na rejeição a Jesus, portanto Paulo diz eles

mataram-no, e não vocês. A exortação no fim do discurso não só

os advertiu para que não fossem como aqueles dos dias de Habacuque, mas também para que não fossem

como seus irmãos da Judéia, que haviam rejeitado o Cristo.

Mais ainda, Paulo diz que aqueles que seguiam Jesus desde a Galiléia (os doze apóstolos) eram

testemunhas de todas essas coisas diante de todo o povo. Ainda que Paulo fosse um apóstolo igual aos

outros, ele não declara ser o mesmo tipo de testemunha que os outros. Jesus apareceu a Paulo na estrada

de Damasco, assim Paulo tinha prova de que ele estava vivo no céu, mas Paulo não havia passado anos

em contato diário com Jesus como os outros haviam feito.

É muito importante entender a mensagem que cada homem transmitiu quando estudamos os sermões no

livro de Atos. Não podemos dizer que entendemos os trechos enquanto não entendermos exatamente quais

afirmações são feitas e por quê.

O Impacto do Discurso de Paulo (Atos 13:42-43)

Quando as pessoas saíram da sinagoga, houve grande animação entre eles. Pediram que Paulo e Barnabé

falassem mais sobre estas coisas no próximo sábado. Além disso quando a assembléia terminou, muitos dos

judeus e dos prosélitos devotos acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e os encorajavam a

continuar na graça de Deus.

Não se deve pensar que eles, como judeus sem Cristo, estivessem na graça de Deus. Eles estavam na

graça de Deus no sentido em que era a sua graça que tinha provido a salvação e enviado Paulo e Barnabé

para falar-lhes sobre esta salvação. Os judeus tinham sido o povo escolhido de Deus até a chegada da

nova lei, mas agora, para continuar na graça de Deus, eles precisariam acreditar e então obedecer à

mensagem que tinham ouvido.

Diferenças entre este
discurso e os feitos por
outros:

ì Ainda que estes judeus
fossem parte da nação
escolhida e estivessem
esperando pelo cumprimento
das profecias, eles não
estavam diretamente
envolvidos na rejeição a
Cristo. A advertência sobre
como eles responderiam à
mensagem incluía a
exortação a que não fossem
como seus irmãos judeus.

í Paulo diz que os apóstolos
da Galiléia eram testemunhas
destas coisas. Ele era uma
testemunha do Salvador vivo,
mas não havia andado e
conversado com Jesus na
terra, como fizeram os doze.



52 Ide Contar a Boa Nova

Os Acontecimentos do Sábado Seguinte:
Fé e Incredulidade (Atos 13:44-52)

Ao chegar o próximo sábado, havia se espalhado a notícia sobre o que tinha acontecido, e quase toda a

cidade juntou-se para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, encheram-se de

ciúmes e começaram a contradizer as coisas ditas por Paulo e blasfemavam.

Paulo e Barnabé falaram ousadamente aos judeus incrédulos, dizendo: “Foi necessário que a palavra de Deus

fosse falada primeiro a vocês, mas vendo que a repelem e se julgam indignos da vida eterna, estamos nos

voltando para os gentios. Pois isto é o que o Senhor nos ordenou, quando disse: ‘Tenho colocado vocês para

serem uma luz aos gentios, e para que possam trazer a salvação à parte mais remota da terra’” (Isaías 49:6).

A parte do trecho citado por Paulo e Barnabé não chega a ser mais da metade do versículo. A primeira

metade do versículo diz: “É muito pouco que você seria meu servo para levantar as tribos de Jacó, e

restaurar aqueles que estão guardados em Israel . . .” O versículo se dirige a Cristo, o Messias. Ele tinha

que ser a salvação não somente dos judeus, mas também dos gentios. Que bênção para toda a

humanidade!

Quando os gentios ouviram esta afirmação, alegraram-se, e tantos quantos estavam dispostos a aceitar a vida

eterna creram. Em conseqüência, a palavra do Senhor foi espalhada por toda a região.

O contraste entre o versículo 46, onde Paulo e Barnabé censuram os judeus, e o versículo 48, onde os

gentios regozijam e glorificam a Deus, está entre os judeus que tomaram a decisão que os pôs fora do

caminho que conduz à vida eterna, e os gentios, entre os quais alguns tinham disposição para aceitar, para

crer nas palavras do evangelho. O contexto não está ressaltando alguma coisa que Deus lhes tinha feito,

mas o que eles tinham feito a si mesmos, desejando ou não responder favoravelmente à mensagem da

salvação.

Os judeus, trabalhando por meio de mulheres devotas que eram importantes na cidade e os principais homens

da cidade, instigaram a perseguição contra Paulo e Barnabé. Eles os expulsaram de suas fronteiras. Quando

saíram, Paulo e Barnabé sacudiram o pó de seus pés contra eles e mudaram-se para Icônio, 130 km a

sudeste. Aqueles que tinham sido convertidos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.

As mulheres devotas eram prosélitas. Sendo de “alta posição” significa que eram casadas com os homens

influentes do governo da cidade. Os judeus sabiam com quem as diversas mulheres eram casadas e

também como usá-las bem para alcançarem suas metas.

Observe que as perturbações aqui em Antioquia da Pisídia se originaram com os judeus incrédulos, ainda

que eles influenciassem alguns dos principais homens gentios a tomarem parte no distúrbio. Conforme

continuamos através das viagens, procure a fonte do transtorno em cada cidade. Freqüentemente haverá

gentios envolvidos, mas isso será por uma disputa local entre alguns gentios, individualmente, e Paulo, ou

terá origem entre os judeus. O governo romano ainda não descobriu que havia uma nova religião.

Icônio, Listra e Derbe
Paulo e Barnabé em Icônio (Atos 14:1-7)

Como de costume, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus quando chegaram a Icônio. Ali falaram

de tal modo que um grande número, tanto de judeus como de gregos, creu. Mais uma vez, contudo, aqueles

judeus que foram desobedientes agitaram os gentios e envenenaram suas cabeças contra Paulo e Barnabé.

Este rancor não irrompeu imediatamente em perseguição direta, por isso, durante muito tempo, Paulo e

Barnabé ficaram em Icônio pregando ousadamente o que o Senhor

desejava. E o Senhor acrescentou seu testemunho às graciosas

palavras que eram ditas, concedendo que muitos milagres fossem

feitos por Paulo e Barnabé.

Não obstante, a dissensão cresceu. Parte da multidão ficava do

lado dos judeus e parte do lado dos apóstolos. Finalmente, uma

trama foi feita por parte dos judeus, dos gentios e de seus chefes

para ferir os homens e apedrejá-los. Paulo e Barnabé souberam do

plano e fugiram para a província vizinha da Licaônia, para as

cidades de Listra e Derbe. Ali continuaram a pregar o evangelho.

Refresque sua memória em
relação aos lugares que
Paulo e Barnabé visitaram
até agora. Verifique que cada
lugar está identificado em
seu mapa, e que você sabe o
que aconteceu em cada
lugar.
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Os gentios estavam bem envolvidos neste distúrbio, mas observe que ele começou com os judeus. Até

mesmo os funcionários que se envolveram eram locais, e não funcionários romanos da hierarquia do

governo.

Olhe para seu mapa: certifique-se de ter encontrado cada lugar

visitado até aqui. Agora eles foram para Licaônia, o que nos leva

a mais alguma informação sobre as circunstâncias da terra

naquele tempo.

Às vezes, as divisões ou repartições das terras naqueles dias

geram bastante confusão. Quando os romanos organizaram seus

territórios conquistados em distritos administrativos, nem sempre

respeitaram velhos limites culturais e étnicos. A Licaônia, por

exemplo, era uma velha região étnica, onde o povo ainda tinha o

hábito de falar sua velha língua. Mas os romanos tinham dividido

a Licaônia em duas partes. Uma pertencia a Roma e continha

Listra e Derbe. Roma a tinha feito parte do distrito da Galácia e chamava-a Licaônia Galática. A outra

parte não era romana, era governada pelo rei Antíoco e era, portanto, chamada Licaônia Antioquiana.

Paulo e Barnabé não foram além da parte romana da Licaônia.

Esta informação explica porque a região é chamada Licaônia quando a história conta sua ida lá, porém

mais tarde, quando Paulo escreveu uma carta aos cristãos da região, o livro foi chamado Gálatas. Os dois

nomes se aplicavam a mesma região.

Paulo e Barnabé em Listra (Atos 14:8-20)

Listra ficava cerca de 30 km a sudoeste de Icônio. Quando lá chegaram, Paulo e Barnabé encontraram um

homem que tinha os pés estropiados, um aleijado que nunca tinha andado. O homem ouviu Paulo falando e

este, olhando firmemente para o homem, vendo que ele tinha fé para ficar bom, disse em voz alta : “Levante-

se sobre seus pés.” O homem se levantou do chão de uma vez e caminhou.

A fé não era necessária para ser feito um milagre. O cego de João 9 nem mesmo sabia quem Jesus era até

que ele o curasse. Há várias pessoas ressuscitadas no primeiro século e os milagres eram realizados sobre

objetos inanimados, tais como tornar a água em suco de uva, acalmar a tempestade no mar e amaldiçoar

a figueira. Algumas vezes a pessoa curada claramente tinha fé para ser curada, tal como a mulher com o

fluxo de sangue. Mas a fé por parte do curado não era uma condição necessária para sua cura, e nenhuma

vez a falta de fé por parte de quem desejava ser curado serviu de desculpa para o fracasso de uma tentativa

de fazer um milagre. A única vez que os apóstolos falharam em fazer um milagre, Jesus atribuiu seu

fracasso à própria falta de fé deles, não a uma falta por parte de quem precisava da cura (Mateus 17:19-21;

veja também Mateus 14:29-31). 

Desta vez Paulo decidiu fazer um milagre num homem que tinha fé. De onde veio essa fé? “Esse homem

ouviu Paulo falando . . .” Ele a recebeu ao ouvir a palavra de Deus (veja Romanos 10:17).

Quando as multidões viram o que tinha sido feito, ficaram tão emocionadas que falavam na língua da

Licaônia, gritando: “Os deuses desceram até nós na forma de homens!!” Eles chamaram Barnabé de Júpiter

(Zeus em grego) e Paulo de Mercúrio (Hermes em grego), porque Paulo era o principal orador (Hermes era

chamado “o mensageiro dos deuses”).

Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo era na entrada da cidade, trouxeram bois com grinaldas de flores em

volta do pescoço para oferecê-los em sacrifício junto às multidões. Logo que Paulo e Barnabé perceberam por

que um sacrifício estava sendo preparado, rasgaram suas roupas e correram para dentro da multidão,

gritando:

Senhores, por que estão fazendo estas coisas? Somos homens de carne e sangue justo como vocês!

Estamos trazendo para vocês a boa nova sobre a conversão destes ídolos inúteis a um Deus vivo, que

fez o céu, a terra, o mar e tudo que está neles. Nas gerações passadas, ele permitiu que os gentios

seguissem os seus próprios caminhos. Entretanto, mesmo assim, não se deixou sem testemunho

entre vocês, porque ele lhes fez o bem e lhes deu do céu a chuva, e as estações da colheita, assim

enchendo seus corações com alimento e alegria.

Somente com grande dificuldade eles conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios.

Então, chegaram judeus incrédulos que tinham seguido Paulo desde Antioquia da Pisídia e de Icônio. Eles

persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse

Licaônia e Galácia eram dois
nomes do mesmo lugar. A
carta aos gálatas foi escrita
às igrejas de Listra e Debre,
junto com às de Icônio e
Antioquia da Pisídia.
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morto. Mas, enquanto os discípulos estavam de pé em volta dele, Paulo se levantou e retornou à cidade. No

dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, uns 50 km a sudeste.

A recuperação de Paulo foi um milagre. Pela leitura do texto, é evidente que ele não estava completamente

morto quando foi arrastado para fora da cidade, porque a Bíblia diz que eles arrastaram-no para fora da

cidade supondo que estivesse morto. Mas, enquanto os irmãos observavam, este homem, quase morto,

levantou-se e entrou na cidade e foi para outra cidade logo no dia seguinte. Um apedrejamento tão severo

quanto esse levaria dias ou semanas para que a pessoa se recuperasse o suficiente para estar firme para

uma viagem.

Paulo e Barnabé Retornam a Antioquia da Síria (Atos 14:21-28)

Quando acabaram de pregar o evangelho em Derbe, Paulo e Barnabé retornaram por Listra, Icônio, e

Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Eles disseram: “Temos

que passar por muitas provações para entrar no reino de Deus” (isto é, no reino celestial —- veja 2 Timóteo

4:18).

Uma das coisas mais importantes que Paulo e Barnabé fizeram nesta viagem de retorno foi indicar presbíteros

em cada igreja. Quando fizeram isto e oraram em jejum, colocaram os discípulos sob o cuidado do Senhor em

quem tinham crido.

Muitos pontos importantes precisam ser apresentados sobre a

indicação de presbíteros. Para estas igrejas serem totalmente

equipadas, necessitavam de presbíteros. Precisavam de homens

qualificados. Que homens pudessem ser qualificados tão

rapidamente é facilmente explicado pelo fato de muitos destes

convertidos serem judeus. Sendo um judeu verdadeiramente bom

adiantaria muito quanto ao cumprimento das qualificações de

presbíteros registradas em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Os dons

miraculosos do Espírito também teriam acelerado grandemente

o crescimento e o desenvolvimento dos discípulos.

É importante observar que os presbíteros foram indicados em cada igreja, não em cada distrito. Cada

igreja tinha seus próprios presbíteros. Esta passagem é muito importante para estabelecer que cada igreja

deve ser independente e autônoma. Este é um conceito facilmente ensinado e nossos alunos precisam ser

solidamente firmados no conceito. Cada um dos desvios principais da igreja envolveu a transgressão deste

princípio. Outros versículos que precisam ser entendidos juntos com este são: Tito 1:5; Atos 20:28; 1 Pedro

5:1-2.

Paulo e Barnabé deixaram o lugar dos seus trabalhos e desceram das montanhas da Pisídia para a província

da Panfília. Quando acabaram de pregar em Perge, foram a Atália e dali velejaram de volta a Antioquia da

Síria.

Quando chegaram, reuniram a igreja e disseram todas as coisas que Deus tinha feito através deles e como ele

tinha aberto a porta da fé aos gentios. Por muito tempo eles permaneceram ali em Antioquia.

Nota Cronológica

Não há meio de se saber exatamente quando a primeira viagem missionária começou, mas ajustando-a ao

relato da morte de Herodes Agripa, ano 44 d.C. (como o fizemos no princípio do capítulo), parece se

encaixar também com todas as outras datas. A conferência de Jerusalém, que ocorreu entre a primeira e a

segunda viagens, aconteceu quatorze anos depois que Paulo retornou de Damasco a Jerusalém, três anos

depois da sua conversão (veja Gálatas 1:18 - 2:1). Se datamos o começo da igreja no ano 29 ou 30 d.C., e

a conversão de Paulo em 31 ou 32 d.C., então acrescente três anos entre sua conversão e seu retorno a

Jerusalém, mais os quatorze anos antes que ele retornasse à reunião descrita no capítulo 15, e assim

chegamos ao ano 48 ou 49 d.C. para a conferência em Jerusalém. Portanto, é provável que esta primeira

viagem ocorreu entre 44 e 49 d.C.

Quanto tempo durou a primeira viagem? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem um pouco mais que dois

anos; outros dizem três ou quatro anos. Considere estes fatores: Depois da morte de Herodes, no ano 44

d.C., não sabemos quanto tempo os discípulos estiveram em Antioquia, antes que o Senhor os chamasse a

sair em sua missão especial. Eles ficaram lá por algum tempo. Então, passaram por “toda a ilha” de

Chipre (13:6), o que indica uma evangelização bem completa da ilha. Não há meio de se saber quanto

tempo levaram para passar por Perge, nem quanto tempo durou sua estada em Antioquia da Pisídia, mas

Reveja a primeira viagem.
Verifique que conhece a
localização e os
acontecimentos de cada
lugar.
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estiveram lá um tempo suficiente para a palavra de Deus se espalhar através de toda a região (13:49). Eles

permaneceram em Icônio por “muito tempo” (14:3). Não há nenhuma nota a respeito de quanto tempo

estiveram em Listra e Derbe, nem quanto tempo levaram exortando os irmãos, quando passaram outra vez

por todas as cidades. Então, no retorno, permaneceram em Antioquia “não pouco tempo” (14:28). É

bastante provável, portanto, que dois anos são uma boa estimativa para a duração desta primeira viagem.

As datas indicadas neste período, contudo, variarão de um estudioso para outro.

Lembre-se que, através de toda a história bíblica, somente os pontos mais importantes do período da

história são indicados. Já cobrimos cerca de vinte anos da história da igreja primitiva, mas pense sobre

como são poucas as histórias contadas sobre estes anos. As histórias contadas são apenas exemplos da

obra que estava sendo feita por toda a parte. Muitos outros eventos estavam acontecendo neste mesmo

período. Houve mais coisas que aconteceram até mesmo nesta primeira viagem. Essas que são contadas,

são para que possamos saber o tipo de trabalho que estava sendo feito. A obra de Paulo era significativa

por causa dos escritos que ele deixou, mas ele não era o único apóstolo que estava trabalhando assim,

como Pedro não era o único que trabalhava na Judéia durante os primeiros capítulos de Atos.
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A Conferência em Jerusalém
(Atos 15:1-35; Gálatas 2)

Começam os Problemas Internos
Até este momento, inúmeros gentios tinham se tornado cristãos. Homens como aqueles mencionados em 11:20 começaram a pregar
livremente aos gentios, logo depois que Cornélio foi convertido. E, certamente, durante sua primeira excursão de pregação, Paulo
e Barnabé haviam pregado sem restrição entre os gentios.

Quando converteu Cornélio, Pedro foi questionado sobre seu ato pelos irmãos de Jerusalém. Mas, assim que lhes contou as minúcias
do que havia acontecido, foi unânime a concordância entre eles de que “também aos gentios foi por Deus concedido o
arrependimento para a vida” (11:18).

Agora, no entanto, surgem problemas. Havia forte oposição por parte de alguns
cristãos judeus a batizar os gentios sem que fossem primeiro circuncidados. Note
que este conflito não veio de fontes externas, mas de dentro da própria igreja.
Estes são judeus que haviam aceito o evangelho de Cristo. O problema é que eles
pensam que as bênçãos de Deus só podem ser dadas a judeus, e que eles são o
único povo escolhido de Deus. Portanto, estão dizendo que os gentios precisam
primeiro se tornar parte da aliança com Deus (isto é, através do sinal da
circuncisão) antes que tenham o direito de ser salvos.

Este era um assunto muito importante. Poderia ter dificultado intensamente o
progresso do evangelho. Foi a fonte de muitos conflitos nos anos que se

seguiram. Paulo trata desta questão freqüentemente em seus escritos.

Gálatas 2 acrescenta bastante ao estudo de Atos 15, por isso recorreremos a alguns pontos de Gálatas, nos momentos oportunos.

Nota Cronológica
Exceto pela breve visita a Jerusalém, para levar o auxílio de Antioquia aos pobres, que é mencionado em 11:30 e 12:25, quatorze
anos já se passaram desde que Paulo esteve em Jerusalém, dezessete anos desde sua conversão (veja Gálatas 1:18; 2:1). Se as datas
que temos indicado forem corretas, e se ele foi convertido no ano 31 ou 32 d.C., agora seria o ano 48 ou 49 d.C. Esta data combina
muito bem com todos os outros fatos conhecidos.

Enquanto Paulo e Barnabé ainda estavam em Antioquia, depois de sua primeira
viagem de pregação, certos homens vieram da Judéia para Antioquia e ensinaram
os irmãos dizendo: “A menos que vocês sejam circuncidados como Moisés
ordenou, não poderão ser salvos.”

Os homens da Judéia conferiam grande peso a qualquer mensagem que pudessem
trazer, porque Jerusalém, na província da Judéia, foi onde o evangelho havia
começado a ser pregado. Por um longo tempo depois que outros discípulos
foram dispersados, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Alguns ainda
estavam lá (Atos 15:4,6,22). Por isso, Jerusalém era ainda considerada a fonte
da informação bem valiosa para os cristãos primitivos.

Paulo e Barnabé tiveram extensos debates e muitas discussões com esses homens. Depois de algum tempo, ficou determinado que
Paulo, Barnabé e alguns outros iriam aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para discutir o assunto com eles.

Paulo não sentia necessidade de ir a Jerusalém para aprender nada. A resposta já lhe havia sido dada pelo Espírito Santo. Não
obstante, o Espírito revelou que ele deveria ir com os homens a Jerusalém (Gálatas 2:2).

Em sua viagem para Jerusalém, Paulo e Barnabé visitaram as igrejas na Fenícia e Samaria. Em cada lugar, eles contavam como os
gentios haviam sido convertidos. A mensagem deles trazia grande alegria a todos os irmãos.

Quando chegaram a Jerusalém, receberam as boas vindas da igreja, dos apóstolos e dos anciãos (Atos 15:4). O primeiro encontro
de Paulo foi com Tiago, Pedro e João, para que ele pudesse lhes dizer o que ele esteve pregando entre os gentios (Gálatas 2:2,9).
O resultado deste encontro foi o pleno acordo, que é exatamente o que esperaríamos de homens inspirados. Pedro, Tiago e João
entenderam plenamente que, como Deus tinha dado a Pedro a responsabilidade de pregar aos judeus, ele tinha dado a Paulo a
responsabilidade de pregar aos gentios. Estes três homens estenderam a Paulo e Barnabé “a destra de comunhão” (Gálatas 2:7-9).
Não havia ciúme nem discordância.

Paulo não se encontrou com estes homens por duvidar que o Espírito desse a
mesma revelação a cada homem inspirado, mas porque queria ver o que cada um
tinha feito com essa revelação. A história de como Pedro se comportava em
Antioquia (Gálatas 2:11-14), só pouco tempo depois desta conferência, mostra
que o simples conhecimento da verdade nem sempre determina o que se faz.

Depois de encontrarem-se com os três homens, Paulo e Barnabé disseram a toda
a congregação tudo o que Deus havia feito através deles. Quando todos os

Problemas se originam em
uma nova fonte. Em vez
desta ser a perseguição
pelos incrédulos, é um
conflito de crenças entre os
próprios discípulos.

Paulo e Barnabé sabiam que
estes homens não estavam
ensinando a verdade, mas os
outros em Antioquia
precisavam ter essa
mensagem confirmada.

Olhe seu mapa. Veja a rota
terrestre de Antioquia a
Jerusalém. Ache a Fenícia e
Samaria.
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irmãos ouviram a história deles, alguns da seita dos fariseus que acreditavam levantaram-se dizendo: “Os gentios terão que ser
circuncidados e precisam ser ensinados a obedecer à lei de Moisés.”

Observe que estes são os fariseus que acreditavam. Estamos tão habituados a
ouvir os fariseus fazerem objeção contra o ensinamento de Jesus que seria fácil
para nós pensar que isto era mais oposição de judeus descrentes. Mas estes eram
homens que haviam sido fariseus e que haviam aceito a palavra do evangelho. O
problema era que não entendiam como os gentios eram aceitos nos mesmos
termos em que eles próprios eram aceitos diante de Deus. Eles viveram suas vidas
sendo muito cuidadosos em se manter separados de todos os costumes dos
gentios, sendo assim, para eles, uma lição difícil de aceitar.

Mas Paulo e aqueles que estavam com ele não se renderam a tais exigências, nem
mesmo por uma hora, para que a verdade do evangelho pudesse fluir sem restrição (Gálatas 2:4-5). Finalmente, durante uma reunião
na qual houve muito debate, Pedro se levantou e disse:

Irmãos, vocês sabem que algum tempo atrás Deus fez a escolha entre vocês para que, por minha boca, os gentios
ouvissem o evangelho e cressem. E Deus, que sabe o que está no coração de cada um, deu seu testemunho a eles
dando-lhes o Espírito Santo, assim como fez conosco. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, limpando
seus corações pela fé. Agora, por que testam a paciência de Deus exigindo que os discípulos façam o que nem
nós nem nossos antepassados fomos capazes de fazer? Em vez disso, acreditamos que seremos salvos através
da graça de Deus, exatamente como os gentios.

O argumento básico de Pedro era que, na salvação de Cornélio pela fé, Deus deu um exemplo que mostrava que todos os gentios
seriam salvos, sem ser exigido que fossem circuncidados ou que guardassem a lei de Moisés. Assim, o exemplo apostólico é
claramente estabelecido como um modo pelo qual Deus pode tornar sua vontade conhecida, e pela qual ele pode exigir que os
homens sigam certos procedimentos.

Depois do discurso de Pedro, todos permaneceram em silêncio e ouviram Barnabé e Paulo contando novamente os sinais e
maravilhas que Deus tinha feito entre os gentios, através deles.

Não nos é contada nenhuma conclusão que Barnabé e Paulo declararam quando contaram os milagres que Deus tinha feito através
deles. E no entanto, não estavam eles afirmando um ponto? O ponto é que Deus abençoava o trabalho que eles estavam fazendo,
com sinais e maravilhas. Ele não os teria abençoado se não aprovasse suas ações. Mas Paulo e Barnabé não haviam exigido que os
gentios convertidos fossem circuncidados ou que guardassem a lei de Moisés. Portanto, era uma conclusão necessária, que Deus tinha
aprovado que os gentios fossem salvos sem circuncisão e sem guardar a lei de Moisés.

Depois que Paulo e Barnabé terminaram sua mensagem, Tiago respondeu:

Irmãos, ouçam-me. Simão (refere-se a Pedro) lembrou-nos de como Deus veio primeiro em auxílio dos gentios
para tirar deles um povo para seu nome. E as palavras dos profetas estão de acordo com isso, como está escrito:
“Depois destas coisas voltarei e reerguerei a tenda de Davi que está caída, e levantarei suas ruínas para que o
restante dos homens possam buscar ao Senhor e todos os gentios que se chamam pelo meu nome, diz o Senhor,
que revela as coisas dos tempos anteriores” (Amós 9:11-12).

Por isso, de minha parte, meu julgamento é que não perturbemos aqueles dentre os gentios que estão se
convertendo ao Senhor. Em vez disso, deveremos escrever a eles, dizendo-lhes que deverão se abster da
contaminação dos ídolos, da fornicação, dos animais que são estrangulados e do sangue. Pois Moisés tem sido
pregado em cada cidade por muitos e muitos anos, e é lido nas sinagogas a cada sábado.

Vejam as coisas proibidas. Toda a idolatria era proibida e além de  qualquer contaminação relacionada com ídolos. A fornicação
era incluída na lista porque era quase universalmente praticada ligada à adoração dos ídolos.

Ainda que alguns ligassem o comer coisas estranguladas com a idolatria, parece muito mais claro ligá-lo com a proibição de comer
sangue, uma vez que o animal estrangulado não sangra adequadamente e ainda tem sangue.

Já houve questões sobre o porquê a proibição de comer sangue é incluída na lista. Por
que esta determinada lei das ordenanças de Moisés? Por que não ordenar que fossem
circuncidados? A resposta mais lógica é que a proibição de comer sangue não era
peculiar à lei de Moisés. O mandamento tinha sido dado a toda a humanidade
imediatamente depois do dilúvio (Gênesis 9:3-4). Esta proibição foi repetida na lei
de Moisés, mas não se originou nela (Levítico 17:10-16). Portanto, a proibição de
comer sangue é encontrada em todas as três épocas principais. Volte e olhe as
passagens no Velho Testamento para ver o porquê a proibição foi feita em cada uma
das primeiras épocas. A mesma razão existe sob a nova lei.

Ao mencionar o fato de que a lei de Moisés era lida todos os sábados em todo
o Império, parece que Tiago estava tentando assegurar aos judeus de que a lei
continuaria a ser respeitada e lembrada.

Depois que Tiago falou, os apóstolos, os anciãos, e, na verdade, toda a igreja,
decidiram escolher homens para ir com Paulo e Barnabé a Antioquia para levar
sua conclusão aos irmãos. Eles escolheram Judas Barsabás e Silas, homens
influentes entre os irmãos, e escreveram uma carta para levarem aos irmãos gentios. A carta dizia:

O Tiago mencionado nesta
história era o irmão do
Senhor (Gálatas 1:19). Tiago,
o irmão de João, já estava
morto (Atos 12:1-2).

“Porque a vida da carne está
no sangue. Eu vo-lo tenho
dado sobre o altar . . .
Portanto, tenho dito aos
filhos de Israel: nenhuma
alma de entre vós comerá
sangue, nem o estrangeiro
que peregrina entre vós o
comerá” (Levítico 17:11-12).
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Os apóstolos e os anciãos, como irmãos, para os irmãos
gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações.

Ouvimos que alguns homens que saíram dentre nós os têm
perturbado com suas palavras, desencaminhando-os. Não
demos a esses homens tal mandamento. Portanto, pareceu-
nos bem, tendo todos chegado à mesma conclusão, escolher
homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e
Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de
nosso Senhor Jesus Cristo.

Enviamos, portanto, Judas e Silas, que lhes dirão as mesmas
coisas com suas palavras. Pareceu bem ao Espírito Santo e
a nós não sobrecarregá-los com carga maior do que estas
coisas essenciais: que se abstenham de coisas sacrificadas a
ídolos, de sangue, de coisas estranguladas e de fornicação,
das quais, se se abstiverem, farão bem.

Tudo de bom para vocês.

Um dos “alguns outros” que foram de Antioquia com Paulo e Barnabé (Atos 15:2) era um homem chamado Tito, um discípulo
grego que foi, nesta ocasião, como uma espécie de prova. Quando a discussão terminou, Tito não foi compelido a ser circuncidado,
como prova de que Paulo havia sido correto em seu ensinamento (Gálatas 2:1-3).

Paulo, Barnabé e Seus
Companheiros Retornam a Antioquia (Atos 15:30-35)

Quando foram dispensados, Paulo, Barnabé e seus companheiros (Tito, Judas, Silas e outros não mencionados especificamente mas
incluídos entre os “alguns outros” que os tinham acompanhado a Jerusalém) foram todos para Antioquia. Tendo reunido a multidão
dos discípulos, eles leram a carta. Todos se regozijaram quando ouviram a leitura da carta por causa do seu encorajamento.

Judas e Silas também eram profetas e exortavam os irmãos com muitas palavras
e os fortaleciam. Depois de passar algum tempo com os discípulos, Judas voltou
para casa, mas Silas decidiu continuar em Antioquia pregando a palavra do
Senhor junto a muitos outros.

Quando Paulo conta a história desta reunião em Jerusalém, ele acrescenta mais
um fato que não está incluído pelo historiador Lucas. Quando Pedro, João e
Tiago lhes deram “a destra da comunhão” e os encorajaram a levar o evangelho
aos gentios, como Deus tencionava, eles pediram a Paulo e Barnabé para que se
lembrassem dos pobres (presumivelmente entre os judeus, uma vez que estes
eram aqueles com quem estes três homens lidavam mais). Paulo disse que
continuava a manter esta meta daquele tempo em diante (Gálatas 2:10).

Por que havia tanta discussão no primeiro século sobre a questão da circuncisão?
Por que a circuncisão? Por que não uma das outras leis de Moisés?

Para entender o raciocínio dos judeus, olhe, em Gênesis 17, quando a lei da circuncisão foi dada pela primeira vez. Naquele tempo,
Deus ordenou a Abraão que fosse circuncidado, como um sinal da aliança que tinha sido feita entre eles. A Abraão foi ordenado
que todos os homens em sua casa fossem circuncidados, tanto nascidos em sua família como escravos. Daquele dia em diante,
qualquer homem que não fosse circuncidado tinha que ser separado e não mais ser contado como herdeiro das promessas que Deus
tinha feito a Abraão. Era, portanto, um assunto sério se alguém se recusasse a ser circuncidado.

Mas vejamos as promessas que faziam parte da aliança da qual a circuncisão era o sinal. Houve três promessas feitas a Abraão
quando Deus o trouxe para a terra de Canaã: Deus prometeu que faria uma grande nação dos descendentes de Abraão; ele prometeu
dar a terra de Canaã a esses descendentes; e prometeu abençoar todas as nações através daquele que viria dos descendentes de Abraão
(Gênesis 12:1-7).

Os judeus pensavam que todas as três promessas estavam ligadas ao sinal da circuncisão. Mas olhemos cuidadosamente Gênesis 17.
Deus repetiu sua promessa de fazer uma grande nação da semente de Abraão nesse trecho. De fato, ele aumentou a promessa para

dizer que Abraão seria o pai de “muitas” nações. Deus também repetiu a
promessa de que daria a terra de Canaã a essa nação (veja Gênesis 17:4-8). Mas
Deus não repetiu aqui que ele abençoaria todas as nações através da semente de
Abraão (compare Gênesis 12:3 com o que é dito em Gênesis 17).

Os judeus estavam certos ao pensar que o sinal da circuncisão era uma parte
necessária para ser da raça escolhida de Abraão, para ser herdeiro da terra de
Canaã. Porém não estavam corretos ao pensar que o direito de compartilhar das
bênçãos que viriam através de Cristo, o descendente de Abraão, dependia do
ritual da circuncisão. Eles achavam que os gentios tinham que ser circuncidados
para mostrar que eram herdeiros das promessas a Abraão, antes que pudessem
fazer parte do povo escolhido de Deus.

Os homens em Jerusalém
pediram que Paulo e Barnabé
se lembrassem dos pobres
entre os santos judeus e que
não esquecessem desta
incumbência. Paulo não
esquece e, mais tarde,
recolhe a dádiva dos gentios
cristãos para levar a
Jerusalém.

A circuncisão era um sinal da
aliança entre Deus e Abraão
e seus descendentes. Se
alguém não era circuncidado,
não era mais um herdeiro

das promessas. Mas somente
as promessas de nação e
terra estavam ligadas ao

ritual da circuncisão.

Os judeus pensavam que a
bênção espiritual também
estava ligada à circuncisão.
Era por isso que pensavam
que os gentios não poderiam
ser herdeiros da salvação
sem o sinal da aliança.
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A Segunda Viagem Missionária
(Atos 15:36-18:22; 1 e 2 Tessalonicenses)

Um Desentendimento entre Paulo e Barnabé (Atos 15:36-40)

Depois de algum tempo, Paulo disse a Barnabé: “Retornemos aos lugares onde pregamos o evangelho e vejamos

como vão os irmãos.”

Barnabé concordou e quis levar João Marcos com eles de novo como ajudante. Mas Paulo não achou sensato

levar com eles o homem que havia desistido em Panfília e não ido com eles ao trabalho. Foi uma forte

discordância. Cada homem pensava que tinha boas razões para o

que desejava que fosse feito com João Marcos, por isso nenhum

deles queria mudar de idéia. Entretanto, eram homens espirituais e

por isso chegaram a uma solução razoável para o seu problema.

Decidiram se separar e seguir caminhos diferentes. Visto que Barnabé

era de Chipre, foi visitar as igrejas de lá e levou consigo João Marcos.

O historiador não acompanha a jornada deles. Ele volta à história da

obra de Paulo.

Lembre-se de que Marcos continuou a crescer neste serviço a Deus.

Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Na sua última carta, Paulo

pede a Timóteo para levar Marcos com ele “pois me é útil para o

ministério” (2 Timóteo 4:11).

Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro de viagem e partiram com as bênçãos da igreja de Antioquia

para que o Senhor abençoasse seus trabalhos. Viajaram por terra através da Síria e da Cilícia, fortalecendo as

igrejas quando chegavam a elas.

É provável que Paulo tenha passado por de Tarso sendo este um

dos lugares onde ele e Silas confirmaram a igreja. Tarso era a

cidade natal de Paulo, e ele passou algum tempo ali antes de se

juntar a Barnabé em Antioquia (9:30; 11:25). Ainda que nunca haja

uma referência especial a uma congregação em Tarso da Cilícia,

crentes gentios da Cilícia são mencionados na carta de Jerusalém

(15:23), e agora Paulo e Silas fortalecem as “igrejas” da Síria e da

Cilícia.

Depois de atravessar a província da Cilícia, eles viajaram para

noroeste e cruzaram os Montes Taurus através de uma passagem

chamada Portas da Cilícia. Isto os conduziu à planície da

Licaônia, onde chegaram, vindo de outra direção, na primeira

viagem. Ainda que pormenores do seu roteiro pelas montanhas não sejam dados, a direção que tomaram de

Antioquia, através da Síria, Cilíciae até Derbe e Listra, exigia que eles passassem entre, ou sobre, montanhas.

Certamente seu roteiro lógico seria o que descrevemos.

Paulo Pede a Timóteo Para Acompanhá-los (Atos 16:1-5)

Quando Paulo e Silas chegaram a Listra (onde Paulo foi apedrejado,
na primeira jornada), encontraram um discípulo chamado Timóteo.
Ele era filho de uma judia que havia se tornado cristã, mas seu pai era
grego. Tinha uma boa reputação, não somente entre os discípulos de
Listra mas também em Icônio, trinta quilômetros a nordeste.

Paulo decidiu que queria que Timóteo fosse com ele nesta jornada.
Obviamente, Timóteo queria ir, mas havia um problema: Timóteo
nunca havia sido circuncidado. Paulo levou-o e circuncidou-o, porque
os judeus dessa região sabiam que o pai dele era grego.

Timóteo, ainda que fosse um homem bem jovem neste momento,
tornou-se o auxiliar mais confiável de Paulo. Pelos próximos
dezesseis ou dezessete anos, Timóteo será um companheiro e

Homens espirituais podiam
discordar fortemente, e ainda
continuarem homens
espirituais.

A data é cerca de 50/51 d.C.

Olhe seu mapa para ver o
roteiro que Paulo e Silas
seguiram. Comece marcando
esta segunda jornada no seu
mapa em branco, do mesmo
modo como marcou o roteiro
da primeira jornada no mapa
anterior.

Timóteo é de Listra. Paulo foi
apedrejado na primeira vez
que esteve lá, Timóteo teria
conhecido a história – se não
a tivesse visto acontecer.
Agora Paulo pede ao jovem
para ir com ele como seu
auxiliar. Parece que Timóteo
não hesitou. Sua fé e
coragem são admiráveis.
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cooperador de Paulo. Quando o idoso apóstolo enfrentava a morte, sua última carta foi a Timóteo, insistindo
com ele para que viesse rapidamente, antes do inverno (2 Timóteo 4:9,21). A história de Timóteo é digna e
o seu exemplo exige nossa mais profunda admiração.

Por que Paulo circuncidou Timóteo? Paulo levou Tito junto com

ele a Jerusalém, para a reunião a respeito da circuncisão e da

guarda da lei. Ele se opôs a todos os esforços para obrigar Tito a

ser circuncidado (Gálatas 2:1,3). Entretanto, aqui o próprio Paulo

exige que Timóteo seja circuncidado. Por que essa diferença? A

resposta é que Tito era um grego que não tinha uma educação

judaica, portanto a lei da circuncisão jamais se aplicou a ele.

Timóteo tinha mãe judia, e certamente fora ensinado como judeu

(2 Timóteo 3:15). Ele foi educado entre judeus, e todos os judeus

sabiam que ele nunca tinha sido circuncidado, por causa do seu

pai grego. Atrapalharia muito os esforços deles entre os judeus se

um do seu grupo fosse de nação judaica mas nunca tivesse sido

circuncidado. Paulo não objetava a que judeus vivessem segundo

os costumes e tradições judaicas, mas se opunha firmemente a

impor esses costumes e tradições aos gentios e a fazer delas

condições para a salvação.

Conforme os homens viajavam de cidade em cidade, entregavam os decretos dos apóstolos e anciãos de

Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas no seu compromisso com o Senhor e cresciam em número a

cada dia.

Quando as notícias da conferência de Jerusalém se espalharam, a questão da circuncisão deveria ter sido

acertada para sempre, não deveria? A vontade de Deus tinha sido definitivamente declarada, e as notícias

sobre o quê era isso estavam sendo espalhadas, mas velhas crenças estavam firmemente arraigadas. A

questão não estava ainda plenamente acertada, mesmo naquelas congregações onde a carta tinha sido

entregue. Logo haveria de levantar-se de novo. Ter uma clara afirmação da vontade de Deus não impediu

todos os argumentos naquela época, assim como agora não os impede.

Paulo Tem uma Visão de um
Homem da Macedônia Pedindo Ajuda (Atos 16:6-10)

Tendo sido proibidos pelo Espírito Santo de falarem a palavra do Senhor na Ásia, Paulo e seus companheiros

viajaram pela Frígia e Galácia, e continuaram até a fronteira da Mísia. Dali, pretendiam ir para o norte e entrar na

Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Então passaram pelo norte da

Mísia e chegaram à cidade de Trôade.

As expressões “impedidos pelo Espírito Santo”, ou “o Espírito de

Jesus não o permitiu”, parecem um pouco estranhas, a princípio.

Não queria o Espírito que as pessoas das províncias da Ásia e

Bitínia ouvissem o evangelho? Não, esta era simplesmente a

maneira como o Espírito decidiu dirigir o roteiro de Paulo. Neste

ponto, o Espírito ainda não tinha revelado exatamente aonde ele

queria que Paulo fosse, mas quando se aproximavam de uma área

e pensavam em ir até lá, o Espírito dizia: “Não”. Assim, os homens

continuavam adiante até que tivessem informações mais

específicas do Espírito sobre exatamente onde eles eram mais

necessários.

Seu roteiro durante esta primeira parte da jornada é um pouco

ambíguo. Alguns pensam que Paulo estabeleceu diversas igrejas no

norte da Galácia, nesta viagem, e que a carta aos Gálatas foi

escrita a estas congregações. Mas, se assim for, estas cidades e

igrejas jamais são mencionadas pelo nome no Novo Testamento.

A maioria dos estudiosos rejeitam essa teoria. As igrejas de Listra,

Derbe e Icônio são as únicas da Galácia mencionadas

especificamente, ainda que, certamente Antioquia da Pisídia

também teria sido um lugar de parada lógico para Paulo.

Um outro problema é que o texto diz que eles viajaram por toda a

Paulo se opunha
ferventemente a circunsião
de Tito porque ele era grego,
não judeu.

Mas Paulo insistia que
Timóteo fosse circuncidado,
porque, apesar do fato que
Timóteo tinha sido ensinado
e educado como judeu, ele
nunca fora circuncidado
porque seu pai era grego.

Eles pensaram em pregar na
província da Ásia, ou talvez
em Bitínia, mais ao norte —
mas o Espírito insistiu para
que fossem adiante — à
cidade de Trôade. O Espírito
agora lhes indicou a direção
na qual deviam ir: Deus está
lhes chamando a pregar o
evangelho ao povo da
Macedônia.

Consulte seu mapa do
mundo Mediterrâneo
regularmente, e veja o roteiro
que Paulo e sua companhia
seguiram conforme está
descrito.
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Frígia e a Galácia, como se tivessem chegado primeiro a Frígia. Entretanto, eles tinham viajado desde o leste

e, de acordo com o mapa, chegaram a Galácia primeiro. Esta é outro exemplo de um velho distrito étnico,

cujas fronteiras não foram nada respeitadas quando os romanos dividiram a Ásia Menor em distritos

administrativos. Uma parte da Frígia estava agora na província da Ásia e outra na Galácia. Depois de

mencionar as cidades de Derbe, Listra e Icônio, no sul da Galácia, Paulo e seus companheiros tinham de

tomar uma decisão: deveriam entrar na província romana da Ásia para pregar? O Espírito disse: “Não”. Assim,

eles continuaram até a Galácia Frígia (aquela parte da província romana que abrangia uma parte do velho

distrito da Frígia) e passaram por Antioquia da Pisídia e então pela parte norte da Ásia para a cidade de

Trôade.

Bitínia era uma província ao norte que se estendia até a praia do Mar Negro. A Mísia era uma parte da

província da Ásia, entre Adramito e Pérgamo. Trôade é uma forma do nome Tróia e estava localizada não

muito distante do lugar daquela cidade antiga.

Durante a noite, em Trôade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo-lhe insistentemente:

“Passe pela Macedônia e ajude-nos”. Quando Paulo relatou esta visão aos outros, começaram todos a fazer

planos para ir à Macedônia. Agora era evidente aonde Deus queria que fossem.

Lucas junta-se à companhia em Trôade porque ele, como o escritor, começa a descrever aonde “nós fomos”,

em vez de dizer “eles” fizeram isso e aquilo. Esta é a primeira parte do livro de Atos onde se usa o “nós” (Atos

16:10-17).

Parece evidente que já houvesse um grupo de cristãos na cidade de Trôade quando Paulo e sua companhia

chegaram. Ainda que não haja menção específica a uma congregação, neste momento, Lucas estava lá e já

era uma pessoa que podia ser um companheiro útil no trabalho de

pregar. Quando Paulo tem a oportunidade de passar novamente

pela cidade de Trôade numa viagem posterior, ele adora com os

santos dali (20:5-11). Esta é mais uma evidência de que havia

muitos outros trabalhando para o Senhor, além daqueles

mencionados no registro de Lucas.

O Mar Egeu fica entre a companhia de Paulo e a Macedônia. Atravessar aquele mar os levaria do continente

da Ásia para a Europa. A Macedônia era uma grande província limitada ao norte e a leste pela Trácia e ao

sul pela Acaia (Grécia).

Lídia e Sua Família São Convertidas (Atos 16:11-15)

Velejando de Trôade, a companhia podia viajar diretamente para uma ilha chamada Samotrácia (mais ou menos

a meio caminho para Neápolis) em um dia, e então logo no dia seguinte chegaram ao porto de Neápolis. Dali

viajaram seguindo a Via Egnaciana para Filipos. 

A Via Egnaciana era uma estrada construída pelos romanos, que levava de Neápolis, na praia do Mar Egeu,

através da Tessalônica e continuava, até o Mar Adriático.

A cidade de Filipos foi conquistada no quarto século a.C. por Filipe da Macedônia (o pai de Alexandre, o

Grande) e recebeu o nome dele. Em 42 a.C., o segundo triunvirato

de Roma (Otaviano, Marco Antônio e Lépido) derrotou Bruto e

Cássio em Filipos. Em comemoração, a cidade foi feita uma

colônia romana, o que significa que era vista como uma filial da

própria Roma, com todos os privilégios pertinentes.

Depois de poucos dias em Filipos, a companhia de Paulo saiu da

cidade para um local junto ao rio (Gangites), onde se dizia que havia um lugar para oração. Quando chegaram,

encontraram algumas mulheres reunidas e se sentaram com elas e as ensinaram.

Eram necessários dez homens judeus para organizar uma

sinagoga. O fato de que não houvesse tantos judeus em Filipos

pode ser porque Cláudio já tinha ordenado a expulsão dos judeus

de Roma. Filipos, sabendo disto, também expulsou os judeus de

suas fronteiras. Nenhum judeu é mencionado na história. Lídia era

uma prosélita da porta, isto é, uma adoradora de Deus (16:14). As

outras mulheres provavelmente eram prosélitas gentias também.

É elogiável que, ainda que Lídia estivesse longe de casa, ela não

negligenciava a adoração a Deus.

Continue a marcar o seu
mapa.

Parece que não havia
sinagoga judaica em Filipos.
Eram necessários dez
homens judeus para haver
uma sinagoga em uma
cidade.

Filipos era uma colônia
romana.
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Uma das mulheres, Lídia, que era negociante de tinta e panos roxos

de Tiatira, era uma adoradora de Deus. Ela ouvia a pregação de

Paulo e o Senhor abriu-lhe o coração para responder às coisas ditas.

Quando ela e sua família foram batizadas, ela disse: “Se vocês

julgarem que sou fiel ao Senhor, venham à minha casa e fiquem lá”,

e persuadiu-os a ficar.

Tiatira era a principal cidade e uma colônia no velho território

conhecido como Lídia (o reino da Lídia), agora na província da

Ásia. Os principais artigos de negócio em toda a área eram a tinta

roxa e os panos tingidos com ela. Tiatira era conhecida como fonte

insuperável de corante. Esse corante era muito caro porque apenas

uma gota dele podia ser obtida de cada marisco. Um produto mais

barato era feito esmagando-se o marisco. Somente os ricos podiam

pagar as roupas tingidas com a púrpura (veja Lucas 16:19). Os

romanos adornavam suas túnicas brancas com ela e a usavam

para colorir tapetes e tapeçarias. Lídia era provavelmente rica, uma

vez que estava num negócio para fornecer somente aos muito ricos.

Há muita curiosidade sobre Lídia, mas quase nenhuma resposta.

Devemos nos contentar com os fatos apontados. Certamente era

uma bênção para Paulo, Silas, Timóteo e Lucas terem um lugar onde podiam ficar quando ensinavam a

palavra.

Combinação da Grande Comissão Lídia e sua casa

Pregar/ensinar Paulo e seus companheiros pregaram (16:13).

Aquele que crê Lídia abriu seu coração, ela creu (16:14).

Arrependimento

E é batizado/batizando-os Ela e sua casa foram batizadas (16:15).

Será salvo/remissão dos pecados

Ensine a guardar todas as coisas ordenadas

Paulo Expulsa um Espírito de Adivinhação e é Preso (Atos 16:16-24)

Quando a companhia de homens viajava para o lugar de oração (fora da cidade, à margem do rio), uma certa

moça que tinha um espírito de adivinhação os encontrou. Ela ganhava bastante dinheiro para seus patrões

“adivinhando o futuro”. Por muitos dias, ela seguiu atrás de Paulo e seus amigos, gritando: “Estes homens são

servos do Altíssimo Deus; eles nos dizem o caminho da salvação.”

Finalmente, Paulo não pôde suportar mais, então voltou-se e disse ao espírito: “Eu te ordeno, em nome de Jesus,

que saia dela.” Nesse mesmo momento ele saiu.

“Espírito de adivinhação” significa “tipo de espírito conhecido

como píton”. Opiniões sobre este espírito são divididas em duas

categorias:

ì Alguns dizem que ela não tinha realmente nenhum tipo de

espírito, mas sim um distúrbio mental, que a fazia pensar que

tivesse um poder sobrenatural para predizer. Este distúrbio deixava-

a incomumente sensível ao que a cercava, de modo que ela podia

fingir predizer o futuro.

Consistentemente, casos de possessão por espírito ou demônio são

tratados como reais na Bíblia. Paulo dirigiu-se ao próprio espírito,

não a um distúrbio mental (16:18). Ele “ordenou” ao espírito,

falando na segunda pessoa, que saísse dela. Ele, isto é, o espírito,

saiu. A única conclusão lógica, neste caso, é que o espírito de fato

existia.

Em alguns casos de possessão demoníaca, o demônio dava à

vítima a força que ela normalmente não teria (veja Marcos 5:4). Os

A possessão demoníaca no
Novo Testamento sempre era
tratada como real, e não
como um distúrbio mental.
Parece que Deus dava a
Satanás poder para intervir
diretamente, e mandar seus
demônios entrarem nas
pessoas durante a era
quando Deus estava
demonstrando seu poder
através de milagres. O poder
de Deus era sempre superior,
quando eles entravam em
conflito direto.

Lídia provavelmente era
relativamente rica, pois ela
fornecia produtos apenas
aos ricos.

Nenhum esposo é
mencionado. Lídia parece ser
a única no negócio. É quase
certo que sua casa
consistisse de suas servas e
auxiliares. Ela estava se
encontrando, em um lugar de
oração, com um grupo de
mulheres.
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demônios reconheciam Jesus de uma maneira que a vítima não

poderia fazer se não estivesse possuída (veja Marcos 5:7-12). Estas,

contudo, não eram forças que o demônio dava à sua vítima para

usar, mas poderes que o demônio usava para afligir os possuídos,

poderes que pertenciam aos demônios.

í Ela tinha um espírito que a possuía e a fazia se comportar de um

modo estranho, e que permitia a seus senhores explorá-la como

adivinha.

Alguns argumentariam que esta moça podia realmente profetizar pelo poder do espírito dentro dela. Contudo,

o texto não menciona profecia, mas adivinhação e predição do futuro, ambas as quais caem dentro da

moderna categoria da leitura da sorte com uma bola de cristal ou cartas de tarô. Se Satanás pudesse dar

poder para fazer milagres, então seria mais ou menos um empate entre os seus seguidores e os de Deus. Os

milagres feitos por Jesus e seus apóstolos tinham por fim provar que falavam por Deus, pelo poder de Deus

(João 20:30, 31; Marcos 16:17-20).

Deus tratava a capacidade de predizer o futuro como um poder peculiar à Divindade. Através de Isaías, ele

desafiou os falsos deuses: “Trazei e anunciai-nos as cousas que hão de acontecer; relatai-nos as profecias

anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram; ou fazei-nos ouvir as cousas futuras.

Anunciai-nos as cousas que ainda hão de vir, para que saibamos

que sois deuses” (Isaías 41:22-23). De acordo com esta passagem,

se Satanás pudesse dar aos homens o poder de predizer o futuro

com precisão, então ele poderia lhes dar o poder para provar que

ele é Deus.

Portanto, resumindo, esta moça estava definitivamente possuída

por um demônio, um que a tornou capaz de dar um espetáculo

impressionante de predição do futuro, mas não um que lhe desse

as prerrogativas da Divindade. Seus senhores estavam explorando

suas peculiaridades para sua própria ganância.

Quando os patrões da moça viram que sua esperança de ganhar

dinheiro se foi, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para dentro

do mercado, diante dos governantes e magistrados. Ali eles

acusaram: “Estes homens, que são judeus, estão agitando demais

nossa cidade. Eles estão proclamando costumes que não são lícitos

para nós recebermos ou praticarmos, pois somos romanos.”

Uma multidão havia se ajuntado neste moment, e um tumulto

começou contra Paulo e Silas. Os magistrados foram levados pela

agitação e não fizeram mais investigação. Paulo e Silas foram

despidos, e os magistrados ordenaram que fossem espancados com

bastões. Depois de serem batidos severamente, foram atirados na

prisão e os magistrados ordenaram ao carcereiro que os mantivesse bem seguros. Por isso, o carcereiro levou-os

para a parte mais interna da prisão, o calabouço, e prendeu seus pés em troncos.

O Carcereiro é Convertido (Atos 16:25-34)

Apesar de sua situação desconfortável, cerca da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando cânticos

de louvor a Deus, e os prisioneiros estavam os ouvindo. Subitamente, houve um severo tremor de terra que

sacudiu as próprias fundações da prisão. Imediatamente, todas as portas se escancararam, e os grilhões de todos

se afrouxaram.

Quando o carcereiro acordou de seu sono, viu as portas da prisão abertas e supôs que todos os prisioneiros

tivessem escapado. Desde que os funcionários romanos o responsabilizariam pela segurança dos seus

prisioneiros, ele puxou sua espada para se matar, mas Paulo gritou: “Não se mate, porque estamos todos aqui.”

Pedindo que trouxessem luzes, o carcereiro entrou correndo e, tremendo de medo, caiu diante de Paulo e Silas.

Ele os trouxe para fora do calabouço e perguntou: “Senhores, que tenho que fazer para ser salvo?”

Uma vez que nenhum prisioneiro tinha escapado, o carcereiro não estava em perigo com os romanos. Do que

ele queria ser salvo? Certamente a salvação pela qual ele ansiava era mais do que qualquer tipo de salvação

física. Obviamente era uma salvação que ele sentia necessitavar muito, porque caiu diante de Paulo e Silas,

Os espíritos imundos sempre
conheceram Jesus, mas nem
Jesus nem os apóstolos
queriam o testemunho dos
espíritos imundos (veja
Marcos 1:23-26).

Note a fonte desta
perseguição: veio dos
gentios, mas partiu de uma
disputa local. Os senhores
da escrava ficaram furiosos
com Paulo e o levaram aos
magistrados. Mas, então,
observe que eles mudaram a
acusação. Em vez de admitir
seu interesse egoísta, diante
dos magistrados, fingiram
que estes homens estavam
em conflito com as leis
romanas. Não foi o governo
romano que tinha saído em
perseguição deles.
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tremendo de medo. Paulo respondeu-lhe como se ele lhes perguntasse sobre a salvação espiritual. As ações

subseqüentes do carcereiro apontam também nessa direção.

Onde ele aprendeu sobre tal necessidade espiritual? O texto não diz, mas há muitas possibilidades. Ele pode

ter ouvido algo sobre a pregação que tinha sido feita “por muitos dias” (16:18). Ele pode ter ficado

impressionado com a conduta de Paulo e Silas em seu sofrimento. Ele pode tê-los ouvido cantar antes que

fosse dormir e aprendesse sobre a salvação. Não nos é dito.

Paulo e Silas responderam: “Creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos.” Então ensinaram a palavra

do Senhor a ele e a todos que estavam em sua casa. O carcereiro tomou-os na mesma hora da noite e lavou seus

ferimentos; então ele e sua família foram batizados imediatamente. Ele os trouxe para sua casa, colocou comida

diante deles e regozijou-se grandemente com toda a sua casa.

Combinação da Grande Comissão O carcereiro e sua casa

Pregar/ensinar Paulo e Silas disseram a palavra de Deus a ele e a

todos os outros de sua casa (16:32).

Aquele que crê “Crê no Senhor Jesus...” (16:31).

Arrependimento Ele lavou seus ferimentos, e alimentou-os antes de

levá-los de volta à prisão (16:33-34)

E é batizado/batizando-os Imediatamente ele e sua casa foram batizados (16:33).

Será salvo/remissão dos pecados Todos eles estavam cheios de alegria, porque agora

tinham fé em Deus (16:34).

Ensine a guardar todas as coisas ordenadas.

Paulo e Silas São Libertados da Prisão (Atos 16:35-40)

Quando chegou a luz do dia, os magistrados mandaram funcionários à prisão com a ordem: “Deixem ir estes

homens.”

Por que a aparente mudança de planos por parte dos magistrados? O texto não diz. Talvez porque eles

pensassem que a punição tinha sido suficiente; ou os magistrados podem ter percebido que haviam exagerado

e decidiram deixar o assunto esfriar.

Estes funcionários que foram enviados para libertar Paulo e Silas eram litores. Cada um deles carregava um

feixe de bastões, dos quais sobressaía uma maça ou martelo. Estes eram os símbolos da autoridade romana.

O carcereiro trouxe a notícia a Paulo: “Os magistrados mandaram que os deixassem ir. Saiam agora e vão em

paz.”

Mas Paulo disse: “Somos romanos e eles nos bateram publicamente, sem julgamento, e nos jogaram na prisão.

Agora eles pensam que podem apenas nos mandar embora em particular. De forma alguma! Que eles mesmos

venham e nos tirem.”

Quando os funcionários relataram aos magistrados, eles ficaram amedrontados ao saberem que Paulo e Silas

eram romanos. Por isso vieram e os escoltaram para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade.

Paulo e Silas, de fato, saíram da prisão dessa vez e voltaram à casa de Lídia. Ali, encontraram-se com os irmãos

e encorajaram-os, e então saíram da cidade.

Os magistrados eram culpados por crimes graves. Uma das vantagens da cidadania romana era que ela

protegia a pessoa das mais maldosas e cruéis formas de punição usadas pelos romanos, tais como

espancamentos e crucificação. Mesmo quando um cidadão romano era julgado e considerado culpado de um

crime, ele podia ser exilado ou decapitado, mas não podia ser espancado ou crucificado. Paulo não estava

inclinado a deixar os funcionários romanos escaparem assim tão facilmente. Seu senso de justiça e tratamento

correto o proibiam. Seus atos eram também de interesse dos crentes que viviam em Filipos. A igreja de Filipos

era composta quase totalmente de gentios, e muitos deles eram provavelmente romanos. Os magistrados

iriam devagar quanto a condenar outro do grupo sem interrogar cuidadosamente sobre as acusações.

Observe que Lucas usa a expressão “partiram” da cidade (16:40). Lucas ficou para trás, e o encontraremos ainda

em Filipos alguns anos mais tarde. Isto significa que ele estava com o grupo somente desde Trôade (16:10)  até

o tempo que estiveram em Filipos.

A congregação em Filipos foi uma boa congregação, pelo restante do Novo Testamento; sem dúvida um

testemunho da influência de Lucas ali.



A Segunda Viagem Missionária 67

Paulo Prega em Tessalônica (Atos 17:1-9)

O pequeno grupo de evangelistas seguiu seu caminho até Anfípolis,

53 km a sudoeste de Filipos e, de lá, até Apolônia, 45 km a sudoeste

de Anfípolis. Eles continuaram pela Via Egnatiana até que chegaram

a Tessalônica, quase 65 km a oeste de Apolônia.

Em Tessalônica, Paulo encontrou uma sinagoga dos judeus e, como

de costume fazia, foi lá por três sábados e debateu com eles baseado

nas escrituras. Ele afirmava e oferecia prova de que era necessário ao

plano de Deus para nossa salvação que o Cristo sofresse e

ressuscitasse dentre os mortos. Ele afirmava: “Este Jesus que eu

prego a vocês é o Cristo, o Messias”.

Alguns judeus foram persuadidos, e muitos dos gregos tementes a

Deus e mulheres proeminentes. Mas os judeus incrédulos, movidos

pelo ciúme, juntaram homens vadios da ralé do mercado e formaram

uma multidão. Eles provocaram um tumulto e assaltaram a casa de

um homem chamado Jasom, tentando encontrar Paulo e Silas.

Quando não conseguiram os encontrar, arrastaram Jasom e alguns

outros irmãos perante os governadores da cidade e disseram: “Estes

sujeitos que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram

aqui também, e Jasom permitiu que ficassem em sua casa. Todos

eles se comportam contrariamente aos decretos de César, porque

dizem que há um outro rei, um homem chamado Jesus.”

Estas acusações foram muito perturbadoras para a multidão e para

os governantes. Contudo, os governantes, neste caso (ao contrário

dos de Filipos) agiram com compostura. Eles permitiram que Jasão

e os outros pagassem fiança e saíssem.

Paulo e Silas vão a Beréia (Atos 17:10-16)

Os irmãos de Tessalônica, temendo por Paulo e Silas, os mandaram

embora durante a noite. Eles viajaram 80 km rumo sudoeste, para

Beréia, onde prontamente entraram numa sinagoga dos judeus. Eles

acharam estes judeus mais nobres do que aqueles de Tessalônica,

porque estavam perfeitamente desejando ouvir o que Paulo e Silas

tinham a dizer e então examinavam as escrituras para ver se as coisas

que tinham ouvido eram verdade. Muitos dos judeus creram, bem

como muitos dos gregos proeminentes e mulheres (tementes a

Deus).

Contudo, os judeus incrédulos de Tessalônica ouviram que Paulo

estava pregando a palavra de Deus em Beréia e foram lá, para agitar

e perturbar a multidão. Por isso, os irmãos mandaram imediatamente

que Paulo seguisse seu caminho rumo ao mar, enquanto Silas e

Timóteo permaneceram em Beréia. Os companheiros de Paulo

acompanharam-no até Atenas, onde ele pediu que lhe enviassem

Silas e Timóteo o mais rápido possível. Sua escolta voltou para casa

e Paulo foi deixado sozinho em Atenas.

Há um considerável movimento de ir e vir entre Filipos e Corinto

durante este tempo, mas as referências de Lucas a tais movimentos

são eventuais. Podemos ter uma idéia razoável sobre os detalhes

destes movimentos comparando passagens em Atos, Filipenses e

1 Tessalonicenses.

Visto que Lucas se inclui na jornada de Trôade a Filipos (Atos 16:10-17), mas não se inclui no grupo saindo

de Filipos (16:40), é aceito que ele permaneceu lá.

Timóteo pode ter permanecido em Filipos também, por um curto período. Não há menção a Timóteo no

trecho contando sobre Paulo e Silas entre os Tessalonicenses (Atos 17:1-9). Alguém de Filipos também levou

Timóteo não é mencionado
nos eventos em Tessalônica

Pelo registro, eles não
pararam para pregar em
Anfípolis ou Apolônia.

A perseguição começou com
os judeus descrentes, que
objetavam contra a pregação
de Cristo por Paulo.
Contudo, quando eles
chegaram às autoridades
locais, sua acusação foi de
traição: “estes homens estão
proclamando um outro rei...”
Desta vez, a acusação não se
susteve. Os funcionários
permitiram que os irmãos
saíssem livres, mas a
acusação era séria aos olhos
dos romanos.

Nenhuma menção é feita a
Timóteo saindo de
Tessalônica com os outros
(versículo 10), mas ele está
em Beréia, no versículo 14.

Os judeus de Beréia ouviam
a mensagem alegremente e
examinavam as escrituras
para ver se a mensagem era
verdadeira.

Judeus incrédulos de
Tessalônica fazem uma
viagem a Beréia para tentar
impedir a pregação, justo
como os judeus de Antioquia
e Icônio fizeram com que
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uma oferta ou dádiva para Paulo duas vezes (Filipenses 4:15-16). Quem levou a oferta voltou e levou outra?

O candidato mais provável é Timóteo.

De Tessalônica, Paulo e Silas foram a Beréia (Atos 17:10). Neste ponto, ainda não há menção a Timóteo.

Em algum momento, contudo, Timóteo se juntou a eles em Beréia pois quando Paulo foi forçado a sair da

cidade, Silas e Timóteo ficaram para trás (17:14). Paulo enviou instruções de Atenas para que se juntassem

a ele o mais rápido possível. Não há menção em Atos da reunião de todos eles em Atenas, mas há evidência

nas epístolas de que eles se juntaram a Paulo brevemente, porque ele decidiu que seria melhor ser deixado

só em Atenas do que ficar preocupado e sem informação sobre a situação dos irmãos que tinham deixado

para trás nas novas congregações. Assim, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para estar com os

irmãos de lá (1 Tessalonicenses 3:1-2).

Nenhum fato específico é contado sobre onde Silas estava quando Timóteo voltou a Tessalônica. É dito que

ele e Timóteo se juntaram a Paulo em Corinto quando “desceram da Macedônia” (Atos 18:5). Agora, com três

igrejas tendo sido recentemente estabelecidas na Macedônia: Filipos, Tessalônica e Beréia, e com Lucas em

Filipos e Timóteo em Tessalônica, a conclusão lógica é supor que Silas foi para Beréia. Se isso é certo, em

cada uma das novas congregações estabelecidas até aqui, nesta segunda viagem, estava um dos

companheiros de Paulo. Quando Timóteo completou seu trabalho em Tessalônica,  veio através da Beréia,

onde Silas provavelmente se juntou a ele, e juntos foram para Corinto, ao encontro de Paulo. Sua chegada

a Corinto é descrita em Atos 18:5 e em 1 Tessalonicenses 3:6.

Nota Histórica Sobre Atenas
Assim como Jerusalém tinha sido o centro de um modo de vida construído em torno da revelação de Deus,

Atenas era o centro de um modo de vida baseado sobre a filosofia e a sabedoria humana. O apogeu de Atenas

foi durante o quinto século antes de Cristo. Ainda que Atenas

continuasse sendo o centro filosófico e cultural do mundo romano,

Corinto tinha se tornado a capital da província da Acaia (Grécia).

Atenas ficava cerca de 8 km a nordeste do golfo Sarônico no mar

Egeu. Seu porto de mar era o Pireu. Ligando as duas cidades havia

uma estrada com cerca de 3 km de extensão, que corria entre duas

muralhas a cerca de 180 m uma da outra. Os escritores gregos

falam dos muitos altares que foram construídos ao longo desta

estrada. De fato, um escritor romano, Petrônio, escreveu que em Atenas era mais fácil de se encontrar um deus

do que um homem.

A cidade era espalhada em volta da base de uma colina de 150 m

de altura, chamada Acrópole. Vários templos foram construídos

nesta acrópole, incluindo o Partenon. A ágora, ou mercado público,

ficava ao norte da colina. Do lado ocidental, ficava a colina de

Marte, ou seja, o Areópago.

Atenas era repleta de arte, mas a maior parte dela estava ligada à

idolatria. Paulo, portanto, não apreciou a arte. Ao invés disso, seu

coração estava revoltado com a idolatria que via por todos os

lados.

Em Atenas, duas escolas de filosofia são mencionadas

especificamente: os epicureus e os estóicos. A filosofia dos

epicureus originou-se com um homem chamado Epicuro (340-272

a.C). A filosofia epicuréia era humanística, isto é, os seres humanos

são os mais importantes seres em existência. De acordo com esta

filosofia, o mundo foi formado por uma combinação casual da

matéria. Enquanto os epicureus não descriam totalmente dos

deuses, eles acreditavam que fossem seres que não causavam

nenhum impacto sobre o mundo. Na morte, a vida e a consciência

se acabavam. Portanto, a mais elevada meta do homem era a sua

satisfação. O prazer era a meta da vida.

O fundador do estoicismo foi Zeno (336-260 a.C.). No famoso

Pórtico Pintado, ou Stoa (pórtico), ele ensinava seus seguidores;

daí sua filosofia veio a ser conhecida como estoicismo. Os estóicos

Atenas era o centro do modo
de vida grego — baseado na
filosofia e na sabedoria
humana.

Acrópole — uma parte
superior fortificada de uma
cidade grega, numa colina
natural ou feita pelo homem;
servia como centro cívico e
religioso da cidade.

Ágora — o mercado público
das cidades antigas.

Colina de Marte — um grupo
de rochas de 110 m de altura,
ao noroeste da Acrópole.
Tornou-se a sede do Concílio
Grego em Atenas.

Areópago — outro nome para
a colina rochosa que recebeu
o nome do deus Ares, ou
Marte. Era também o nome
do concílio, ou tribunal, da
cidade.



A Segunda Viagem Missionária 69

possuíam um código moral mais elevado do que o dos epicureus.

Eles condenavam a adoração de ídolos e o uso de templos.

Acreditavam que Deus era o Espírito da Razão, que põe ordem no

universo. Os estóicos fizeram grandes esforços para não serem

guiados nem pelo prazer nem pela dor, mas pela razão, ainda que

não vissem o prazer como um bem nem a dor como um mal.

Muitas vezes, a filosofia levava seus seguidores a cometerem

suicídio, quando a razão não dava mais valor à vida.

Paulo Debate com Judeus e com
Filósofos Gentios em Atenas (Atos 17:16-21)

Enquanto esperava por Silas e Timóteo, o espírito de Paulo foi provocado. Em vez de admirar a “arte” de Atenas,

ele estava tão chocado e cheio de indignação espiritual que não suportava quando via a cidade cheia de ídolos.

Paulo debatia com judeus e tementes a Deus na sinagoga, e na praça

do mercado com aqueles que encontrava ali. Com o passar do

tempo, ele começou a ter discussões com os filósofos epicureus e

estóicos.

Alguns diziam: “Sobre o que está falando este catador de sementes

(tagarela)?” Outros diziam: “Ele parece estar apresentando demônios

estrangeiros.” Isto era dito porque ele pregava Jesus e a ressurreição.

Entre os gregos, um demônio não era necessariamente, nem

geralmente, um ser maligno, mas um que era intermediário entre

deus e os homens. Um demônio não era plenamente deus nem

plenamente humano. Do ponto de vista do seu entendimento

imperfeito, eles julgavam que Jesus fosse um desses demônios.

Os ouvintes de Paulo ficaram mais curiosos, até que o levaram ao

Areópago (Colina de Marte) e lhe disseram: “Podemos saber o que é

este novo ensinamento do qual você está falando? Você nos chamou

a atenção para algumas idéias estranhas; gostaríamos, portanto, de

saber o que estas coisas significam.”

O Discurso de Paulo
na Colina de Marte (Atos 17:22-31)

Paulo se levantou no Areópago e disse:

Homens de Atenas, posso dizer que vocês são

extremamente religiosos, porque quando andei por aí e

observei seus objetos de adoração, encontrei um altar com

esta inscrição: “Ao Deus desconhecido”. O que, portanto,

vocês confessam adorar em ignorância, sobre isso quero

lhes falar.

O Deus que fez o mundo e tudo que está nele, visto que

ele é o Senhor do céu e da terra, não vive em templos

feitos pelas mãos. Ele também não precisa de cuidados

como um paciente como se necessitasse de algo, visto que

ele dá vida e alento e todas as coisas para todos.

De um homem ele fez todas as nações de homens para

habitarem na face do mundo inteiro, tendo determinado a

duração das existências deles e a extensão dos seus

territórios. Ele fez tudo isto para que eles o buscassem e o

achassem. Na verdade, ele não está longe de cada um de

nós, pois nele vivemos e movemos, e temos a nossa

própria existência, tão certo como um dos seus próprios

poetas disse: “Pois somos também sua descendência.”

Lucas acrescenta a
informação de que todos os
atenienses e estrangeiros
que lá permaneciam não
tinham tempo para nada,
exceto contar ou ouvir

alguma novidade.

O discurso que Paulo fez em
Atenas era uma obra prima.
Começou chamando a
atenção para o Deus que os
atenienses admitiam adorar
em ignorância e apresentou
estes pontos sobre esse
Deus:

ì O verdadeiro Deus, sendo o

criador de todas as coisas, é

completamente independente

dos homens e não necessita de

nada do que eles têm.

í Ao invés disso, os homens

são totalmente dependentes de

Deus para sua existência.

î Deus governa os interesses

dos homens.

ï A conduta de Deus entre os

homens é calculada para levar

os homens a buscá-lo, ainda

que ele não esteja longe de cada

um.

ð Já que somos a descendência

de Deus, não deveríamos

imaginar Deus como um objeto

de ouro, prata ou pedra,

modelado pela arte e as

ferramentas dos homens.

ñ Deus manda que todos os

homens, em toda a parte, se

arrependam.

ò A razão: Deus julgará todos

os homens por aquele que ele

escolheu, Jesus Cristo.

ó Ele demonstrou que Cristo é

seu escolhido para ser o Juiz,

ressuscitando-o dentre os

mortos.



70 Ide Contar a Boa Nova

Uma vez que somos a descendência de Deus, não deveríamos pensar que o Divino Ser é algo feito de

ouro, ou prata, ou pedra, esculpido e modelado pelas capacidades e ferramentas do homem.

Nos tempos passados, Deus permitiu continuar a  ignorância do homem, mas agora ele ordena que

todos os homens, em toda parte, se arrependam, porque ele marcou um dia no qual julgará o mundo

com justiça pelo homem que escolheu. Mais ainda, certificou que este é seu escolhido, ressuscitando-o

dos mortos.

Os Resultados do Discurso de Paulo (Atos 17:32-34)

Quando os filósofos ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombaram mas outros disseram:

“Nós o ouviremos a respeito disto numa outra vez.”

Então, Paulo saiu dentre eles. Mas alguns deles estavam bem atraídos a ele e creram. Entre aqueles que

acreditaram está Dionísio, um dos membros do Conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. 

Os resultados do trabalho de Paulo em Atenas parecem ter sido

fracos. Não há nada dito sobre multidões de convertidos. Apenas

uns poucos parece terem sido atingidos. Não temos meio de saber

o que aconteceu com eles. O Novo Testamento nunca fala de uma

igreja em Atenas, mas um dos membros da igreja primitiva fala.

Não há mais uma menção específica a Paulo visitando a cidade,

nem a Bíblia menciona um santo de lá.

Uma pesquisa de diferentes lições ensinadas no livro de Atos

mostra que, enquanto os fatos básicos a respeito de Deus e do

evangelho são os mesmos, cada grupo de ouvintes tinha sua

formação e circunstâncias peculiares. As lições pregadas em Atos

foram bem efetivas porque levaram em conta estas diferenças.

Compare o apelo aos profetas judeus, em discursos feitos a

ouvintes judaicos (Atos 2, 3, 7, 13), e a falta de tais referências em

discursos feitos diante dos gentios (Atos 14:15-17; 17:22-31).

Diante de ouvintes gentios, Deus é identificado como o Criador do céu e da terra, enquanto diante de ouvintes

judaicos, ele é identificado como o Deus que chamou “nosso pai Abraão” ou o Deus que “conduziu nossos

pais para fora do Egito

Paulo Prega em Corinto

Paulo Chega a Corinto (Atos 18:1-4)

Ainda sozinho, Paulo viajou 65 km a oeste de Atenas, para Corinto, a capital da Acaia. Ali encontrou um judeu

chamado Áqüila, com sua esposa Priscila. Áqüila, embora nativo do Ponto, tinha vivido até recentemente na Itália.

Mas o imperador Cláudio tinha ordenado que os judeus fossem expulsos de Roma, por isso Priscila e Áqüila

tinham vindo para Corinto. Paulo achou conveniente viver com este casal por algum tempo, porque eles

trabalhavam no mesmo comércio que Paulo: fabricação de tendas. Cada sábado, Paulo debatia nas sinagogas,

procurando persuadir tanto os judeus como os gregos (tementes a Deus).

O imperador Cláudio (41-54 d.C.) era um governador sensato que

procurava respeitar as crenças e as práticas peculiares dos judeus;

mas quando eles continuavam a ser envolvidos em uma disputa

atrás da outra, Cláudio mostrou que podia tratá-los severamente.

A perturbação em Roma se centrava em torno de um certo Cresto,

de acordo com o historiador romano Suetônio (120 d.C.). Muitos

têm afirmado que Cresto (Chrestus) era uma variação de Cristo

(Christos em grego), e que isto era, portanto, perturbação e

perseguição contra os cristãos. Porém a teoria não se encaixa aqui. Teria de haver judeus fazendo tumultos

em disputas com os cristãos no ano 49 d.C. e, no entanto, doze anos mais tarde, quando Paulo chega

prisioneiro a Roma, consegue juntar os judeus para uma discussão e os acha sem rancor nem má vontade.

Em vez disso, eles mostram um notável interesse em ouvir o que Paulo tinha a dizer: “Contudo, gostaríamos

de ouvir o que pensas; porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela

impugnada” (Atos 28:22). Parece que eles tinham tido pouca informação de primeira mão sobre “esta seita”,

neste ponto.

Os sermões em Atos foram
efetivos porque levaram em
conta as diferenças de
formação dos ouvintes.
Para ouvintes gentios, Deus
é identificado como o Criador
do Universo.
Para ouvintes judaicos, Deus
é identificado como o Deus
de seus pais, aquele que os
tirou do Egito.

Nesta época o imperador
ainda é Cláudio. A primeira
citação dele como imperador
é em Atos 11:28.
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No que diz respeito a Áqüila e Priscila, é incerto se eles eram

cristãos antes que Paulo os encontrasse. No entanto, geralmente

Lucas identifica as pessoas como discípulos, se o são.

Presumimos, portanto, que Áquila e Priscila não eram. Paulo os

conheceu a princípio porque compartilhavam a mesma ocupação.

Eles foram, sem dúvida, convertidos a Cristo logo, porque eles

certamente têm uma forte influência para o bem na história.

As tendas daqueles dias eram feitas de couro, linho ou um pano

tecido com pelo de cabra. A maioria das tendas era negra e podia

abrigar da água das chuvas mais fortes. Muitas autoridades dizem que era uma indústria lucrativa. Era,

certamente, um comércio ideal para um viajante como Paulo

Nota Histórica Sobre Corinto
Ainda que não fosse famosa por seus filósofos, Corinto era bem conhecida por sua indústria e comércio, e por

sua busca de vícios imorais. Um “coríntio” chegou a significar um homem sem moral. “Corintizar” era uma

expressão grega que significava passar tempo com meretrizes. Outros termos que também eram usados

mostram como esta cidade era identificada com tais atividades ímpias.

Corinto foi destruída e saqueada pelo general romano Múmio, em 146 a.C. Um século depois, foi reconstruída

por Júlio César e lhe foi dada a posição de colônia. Um templo à deusa Venus, ou Afrodite, existia na cidade

velha, com mil mulheres escravas que serviam como “sacerdotisas”

para cometer o ritual da fornicação com aqueles que vinham

adorar a deusa do amor e da fertilidade. Um novo templo tinha

sido construído a Afrodite na cidade nova, e ainda que não

tenhamos estimativa do número de “sacerdotisas” envolvidas,

contudo, é certo que a mesma prática fosse mantida ali.

Corinto dominava as rotas de comércio do Mediterrâneo. Navios

de todos os países atracavam em seus portos. Situada em uma

faixa de terra ligando o Peloponeso com o continente, Corinto era

servida por dois portos. Cencrea, seu porto de mar oriental, abria-se para o Golfo Sarônico e para o Mar Egeu;

enquanto que Lequeu, seu porto ocidental, era aberto para o Mar Adriático. Através destes portos passava o

comércio que fazia de Corinto uma cidade rica. O latão coríntio era altamente apreciado e famoso em todo

o mundo romano.

Paulo Converte Muitos dos Cristãos (Atos 18:5-11)

Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo foi compelido pela mensagem que ele proclamava a

testificar que Jesus era o Cristo.

Paulo havia debatido na sinagoga todos os sábados, procurando persuadir tanto judeus como gregos. Quando

Silas e Timóteo se juntaram a ele, ele começou a fazer mais do que meramente persuadir. Afirmava que Jesus

era o Cristo. Assim se tornou necessário para que os judeus cressem ou não.

Quando os judeus se recusaram a aceitar a evidência, e discutiram e gritaram contra a causa do Senhor, Paulo

sacudiu a aba de seu manto e lhes disse: “Vocês agora são culpados por seu próprio sangue. Estou livre de

qualquer culpa neste assunto. De agora em diante estou indo aos gentios.”

Ele saiu da sinagoga e mudou suas operações para a casa de um

homem chamado Tício Justo, um temente a Deus que se tornou

cristão. Sua casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o dirigente da

sinagoga, também acreditava no Senhor, com toda a sua casa. E

muitos dos coríntios, ao ouviro evangelho, creram e foram batizados.

Há fontes seculares de informação que indicam que Tito Justo

possa ter sido de uma família muito proeminente. Ele era um

prosélito da porta, significando que não era circuncidado e não

aceitava as muitas restrições cerimoniais da lei, mas era um crente

em Deus. Deve ter sido um golpe severo para os judeus perder um

dos seus mais proeminentes prosélitos e também o dirigente da

sinagoga, de uma só vez.

Corinto era uma colônia
romana, como Filipos, e
dominava as rotas de
comércio do Mediterrâneo.

“Muitos dos coríntios” inclui
idólatras, fornicadores,
homossexuais, ladrões e
bêbados que não eram
associados com a sinagoga,
mas foram convertidos de
seu paganismo (veja 1
Coríntios 6:9-11).

Tenha Paulo convertido
Áqüila e Priscila ou já os
tenha achado cristãos, logo
eles se tornaram importantes
elementos na obra do
Senhor.
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Não devemos concluir que as sinagogas judaicas tivessem somente um dirigente. Há evidência demais de

que era o contrário, tanto na Bíblia como fora dela, para se acreditar nessa idéia (Marcos 5:22; Atos 13:15).

Crispo era um dos dirigentes, ou anciãos, da sinagoga. Havia um funcionário chamado arqui-sinagogo que

era uma espécie de ancião presidente. Alguns dizem que ele podia exercer autoridade exclusiva. Crispo

poderia ter sido um funcionário como este.

O Senhor falou a Paulo uma noite em uma visão e disse: “Não tenha medo. Vá adiante e fale livremente. Não

fique em silêncio porque estou com você, e ninguém o atacará para lhe causar dano porque eu tenho muito povo

nesta cidade.”

Paulo permaneceu em Corinto durante um ano e meio, ensinando a palavra de Deus entre o povo.

Combinação da Grande Comissão Tício Justo, Crispo e Muitos Outros dos Coríntios

Pregue/ensine Paulo pregou, testificando que Jesus é o Cristo e muitos

dos coríntios o ouviram (18:5, 7, 8).

Aquele que crê Eles creram (18:8).

Arrependimento

E é batizado/batizando-os Eles foram batizados (18:8).

Será salvo/remissão dos pecados

Ensine a observar todas as coisas ordenadas

Resumo de 1 Tessalonicenses
De acordo com Paulo, ele escreveu 1 Tessalonicenses

imediatamente depois da chegada de Timóteo a Corinto, que é

registrada em Atos 18:5 (1 Tessalonicenses 3:6). Em vez de dividir

o parágrafo em Atos (versículos 5-11) e colocar o resumo de 1

Tessalonicenses nele (depois do versículo 5 ou 10, por exemplo),

preferimos colocá-lo no fim do parágrafo. Mas esteja ciente de que

durante o período em que Paulo estava usando a casa de Tito

Justo como sua sede para pregar aos coríntios, ele também estava

escrevendo sua primeira carta aos santos da pequena congregação

de Tessalônica. Datamos o escrito desta primeira epístola de

Paulo em 51 ou 52 d.C. Teremos um pouco mais de informação

cronológica depois do episódio que trata de Gálio (18:12-18).

É por este livro que sabemos onde Timóteo havia estado enquanto

Paulo estava sozinho em Atenas e no início da sua estada em

Corinto. Paulo tinha ficado tão preocupado com os novos cristãos

de Tessalônica que queria ele mesmo voltar para visitá-los, mas

não pareceu sensato fazê-lo. Ele, portanto, decidiu permanecer em

Atenas sozinho e enviar Timóteo para visitar Tessalônica (veja 1

Tessalonicenses 2:17-3:5). Timóteo se juntou a Paulo em Corinto

e foi capaz de lhe dar um relatório tão bom sobre o povo em

Tessalônica, que Paulo se sentiu confortado (1 Tessalonicenses

3:6-10).

Uma coisa que ele temia era que a perseguição que eles estavam

enfrentando pudesse fazer com que se afastassem do Senhor (1

Tessalonicenses 3:3-5). Lembre-se de que Paulo e Silas só

puderam ficar em Tessalônica por pouco tempo antes que os

conflitos começassem. Os funcionários libertaram Jasom e outros

os quais os judeus haviam arrastado ao tribunal, mas os

governantes ficaram perturbados pela acusação de traição. Paulo

e Silas tiveram que sair durante a noite, e os judeus incrédulos de

Tessalônica viajaram até Beréia para tentar impedir Paulo ali

(Atos 17:5-15). Não admira que a ameaça de perseguição aos

novos cristãos fosse especialmente forte nesta cidade.

A única diferença entre as
epístolas e os sermões que
temos estado olhando em
Atos é que os sermões eram
feitos oralmente, e as
epístolas foram escritas.
Lucas, o historiador,
registrou um resumo dos
vários sermões, e dedicamos
algum tempo a notar os
pontos exatos tratados em
cada sermão. Agora, nas
epístolas, Paulo escreve
cartas especiais a
congregações ou indivíduos,
e apresenta os pontos que
são necessários a cada
determinado grupo. As
epístolas são cartas
destinadas a serem tratadas
como pensamentos inteiros,
e não dissecadas ao
microscópio. Entendemos
sua mensagem melhor
quando olhamos para elas
como um todo, como uma
carta, como um sermão
expressando certos
pensamentos.

O ano era 51 ou 52 d.C.
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Portanto, Paulo lhes escreveu uma carta, dizendo:

Agradecemos a Deus porque vocês deixaram de adorar

ídolos e começaram a servir a Deus. Vocês não somente

fingiram se tornar cristãos; vocês de fato se tornaram

cristãos, e pessoas até mesmo em outras cidades já

ouviram sobre sua fé. Vocês sabem como trabalhamos

duro quando estávamos juntos, como vivemos

corretamente, como dissemos a verdade e não tomamos

nada que pertencesse a outros.

Assim, agradecemos a Deus porque, quando ouviram o

evangelho, vocês não o trataram como se fosse nossas

palavras, mas como palavra de Deus.

Eu estava tão preocupado com vocês que enviei Timóteo

para ver como estavam. Nós os avisamos sobre as

perturbações que enfrentariam por se tornarem cristãos,

mas eu estava temendo que pudessem desistir. Mas

quando Timóteo voltou, bem recentemente, ele nos disse

como vocês são fiéis. Como poderemos agradecer a Deus

o suficiente por isso?

Queira Deus abrir o caminho para que possamos ir a

vocês. Queira ele fazer aumentar o amor de vocês uns

pelos outros e por todos os outros, justamente como é

nosso amor por vocês. Queira ele fortalecê-los, de modo

que possam estar inculpáveis quando o Senhor retornar.

Certifiquem-se bem de lembrar de viver como deve o

cristão, e não como costumavam viver. É a vontade de

Deus que vocês sejam santos (diferentes do mundo).

Evitem a imoralidade sexual, pois Deus os chamou para

viver uma vida pura. Vocês já sabem sobre o amor

fraternal, mas insisto que continuem a crescer nessa área

cada vez mais. Tenham como meta viver uma vida calma,

cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com suas

mãos, exatamente como lhes dissemos, para que possam

conquistar o respeito dos outros e não serem dependentes de ninguém.

Queremos que saibam o que acontecerá quando Cristo voltar para levar os seus para o céu, no fim do

tempo. Assim vocês não terão idéia errada sobre sua vinda nem ficarão preocupados com isso.

Aqueles santos que já morreram Jesus trará com ele quando vier nos buscar. Quando o Senhor

começar a descer do céu, haverá um brado de um anjo muito grande, além do clangor de uma

trombeta. Então os mortos que foram justos serão ressuscitados. Depois, com ele serão levados os

justos que estiverem vivendo naquele tempo para encontrar Jesus nas nuvens e com ele irão para o

lar, para todo o sempre.

Não é preciso imaginar quando estas coisas vão acontecer, porque ninguém sabe. Teremos somente

que viver boas vidas e sempre estar aguardando a vinda de Jesus. Deus quer que sejamos salvos, não

condenados, por isso ele nos ajudará.

Não se agitem nem disputem entre si. Ajudem uns aos outros. Sempre se regozijem juntos. Não parem

nunca de orar. Façam o que Deus lhes manda. Estejam certos de que o quê fizerem seja correto.

Certifiquem-se de ler esta carta a todos os membros da igreja.

Uma Síntese de 1 Tessalonicenses

O tema principal de 1 Tessalonicenses é sua conversão dos ídolos ao Deus verdadeiro. Paulo agradece a Deus

pelos tessalonicenses terem sido tão completamente convertidos. Ele observa como a conduta dele mesmo e

de seus colaboradores encorajou os tessalonicenses a aceitarem o evangelho. Ele disse aos tessalonicenses sobre

como eles deveriam caminhar como filhos de Deus.

A carta diz:

ì Agradecemos a Deus porque

vocês deixaram os ídolos e se

converteram a ele (1:2-10).

í Vocês sabem como meus

colaboradores e eu trabalhamos

enquanto estavámos juntos.

Vocês responderam recebendo

o evangelho como a palavra de

Deus, não a nossa (2:1-16).

î Enviei-lhes Timóteo porque

temia que a preseguição que

enfrentavam pudesse fazê-los

desistir, mas Timóteo retornou

com boas notícias (2:17-3:10).

ï Que o Senhor possa

confirmar os seus corações em

santidade (3:11-13).

ð Andem de modo agradável a

Deus (4:1-12).

ñ Instruções sobre aqueles que

morreram no Senhor. Eles

voltarão com Cristo (4:13-18).

ò Ninguém sabe quando estas

coisas acontecerão. Não terá

nenhum aviso. Portanto,

estejam preparados (5:1-11).

ó Várias instruções para a igreja

e observações finais (5:12-28).
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Eles estavam preocupados com os santos mortos e com o quê aconteceria com eles na vinda do Senhor, por

isso Paulo assegurou que aqueles santos não seriam deixados, mas seriam ressuscitados dentre os mortos e

levados com os santos vivos ao encontro do Senhor nos ares. Ele encerra com várias instruções à igreja.

Resumo de 2 Tessalonicenses
Não houve muito tempo entre a escrita de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicences

é uma carta que foi enviada depois para esclarecer algumas coisas mencionadas na primeira carta. Foi

escrita na primeira parte do ano e meio que Paulo passou em Corinto (18:11). Nós, portanto, colocamos o

resumo de 2 Tessalonicenses em seguida e o datamos de 51 ou 52

d.C., não mais do que poucas semanas, ou meses, depois de 1

Tessalonicenses. Lembre-se que eles ainda estão na segunda

viagem missionária.

Parece que Timóteo levou a primeira carta, retornou a Corinto

para relatar a Paulo que havia alguns mal-entendidos e, então, levou a segunda carta, na volta, para

esclarecer aqueles pontos. Não há como saber com certeza se Timóteo foi o mensageiro, mas pela lógica

é provável que tenha sido ele.

A carta diz:

Devemos dar graças por vocês, porque continuam a

crescer em sua fé e amor. Gabamo-nos aos outros da sua

fé e firmeza diante de suas perseguições. Suportando tais

coisas, vocês se mostram dignos do reino de Deus.

Lembrem-se de que Deus é justo, e ele fará com que a

justiça seja feita. As próprias pessoas que os perseguem

serão punidas nas chamas do fogo e serão separadas da

presença de Deus eternamente, enquanto a vocês será

dado descanso.

Continuaremos a orar para que vocês vivam como devem

e cresçam de todos os modos para que possam glorificar

a Cristo, e ele possa glorificá-los.

Queremos reassegurá-los sobre a vinda de Cristo, para

que não fiquem perturbados pelo que alguns possam

pregar ou escrever. A vinda do Senhor não vai acontecer

imediatamente, apesar do que qualquer um diga. Primeiro

haverá uma apostasia, na qual o homem ligado ao

pecado, um homem destinado à destruição, se oporá a

Deus e a tudo que se refere a Deus. Ele se ostentará como

Deus. Então ele próprio será destruído pela palavra do

Senhor Jesus. Este homem procurará persuadir os

homens lhes mostrando todos os tipos de falsos milagres.

A todos aqueles que não querem a verdade será dada esta

oportunidade para acreditarem numa mentira e serem

condenados porque preferiram o pecado à retidão.

Sempre agradecemos a Deus por vocês porque ele os

escolheu e os chamou através da obra do Espírito ede  sua

própria crença na verdade, para que possam participar da

glória de nosso Senhor. Assim, irmãos, permaneçam

firmes e segurem bem o que aprenderam. Queiram o

Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai encorajar seus

corações e fortalecê-los em cada boa ação.

Irmãos, pedimos que orem por nós, para que a palavra que pregamos seja recebida livremente como

foi com vocês e para que possamos ser livrados dos homens perversos e inescrupulosos.

Agora, ordenamos que se recusem a se associar com qualquer que esteja em discompose com as

coisas que pregamos a vocês, e que recusa a obedecer às instruções que lhes escrevemos. Ouvimos

que alguns são tão intrometidos que não têm tempo para cuidar dos seus próprios negócios. Que cada

A carta diz:

ì Paulo dá graças pelos

tessalonicenses e os conforta

em suas aflições (1:-12).

í Não fiquem pertubados pelos

falsos ensinamentos a respeito

da segunda vindo do Senhor

(2:1-12).

î Ele renova sua expressão de

agradecimento por eles, e

expressa a esperança de que

Deus os encorajará e os

fortalecerá (2:1-17).

ï Um pedido (3:11-13) de

orações da parte deles por

Paulo e seus colaboradores (3:1-

5).

ð Instruções sobre como lidar

com aqueles que andam

desordenadamente (3:6-15).

ñ Uma benção e o encerramento

(3:16-18).

O ano ainda era 51 ou 52 d.C.
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pessoa faça o seu próprio trabalho, cuidando das suas próprias vidas.

Queira o Senhor sempre lhes dar paz.

Eu assinei esta carta com minha própria letra, que é o sinal da autenticidade em cada epístola que

escrevo.

O homem da iniqüidade, que é descrito no capítulo 2, tem sido explicado de muitas maneiras. As duas

melhores explicações são o papa ou o culto da adoração do imperador. Bons argumentos são usados pelos

melhores dos estudiosos de ambas estas idéias, mas não há meio de se estar certo. Parece que, no contexto

do dia, os tessalonicenses sabiam quem era “o iníquo”.

Uma Síntese de 2 Tessalonicenses
Há principalmente quatro pontos tratados nesta carta:

Paulo expressa sua preocupação pelas aflições deles e as coloca numa perspectiva divina.

Ele lhes diz para que não fiquem perturbados, ou pensem que o Senhor voltará imediatamente. Ele não

voltará até que o homem do pecado seja revelado.

O terceiro ponto é uma advertência contra aqueles que andam desordenadamente, não cuidando dos seus

próprios assuntos e interferindo nos dos outros. Assim, eles não ganharam o próprio pão mas tinham que

comer o pão de outros.

Se alguém não obedecesse estas instruções apostólicas, teria que ser afastado deles.

Os Judeus Levam Paulo Perante Gálio (Atos 18:12-17)

Quando Gálio foi procônsul da Acaia, os judeus incrédulos fizeram um ataque conjunto e trouxeram Paulo diante

do tribunal para fazerem uma acusação contra ele. Disseram: “Este homem persuade os homens a adorarem

Deus contrariamente à lei.”

Quando Paulo estava a ponto de abrir a boca para responder, Gálio

disse aos judeus: “Se este fosse um assunto de injúria ou algum

crime hediondo, ó judeus, a única coisa razoável que eu poderia fazer

seria suportá-los. Mas se estas forem questões referentes a termos,

nomes e sua própria lei, lidem com elas vocês mesmos. Estou

determinado a não ser juiz em tais assuntos.” E ele os afastou do

tribunal.

Então todos eles colocaram a mão em Sóstenes, o dirigente da sinagoga, e bateram nele em frente ao tribunal,

e Gálio não lhes deu atenção.

Há talvez duas questões que necessitam de alguma atenção:

ì O Sóstenes mencionado aqui é o mesmo de 1 Coríntios 1:1? O Sóstenes de 1 Coríntios se une a Paulo

na saudação aos santos de Corinto. É possível que isso signifique que Sóstenes era de Corinto, mas

estivesse com Paulo em Éfeso ao tempo da escrita do livro. Se for, ele estaria tão profundamente

interessado na obra em Corinto como Paulo. O texto quase não nos dá informação sobre a identidade

de Sóstenes, tanto nesta passagem como em 1 Coríntios. Ele é chamado o dirigente da sinagoga, nesta

passagem, mas podia muito bem ter sido convertido depois desta ocasião. Mas não há evidência de que

os dois Sóstenes sejam o mesmo. É inútil especular, visto que tão pouca informação é dada.

í Quem bateu em Sóstenes em Atos 18? Alguns dizem que os judeus bateram em seu próprio dirigente

porque ele não teve sucesso ao acusar Paulo perante o procônsul. Outros dizem que alguns dos

espectadores gregos bateram nele e Gálio ignorou este “linchamento”. Esta explicação, contudo, não

se ajusta bem com o caráter de Gálio. E mais ainda, as autoridades romanas tinham uma forte aversão

a todo o tipo de ação popular. Teria sido contrário à política romana um procônsul se sentar sem fazer

nada enquanto o povo batesse em alguém. Não há como saber com certeza, mas a explicação mais

razoável parece ser a que os judeus ficaram chocados quando tão subitamente seu plano foi frustrado

por este procônsul. Eles tiveram que ser expulsos (provavelmente enquanto protestavam em alta voz)

e, no processo, o chefe deles, Sóstenes, foi espancado pelas autoridades romanas que serviam o

procônsul.

Nota Histórica e Cronológica
Gálio era um irmão mais velho de Sêneca, o filósofo e escritor romano. Nasceu em Córdova, Espanha. Dele,

Sêneca escreveu: “Nenhum mortal é tão simpático a qualquer pessoa como ele é com todos.”

Gálio foi procônsul de
Corinto por um ano, o qual é
quase certo de ser 54 d.C. do
nosso calendário.
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Acaia era uma província que mudava alternadamente do governo imperial para o senatorial e vice versa.

Portanto, ela estaria ora sob um procurador e ora sob um procônsul. Lucas é o único escritor que chama

Gálio de procônsul. Mais uma vez, contudo, se comprova que

Lucas estava certo, por uma inscrição encontrada em 1909, numa

pedreira perto de Delfos. A inscrição é de Cláudio (41-54 d.C.) aos

cidadãos de Delfos e menciona Gálio como seu amigo “e

procônsul da Acaia”. Ela também contém uma data no reinado de

Cláudio, que é o ano 52 d.C. Algumas autoridades diferem de um

ano mais ou menos, mas provavelmente a estimativa mais

acurada é 52.

Lembre-se que o reino de Cláudio estava quase no fim. Depois que

Nero assumiu como imperador, Gálio e seus irmãos não foram

bem-sucedidos. Alguns dizem que eles foram forçados a cometer

suicídio por Nero, ainda que haja alguma incerteza entre os

escritores antigos quanto à maneira exata da morte.

Paulo Vai a Éfeso (Atos 18:18-21)

Depois de permanecer em Corinto muitos dias mais, Paulo deu

adeus aos irmãos e velejou para a Síria, levando com ele Priscila e

Áqüila. Ele tinha raspado sua cabeça em Cencréia, porque tinha feito

um voto.

Eles desembarcaram em Éfeso e Paulo deixou Priscila e Áqüila lá.

Enquanto esteve lá, ele entrava na sinagoga e debatia com os

judeus. Quando lhe pediram para permanecer mais tempo, contudo,

recusou, dizendo que estava a caminho de uma festa em Jerusalém,

mas que voltaria a eles se fosse a vontade de Deus. Depois ele

velejou de Éfeso, continuando sua viagem para Jerusalém.

De quem era este voto (18:18)? As autoridades estão muito

divididas sobre o assunto. Gramaticalmente, o grego implica que era de Áqüila antes de Paulo. Não tem

grande importância. Se este fosse um voto nazireu, o cabelo deveria ser queimado no altar do templo; e visto

que Paulo, e não Áqüila, estava a caminho de Jerusalém, onde o templo estava localizado, então é lógico

pensar que era Paulo quem tinha feito o voto.

O único tipo de voto especificado na lei de Moisés que envolvia a raspagem do cabelo era o voto de nazireu,

e isso era feito se voto fosse interrompido por contaminação (Números 6:9-12) ou no fim do voto (Números

6:13-20). De acordo com a lei, o voto nazireu foi feito para mostrar uma especial dedicação a Deus por um

certo propósito ou um período de tempo. Tais votos geralmente duravam somente poucas semanas ou meses.

O voto aqui parece ter sido feito na época da raspagem da cabeça e não se adapta bem aos pormenores

envolvendo um voto nazireu. Há um outro voto envolvendo a tosa ou raspagem da cabeça, mencionado por

Josefo, em conexão com Berenice, a irmã de Herodes Agripa II. O voto mencionado por Josefo não era

ordenado na lei, mas era um voto puramente voluntário que poderia ser feito. Como Josefo diz: “Pois é

normal fazer votos com aqueles que tenham sido afligidos por uma indisposição, ou por quaisquer outros

sofrimentos; e por trinta dias antes de oferecerem seus sacrifícios, absterem-se de vinho e rasparem o cabelo

de suas cabeças.” Assim, neste voto mencionado por Josefo, o cabelo era raspado no começo do voto e talvez

mantido cortado durante o período do voto. Não é certo se os trinta dias eram uma parte necessária deste

voto.

Qualquer que seja o voto, ilustra um princípio consistente com o ensinamento de Paulo: Ele apoiava

plenamente que os judeus agissem como judeus (1 Coríntios 9:20). Portanto, não era errado, tanto para Paulo

como para Áqüila, fazerem um voto. Foi somente quando os mandamentos da Velha Lei foram considerados

como impostos aos convertidos gentios que ele objetou.

Uma nota interessante é que, entre os judeus do mundo romano, um nazireu podia cortar seu cabelo como

fosse necessário para mantê-lo sem ficar muito comprido se todo o cabelo assim cortado fosse recolhido e

juntado ao cabelo cortado na conclusão do voto e, então, queimado no altar do templo.

Paulo Vai a Cesaréia, Jerusalém e depois a Antioquia (Atos 18:22)

Quando desembarcou em Cesaréia, Paulo subiu a Jerusalém e saudou a igreja de lá, e então voltou a Antioquia,

onde sua segunda jornada havia começado. O ciclo estava completo, e sua segunda viagem terminada.

O governo de Gálio é um dos
modos usados pelos
estudiosos para datarem os
eventos do Novo
Testamento. Obviamente,
Paulo estava em Corinto na
mesma época que Gálio.

Cencréia era o porto oriental
de Corinto.

Silas nem Timóteo são
mencionados, mas era muito
raro para Paulo viajar
sozinho. Provavelmente um
ou ambos estavam com ele,
ainda que apenas a
personagem principal, Paulo,
é mencionada.
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Observe que Jerusalém não é especificamente mencionada. Então por que dizemos que Paulo foi até lá?

ì Se sua meta era Antioquia, por que se desviou para visitar a igreja de Cesaréia? Até onde sabemos,

Paulo não tinha ligação com a igreja de Cesaréia antes deste momento e nunca o encontramos

ressaltando a igreja de lá no trabalho de sua vida. Contudo, ele de fato tinha laços fortes com a igreja

de Jerusalém.

í Sempre nas escrituras a expressão “subindo” é usada para uma viagem a Jerusalém. Quando

desembarcou em Cesaréia, ele “subiu” e saudou a igreja. Em outras palavras, sua subida não era em

referência a Cesaréia, mas ao que ele fez depois de desembarcar em Cesaréia. Depois de saudar a igreja,

ele desceu a Antioquia. Jerusalém estava situada na parte montanhosa do país, assim, para ir a ela,

subia-se e para sair da cidade, descia-se.

Paulo e Silas viajaram por terra através da Síria e da Cilícia,

fortalecendo as igrejas e entregando a carta dos apóstolos e

anciãos de Jerusalém;

Seguiram para Derbe e Listra, onde Timóteo se juntou a eles.

Continuaram por Frígia e Galácia.

Mas quando pensaram em pregar na Ásia ou ao norte na Bitínia, o Espírito os impeliu a

prosseguirem para a cidade de Trôade, onde Lucas se juntou a eles.

Em Trôade, tiveram a visão do homem da Macedônia pedindo a ajuda deles. Imediatamente,

velejaram através da parte norte do Mar Egeu e se dirigiram à cidade de Filipos. Lídia e o carcereiro

foram convertidos com suas famílias.

Saíram de Filipos a pedido dos magistrados depois que Paulo e Silas foram presos. Lucas ficou para

trás e, possivelmente, Timóteo também.

Paulo e Silas foram para Tessalônica, onde pregaram até começarem os problemas. Os irmãos os

ajudaram a escapar de noite.

Paulo e Silas pregaram em Beréia até que começaram as dificuldades, e os irmãos escoltaram Paulo

até Atenas. Silas e Timóteo permaneceram em Beréia. 

Paulo ficou sozinho em Atenas. Ele falou aos filósofos na Colina de Marte.

Ainda sozinho, Paulo foi para Corinto, onde trabalhou com Áqüila e Priscila, como fabricantes de

tendas. Escreveu uma carta à igreja de Tessalônica quando Timóteo e Silas se juntaram a ele. Logo

escreveu uma segunda carta aos tessalonicenses por causa de mal-entendidos por parte deles. Paulo

permaneceu um ano e meio em Corinto e muitos coríntios ouviram a palavra, creram nela e foram

batizados.

Paulo e seu grupo se dirigiram à Síria. Áqüila e Priscila foram com eles até Éfeso. Paulo prometeu

voltar a Éfeso o mais rápido possível, depois que fizesse a viagem a Jerusalém para assistir a uma

festa.

Velejaram para Cesaréia, subiram a Jerusalém e então voltaram a Antioquia da Síria.

Reveja esta segunda viagem.
Certifique-se de que sabe a
localização de cada lugar e o
que aconteceu lá.
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A Terceira Viagem Missionária
(Atos 18:23 - 21:17; Gálatas,1 e 2 Coríntios, Romanos)

Paremos um momento para nos orientarmos. Lembre-se de que o encontro de Paulo com Gálio em Corinto

foi no ano 52/53 d.C. Paulo demorou “ainda muitos dias” em Corinto, depois desse evento, antes de partir

(Atos 18:18), e então mais tempo se passou enquanto ele

prosseguia na sua viagem a Jerusalém e, mais tarde, a Antioquia.

Estamos provavelmente na primavera do ano 54 d.C. Este é o ano

em que Cláudio morreu e Nero começou seu reinado. O resto da

vida de Paulo será durante o reino de Nero. Ele será, de fato,

executado por Nero, como também serão Pedro e muitos outros

cristãos.

Na sua terceira viagem, Paulo provavelmente escreverá Gálatas,

definitivamente 1 e 2 Coríntios, e Romanos. Na primavera do ano

58 d.C., próximo do fim desta viagem, Paulo e um grupo de

m e n sa g e i ro s  d e  v á r ia s  c o n g re g a ç õ e s  ( c o m p o s ta s

predominantemente de gentios) retornarão a Jerusalém, levando

uma oferta aos santos pobres daquela cidade. Marcamos o fim da terceira viagem com a chegada do apóstolo

a Jerusalém (21:17).

Paulo Viaja Através da Galácia e da Frígia (Atos 18:23)

Depois de passar um tempo em Antioquia da Síria, Paulo partiu e percorreu novamente a rota da segunda viagem

através da Galácia e da Frígia. Ele foi às igrejas, uma após a outra, que tinham sido estabelecidas anteriormente

(Derbe, Listra, Icônio e Antioquia). Também deu mais ensinamentos aos irmãos e os fortaleceu.

Apolo Prega em Éfeso e na Acaia (Atos 18:24-28)

Enquanto Paulo seguia seu caminho pelos países da Galácia e da Frígia, um judeu chamado Apolo, de Alexandria

do Egito, veio a Éfeso. Ele estava preparado para argumentar,

discursar e debater, e era poderoso nas escrituras.

Ensinado sobre o Senhor e sendo o tipo de homem que queria

compartilhar sua fé, discutia e ensinava fielmente as coisas que tinha

aprendido. Mas havia um problema: ele sabia sobre Jesus somente

as coisas que estavam ligadas ao batismo de João.

Aparentemente, Apolo foi ensinado por um dos discípulos de João,

um que sabia que João havia mostrado aos seus próprios

discípulos o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo (João 1:29). Mas Apolo não aprendeu sobre a

morte sacrificial de Jesus, sua ressurreição, sua ascenção e seu domínio do céu.

Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga de Éfeso, onde

Priscila e Áqüila o ouviram. Eles o chamaram à parte e ensinaram-lhe

os fatos adicionais sobre Jesus, dos quais ele precisava para

completar seu conhecimento.

Depois de algum tempo, quando Apolo decidiu ir para a Acaia, os

irmãos de Éfeso o encorajaram e escreveram uma carta de

apresentação aos discípulos da Acaia. Quando lá chegou, ajudou

grandemente aqueles que tinham crido, porque ele refutava

poderosamente os argumentos dos judeus diante de todos,

mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo.

Há muita coisa que não sabemos sobre Apolo. Ele foi batizado de novo? Há muitas razões para acreditar que

sim. O batismo de João era para a remissão dos pecados, mas não era em Cristo, nem em seu nome, nem

para o seu reino. O batismo de João era um batismo preparatório.

Nota Histórica Sobre Éfeso
Éfeso era a cidade comercial mais importante da Ásia Menor. Localizada na desembocadura do rio Cayster,

seu porto tinha que ser continuamente dragado para evitar o assoreamento. A necessidade de limpar fica

Livros escritos nesta viagem:
Gálatas
1 e 2 Coríntios
Romanos

Marque esta viagem no mapa
em branco da página 79.

Apolo era um homem
eloqüente, mas sabia sobre
Jesus somente através do
batismo de João.

Apolo ajudou os santos da
Acaia porque era capaz de
defender fortemente aquilo
que os judeus atacavam: a
idéia de que Jesus era o
Cristo.
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aparente quando percebe-se que, como resultado da interrupção da

dragagem através dos séculos, o que foi o porto de Éfeso agora

está a 11 km terra a dentro.

Ainda que a cidade fosse o centro administrativo da província

romana da Ásia, era conhecida principalmente por ser “Guardiã do

Templo” da deusa Diana (19:35). Um templo anterior havia sido

incendiado em 356 a.C., de acordo com a tradição, na mesma

noite em que Alexandre, o Grande, nasceu. O templo dos dias de Paulo estava entre as sete maravilhas do

mundo. Tinha 130 m de comprimento por 66 m de largura, 127 colunas que suportavam a cobertura, cada

uma com 18 m de altura, e era feito com o mais puro mármore.

Sabemos que já existia uma igreja em Éfeso, quando Paulo retornou aqui no começo de sua terceira viagem,

porque os “irmãos” de Éfeso já tinham enviado Apolo à Acaia com uma carta de apresentação dada por eles

(18:27). A igreja era o resultado da breve estada anterior de Paulo (18:18-21) e do trabalho de Priscila e Áqüila.

Paulo Chega a Éfeso; Batiza Doze Homens em Cristo (Atos 19:1-7)

Enquanto Apolo trabalhava em Corinto (Acaia), Paulo chegou a

Éfeso. Ele encontrou alguns discípulos, a quem perguntou:

“Receberam o Espírito Santo quando creram?”

Eles responderam: “Não, não ouvimos nada a respeito de o Espírito

Santo ser dado.”

“Com que tipo de batismo, então, foram batizados?”, Paulo

perguntou.

“Com o batismo de João”, replicaram.

Paulo disse: “João batizava com o batismo do arrependimento. Sua mensagem às pessoas era que deveriam crer

naquele que estava para vir depois de João, que é Jesus.”

Quando os homens ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs suas mãos sobre eles,

o Espírito Santo veio sobre eles e falaram línguas e profetizaram. Ao

todo, eram cerca de doze homens.

O batismo de João era para a remissão dos pecados (Marcos 1:4;

Lucas 3:3), assim como o batismo começado no dia de

Pentecostes (Atos 2:38). Contudo, o batismo de João era

fundamentalmente diferente do batismo “em nome de Jesus”. O

priemiro era dirigido somente aos judeus e prosélitos, um batismo

motivado por sentimentos de penitência. Era autorizado por Deus,

mas nunca foi dito ser “em nome de Jesus”. Quando Jesus

batizava, nos primeiros dias do seu ministério, ele o fazia no

mesmo sentido em que João estava batizando (João 4:1-2), e não

em seu próprio nome, nem era exigida fé nele, como o Cristo. O

batismo da Grande Comissão, contudo, era pela autoridade de Jesus, em nome dele, exigia fé nele, e

colocava os homens em relação com ele.

Tem sido argumentado que os discípulos de João não foram batizados novamente no Pentecostes, ou depois

dele, porque os apóstolos não foram batizados no Pentecostes. Em primeiro lugar, o mero fato de que

nenhuma menção específica é feita sobre apóstolos sendo

batizados não prova que eles não o foram. Mas mesmo se os

apóstolos não foram batizados no Pentecostes, há uma explicação

mais apropriada do que dizer que eles já haviam sido batizados por

João.

Quando Deus criou o mundo, criou coisas completamente

desenvolvidas para que pudessem funcionar imediatamente. Do

mesmo modo, quando Jesus estabeleceu a igreja, os apóstolos

eram o núcleo especialmente escolhido para seu reino. Comparar

o que eles fizeram para estar na igreja com o que todos os outros

tinham de fazer, é igual comparar a criação especial que Deus fez

no começo com a geração pela lei natural de todas as plantas e

animais desde a criação.

Éfeso: a cidade comercial
mais importante da Ásia
Menor e a “Guardiã do
Templo” da deusa Diana.

Paulo retorna a Éfeso,
mantendo a promessa que
fez no fim da sua segunda
viagem: “Voltarei a estar com
vocês se Deus quiser”
(18:21).

O batismo de João era para a
remissão dos pecados, mas
não em nome de Jesus, nem
exigia fé em Jesus como o
Messias. Era para os judeus
e era uma expressão de
arrependimento.

Ninguém, nos dias atuais,
estava vivo no tempo em que
o batismo de João era
pregado. Portanto, ninguém
hoje poderia ser batizado
com o batismo de João. Você
pode estudar o assunto, mas
não deixe que ele o desvie do
estudo principal da terceira
viagem de Paulo.
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Finalmente, quando Paulo explicou o problema a esses homens, ele não disse: “Bem, o batismo de João foi

bom somente até o Pentecostes. Uma vez que vocês foram batizados depois disso, seu batismo não é

aceitável.” Primeiro: quem sabe quando esses homens foram batizados? Segundo: se o batismo de João fosse

o mesmo que o batismo em nome de Jesus, ele teria sido tão aceitável depois do Pentecostes como antes.

O problema, na verdaade, era que o batismo de João se aplicava a um tempo e um propósito limitados.

Tinha a finalidade de deixar o povo de Deus pronto para a chegada do Messias. Quando Jesus ordenou seu

batismo, exigiu que os homens cressem nele como o Divino Filho de Deus, o Messias.

Que ligação havia entre o Espírito Santo e o batismo em nome de

Jesus? O Espírito Santo descia automaticamente numa maneira

miraculosa sobre aqueles que eram batizados em nome de Jesus?

A questão de Paulo: “Receberam o Espírito Santo quando creram?”

leva alguns a argumentar que a miraculosa medida do Espírito de

fato descia ao ser batizado em nome de Jesus. Quando esses

homens expressaram ignorância sobre o Espírito Santo, Paulo

suspeitou que havia algo ded errado com o batismo deles, mas as

evidências de outras passagens mostram decisivamente que os

poderes miraculosos do Espírito não vinham automaticamente no

batismo. Em dois casos específicos no livro de Atos, pessoas eram

batizadas em nome de Jesus e não recebiam o Espírito nessa hora.

As pessoas de Samaria foram batizadas em nome do Senhor Jesus

sem que o Espírito Santo descesse sobre elas (8:15-16). Então, é

especificamente afirmado que os apóstolos impuseram suas mãos

sobre elas e lhes deram o Espírito Santo (8:17-18). No exemplo

presente, Paulo batizou esses homens em nome do Senhor Jesus,

mas o Espírito não veio sobre elas imediatamente. “E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito

Santo” (19:6).

A explicação mais lógica para Paulo lhes perguntar se tinham recebido o Espírito Santo quando creram era

porque sabia que eles somente poderiam tê-lo recebido se tivessem sido batizados quando o apóstolo estava

presente. Ele estava se oferecendo para conferir-lhes o Espírito Santo, se não o tinham. Então, a ignorância

sobre o Espírit,, que eles admitiram, o alertou para o problema com o batismo deles, e ele tinha que lidar com

esse problema em primeiro lugar.

Paulo Prega Durante Três Meses na Sinagoga de Éfeso (Atos 19:8-9)

Durante três meses, Paulo pregou ousadamente na sinagoga de

Éfeso, procurando persuadir quanto ao reino de Deus. Naquele

tempo, contudo, alguns judeus se tornaram endurecidos e

desobedientes. Começaram a dizer coisas más sobre o caminho de

Cristo diante da multidão. Portanto, Paulo saiu da sinagoga levando

os discípulos com ele, e foram para a escola de um homem chamado

Tirano.

Resumo do Livro de Gálatas
As igrejas da Galácia foram estabelecidas durante a primeira viagem missionária e incluíam Antioquia da

Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e quaisquer outras congregações que tivessem sido iniciadas a partir dessas (Atos

13-14). Paulo voltou por essa região no começo tanto de sua

segunda viagem como da terceira (Atos 15:41-16:1-6; 18:23). Ainda

que alguns dos cristãos gálatas fossem judeus, muitos deles eram

gentios.

Lembre-se de que foi entre a primeira e a segunda viagem

missionária que a dissensão começou em Antioquia da Síria, sobre

a questão da circuncisão, e Paulo e Barnabé foram a Jerusalém

para discutir a questão com os irmãos de lá. O Espírito guiou os

apóstolos a concluírem que os gentios não eram obrigados a serem

circuncidados, nem a guardar a velha lei, de nenhum modo.

Foram escritos decretos afirmando esse ponto, e Paulo e Silas entregaram tais decretos às igrejas que eles

visitaram quando iniciaram a segunda viagem. Portanto, as igrejas da Galácia receberam esses decretos

O Espírito Santo não desceu
automaticamente numa
maneira miraculosa sobre
aqueles que foram batizados
em nome de Jesus, mas a
falta de conhecimento deles
sobre o Espírito alertou
Paulo para o fato que algo
estava errado com o
entendimento que estes
homens tinham sobre Cristo

e o assunto do batismo.

Os judeus incrédulos são
fonte de distúrbio para Paulo
e os irmãos na sinagoga.

Paulo e Silas haviam
entregue os decretos
referentes à circuncisão e à
velha lei às igrejas, no
começo de sua segunda
viagem.
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naquele tempo. Obviamente, esta carta não foi escrita antes

daquela viagem a Jerusalém, porque Paulo descreve a viagem no

livro.

Paulo escreveu a carta para refutar o ensinamento destrutivo que

estava sendo dado na Galáci, pelos mestres judaizantes. Eles

ensinavam que os convertidos gentios tinham que ser

circuncidados (5:2-3; 6:12-13); e procuravam destruir a influência

de Paulo, dizendo que ele não era realmente um apóstolo como os

doze antes dele (como Pedro, Tiago e João).

Paulo defende vigorosamente seu apostolado no livro porque era

absolutamente necessário a estes discípulos saber que sua palavra

era de Deus. Então, gastou o resto do livro provando que as

bênçãos espirituais que os gálatas tinham vieram através de Cristo

e do evangelho, não através da circuncisão e da lei.

Ninguém sabe exatamente quando esta carta foi escrita. As três

ocasiões mais prováveis são:

ì De Corinto, no encerramento da segunda viagem de Paulo,

í De Antioquia da Síria, pouco depois que ele partiu em sua terceira viagem,

î De Éfeso, durante os primeiros meses de sua estada lá.

Veja que estreitamos o tempo quando o livro poderia ter sido escrito a um ou dois anos, no máximo. Depois

que Paulo saiu de Corinto, no fim de sua segunda viagem, ele fez

uma rápida viagem à Judéia, depois a Antioquia, através da região

da Galácia, e depois a Éfeso. Estamos lidando com a Epístola aos

Gálatas na pressuposição de que foi escrita de Éfeso,

provavelmente no início da estada de Paulo ali. Decidimos

apresentá-la no ponto em que Paulo sai da sinagoga dos judeus e

vai para a escola de Tirano, entre os versículos 9 e 10 do capítulo

19.

Paulo não começa esta epístola com uma expressão de agradecimento aos irmãos da Galácia, como faz em

muitos de seus outros livros (por exemplo 1 Tessalonicenses 1:2; 2 Tessalonicenses 1:3; 1 Coríntios 1:4).

Ainda que trate de problemas e de falsas doutrinas em outros livros, ele está especialmente preocupado com

estes gálatas porque já estãoaceitando a falsa doutrina que lhes está sendo ensinada. Por isso, ele começa

com uma advertência em vez de agradecimento.

A carta diz:

Paulo, um apóstolo através de Jesus Cristo e de Deus Pai,

às igrejas da Galácia.. Que a graça de Deus e a paz estejam

com vocês.

Estou admirado em quão rapidamente vocês estão

abandonando o evangelho que preguei por outro

evangelho. Vocês percebem, com certeza, que não há

“outro” evangelho se não aquele que lhes pregamos, e que

aquele que prega outro evangelho fica amaldiçoado, seja

homem ou anjo.

O evangelho que prego não veio do homem, mas por

revelação de Deus. Nunca houve uma oportunidade para

me ser ensinado o evangelho que prego. Eu era um

perseguidor da igreja antes de ser convertido. Daí,

passaram-se anos e, apenas uma vez, visitei brevemente a

Pedro e Tiago em Jerusalém.

Então, dezessete anos depois de minha conversão (3 anos

- 1:18, mais 14 anos - 2:1), quando Barnabé e eu fomos

a Jerusalém, o evangelho que eu pregava foi confirmado

como conseqüência de nosso encontro lá. Nem mesmo

Tito, um convertido grego que foi conosco, foi compelido

Os mestres judaizantes eram
judeus convertidos a Cristo
que exigiam que os gentios
se tornassem judeus (fossem
circuncidados) antes que
pudessem ser aceitos como
irmãos. Esses falsos mestres
eram uma fonte de forte
oposição a Paulo e outros.

A lição de Gálatas é muito
prática para nós hoje em dia,
como prova de que estamos
sob Cristo e não sob a lei.

O livro de Gálatas quase
certamente foi escrito numa
data entre os anos 52 e 54
d.C.

A carta diz: 

ì   Defesa do apostolado de

Paulo (capítulos 1-2):

Saudação (1:1-5)

Uma advertência contra

“outros” evangelhos (1:6-

10).

O evangelho que Paulo

pregava foi revelado a ele

do céu (1:11-24).

Os companheiros de Paulo

entre os apóstolos

reconheciam seu evangelho

(2:1-10).

Paulo teve ocasião para

reprovar Pedro, e Pedro

aceitou a reprovação (2:11-

21).
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a circuncidar-se. Eles reconheceram que me fora dada a

tarefa de pregar aos gentios, assim como a Pedro tinha

sido dada a tarefa de pregar aos judeus. A única coisa que

eles pediram foi que deveríamos nos lembrar dos pobres,

o que estou ansioso para fazer.

Depois houve uma ocasião em que foi necessário reprovar

Pedro e corrigi a ele e alguns outros irmãos judeus que

estavam fazendo o que era errado. Eu lhes disse que, por

seu comportamento, eles estavam tornando a graça de

Deus inútil, porque se a justiça pudesse ser obtida através

da lei, então Jesus morreu por nada.

Ó tolos gálatas, as bênçãos espirituais que receberam

vieram através da lei ou do evangelho de Cristo? Tendo

começado seu crescimento, estão p lanejando

aperfeiçoarem-se deixando o Espírito pela carne?

Justo como Abraão foi justificado pela fé, assim todos os

homens, judeus ou gentios, serão justificados também pela

fé. Esta boa nova foi anunciada a Abraão há muito tempo,

quando Deus disse: “Em ti, todas as nações serão

abençoadas.”

Aqueles que estão sob as obras da lei estão sob uma

maldição, porque a lei diz: “Maldito é todo aquele que não

obedece tudo o que está escrito na lei.” É claro que os

homens nunca foram justificados pela lei, porque Deus

disse: “O justo viverá pela fé.” A lei não é questão de

confiar nos mandamentos, mas de cumpri-los.

Assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei sob a qual

estávamos ao ficar ele mesmo sob uma maldição. Pois a lei

também diz: “Maldito é todo aquele que é pendurado num

madeiro.” Ele assim morreu para que os gentios pudessem

ter a mesma bênção que Abraão.

Mesmo entre os homens, quando um acordo é feito e

confirmado, ninguém pode aparecer mais tarde e invalidá-

lo ou aumentá-lo. Do mesmo modo, quando Deus fez um

contrato com Abraão, a lei que veio 430 anos mais tarde

não poderia anular a promessa. Se a herança fosse pela lei,

não poderia ser pela promessa.

Então, a que propósito serve a lei? Ela foi acrescentada por

causa das transgressões dos homens; foi acrescentada até

que a semente da promessa viesse, para que pudesse atuar

como um guardião a fim de nos levar a Cristo. Fomos

mantidos sob guarda, prisioneiros em pecado, até que a fé

fosse revelada.

Mas agora que Cristo veio, não estamos mais debaixo de

um guardião. Todos vocês são filhos de Deus pela fé em

Cristo, porque tantos quantos foram batizados em Cristo

se revestiram de Cristo.

Uma criança, ainda que em perspectiva de vir a ser um

mestre de todos, não é melhor do que um escravo

enquanto estiver sob vários guardiães. Assim, nós judeus

fomos mantidos em servidão pelas coisas elementares do

mundo. Mas, na plenitude do tempo, Deus enviou seu

Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para que

ele pudesse redimir aqueles que estavam sob a lei, para

que pudéssemos ser adotados como seus filhos e receber

todos os privilégios de filhos.

Agora vocês, gentios, estavam sob um tipo diferente de servidão, a idolatria. Agora que vieram a

A carta aos gálatas continua:

í   A liberdade espiritual  é em

Cristo, e não através da lei

(capítulos 3 - 4):

A justificação vem pela fé, e

não pela lei (3:1-14):

Todos os que creêm são

os filhos de Abraão (3:6-

9)

Aqueles que estão sob a

lei, estão sob uma

maldição, porque eles

não poderiam guardar a

lei perfeitamente (3:10-

12).

Jesus nos redimiu

tornando-se uma

maldição para fazer com

que o perdão  

fosse possível (3:13-14).

O aumento da lei não

invalidou a aliança da

promessa que Deus tinha

feito  (3:15 - 4:7):

A lei era o guardião que

traria os herdeiros da

promessa a Cristo (3:19-

24).

Éramos prisioneiros,

mas agora somos livres

– filhos de Deus através

da fé em Cristo (3:25-29).

Cristo veio para libertar

os homens da servidão

da lei e para nos dar os

privilégios de filhos (4:1-

7).

Vocês gentios foram

libertados de outra servidão

– a idolatria – e agora

querem se colocar debaixo

da lei (4:8-11)?

Contraste entre os

sentimentos dos gálatas por

Paulo no começo e agora

(4:12-20).

Alegoria: Agar e Sara (4:21-

31).
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conhecer Deus, aliás, serem conhecidos por Deus, estão querendo mudar de uma servidão para outra,

aquela da lei?

Peço-lhes que sintam por mim como sinto por vocês. Quando no princípio vim a vocês pregando,

poderiam ter-me desprezado, mas em vez disso me receberam como teriam a Cristo. Onde está sua

alegria? Tornei-me seu inimigo porque lhes digo a verdade? Aqueles que estão tentando conquistá-los

não estão procurando o seu bem-estar. Meus filhinhos, estou angustiado por vocês até que eu possa

estar certo de que Cristo está formado em vocês.

Aqueles entre vocês que querem estar sob a lei, por favor,

ouçam o que a lei diz. Compare Agar, a serva de Abraão,

e seu filho Ismael com Sara, a esposa de Abraão, e seu

filho Isaque. A situação entre as duas mulheres e seus

filhos corresponde à situação de hoje entre judeus e

cristãos. Agar era uma escrava e seu filho nasceu de

processos puramente naturais, enquanto Sara era livre e

seu filho nasceu de acordo com a promessa de Deus. Agar

e Ismael correspondem à Jerusalém física e aos judeus.

Sara e Isaque correspondem à Jerusalém do alto e aos

cristãos. Lembrem-se de que assim como o filho de Agar

não herdou, também os judeus não herdarão as bênçãos

de Deus através da lei.

Vocês foram libertados por Cristo; por favor, não voltem à

escravidão.

Se vocês aceitarem a circuncisão, perderão todas as

vantagens espirituais que têm em Cristo, porque aquele

que se põe sob a lei não pode conseguir aprovação

cumprindo apenas um mandamento. Precisa guardá-los

todos. Vocês são cortados fora de Cristo quando procuram

ser justificados pela lei; estão decaídos da graça. Vocês

estavam fazendo uma boa corrida. Quem se introduziu no

meio de vocês e evitou que obedecessem à verdade?

Vocês foram libertados, mas não usem sua liberdade e

perdão como licença para pecar. Caso se deixarem ser

guiados pelo Espírito, não estarão cumprindo os desejos

da carne.

Quando um entre vocês cair em pecado, aqueles que são

fiéis deverão ajudá-lo a se recuperar, e olhem para si

mesmos para que não sejam tentados também. Ajudem

uns aos outros a suportar as suas cargas e cumprirão a lei

de Cristo.

Lembrem-se que Deus não será enganado, nem podem suas leis serem evitadas. O que semearem será

o que colherão. Se vocês semearem as paixões de seu corpo, colherão corrupção; mas se semearem

os interesses do seu espírito, colherão a vida eterna.

As únicas razões pelas quais estes falsos mestres estão tentando forçá-los a serem circuncidados é para

que eles não sejam perseguidos por pregarem a Cristo, e que eles possam gabar-se de terem outro a

seu lado.

Não deixem que nenhum homem me perturbe, nem questione a legitimidade de meu apostolado,

porque levo marcado no meu corpo as marcas de Jesus.

Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com seu espírito, irmãos. Amém.

Uma Síntese de Gálatas
Os pontos principais de Gálatas são expostos facilmente. Gálatas

tem seis capítulos, e estes podem ser divididos em três partes de

dois capítulos cada. A primeira parte é em defesa do apostolado de

Paulo. A segunda parte afirma que a liberdade espiritual está em

Cristo através do evangelho, e não através da lei. A terceira parte

mostra que esta liberdade não deveria ser encarada como permissão

para dar rédea solta aos desejos da carne.

Ainda na carta aos gálatas:

î A liberdade em Cristo não é

licença para pecar (capítulo 5-6):

Cristo nos liberta; não se

submeta à servidão de novo

(5:1).

Aquele que aceita a

circuncisão aceita a

obrigação de toda a lei (5:2-

12).

Não usem sua liberdade

como licença para gratificar

a carne (5:13-15).

Andem no Espírito e não

satisfarão os desejos da

carne (5:16-26).

Responsabilidade de uns

para com os outros (6:1-5).

Semeando e colhendo (6:6-

10).

Os verdadeiros motivos dos

falsos mestres (6:11-16).

Paulo foi marcado com as

marcas de Cristo (6:17).

Bênção (6:18).

O conceito pelo qual nos
lembraremos de Gálatas é: 
A liberdade espiritual vem
através de Cristo.
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O Tiago mencionado no livro de Gálatas é o irmão do Senhor, e não um dos apóstolos (1:19; veja Marcos

6:2-3; Atos 15:13). Ele é também aquele que escreveu o livro de Tiago.

Lembre-se de que os homens de Jerusalém, na conferência a respeito da circuncisão, pediram a Paulo para

lembrar-se dos pobres (2:10). Este ponto logo desempenhará um papel principal na história.

Paulo Prega em Éfeso para que Todos 
Os que Estão na Ásia Ouçam a Palavra
(Atos 19:10-20)

Durante dois anos, Paulo pregou em Éfeso, resultando na

oportunidade de todos na província da Ásia ouvirem a palavra de

Deus, tanto judeus como gregos. Durante esse tempo, Deus operou

milagres incomuns pelas mãos de Paulo. Por exemplo, lenços e

aventais eram levados do corpo de Paulo aos doentes, e eles eram

curados e os maus espíritos eram expelidos. (Compare com Atos

5:15).

Houve alguns judeus andarilhos em Éfeso agindo como exorcistas.

Estes homens ouviram falar de Paulo expulsando demônios e

ouviram-no usar o nome de Jesus. Tais homens estavam sempre à espreita por um nome novo e poderoso, ou

por um encantamento que pudessem usar para expulsar demônios. Portanto, eles se puseram a usar este nome

com alguns que eram possessos, dizendo: “Eu o esconjuro por Jesus a quem Paulo prega.”

Havia sete filhos de um homem chamado Ceva, um judeu que era

um sacerdote influente, os quais faziam esse tipo de coisa. O espírito

mau que eles tentavam expulsar lhes respondeu: “Jesus eu

reconheço, e sobre Paulo eu sei, mas quem são vocês?” O homem

possuído saltou sobre os irmãos, bateu neles e sobrepujou-os, de

modo que fugiram da casa feridos e nus. Este episódio ficou

conhecido por todos os judeus e gregos de Éfeso, e todos foram

levados a temer o nome do Senhor. Seu nome foi grandemente

ressaltado, com respeito e honra.

Outro resultado da pregação de Paulo era que muitos daqueles que

acreditavam vinham confessando que estavam errando e contavam

o que haviam feito. Também, um bom número dos que praticavam

artes mágicas trouxeram seus livros (rolos) e os queimaram diante de

todos. Quando calcularam o preço dos livros, a soma chegou a

cinqüenta mil peças de prata.

Desde que a confissão de erros pelos crentes é mencionada

diretamente em ligação com aqueles que praticavam mágicas,

pode ser que alguns desses gentios convertidos tivessem tentando

manter suas velhas superstições e encantamentos, sem perceber

que elas estavam em conflito com o poder e a lei de Deus.

Contudo, não há meios de provar que esses eram os únicos

pecados confessados, porque uma percepção mais aprofundada da

grandeza de Deus ressaltaria o desejo de estar justo aos seus olhos.

Paulo Decide ir a Jerusalém;
Ele Envia Timóteo e Erasto para a Macedônia (Atos 19:21-22)

Após tudo isso, Paulo decidiu que, depois que tivesse passado pela Macedônia e pela Grécia, iria a Jerusalém.

Seu plano era como ele disse: “Depois que eu tiver ido até lá, preciso também visitar Roma.” Decidiu enviar dois

dos seus assistentes, Timóteo e Erasto, na frente dele à Macedônia, enquanto ele mesmo permanecia na Ásia um

pouco mais. De acordo com 1 Coríntios 16:8, ele pretendia ficar em Éfeso até o Pentecostes, que seria no fim

da primavera (no hemisfério norte, mais ou menos na metade do nosso mês de maio).

Sabemos, pelas cartas de 1 e 2 Coríntios e Romanos, que esta viagem a Jerusalém foi com o propósito de

levar uma dádiva das congregações predominantemente gentias que Paulo tinha estabelecido aos santos

pobres de Jerusalém. (Veja Romanos 15:25-26; 1 Coríntios 16:1-3.) Estudaremos mais a respeito desta dádiva

quando prosseguirmos com a história. Lembre-se que ainda na conferência de Jerusalém, Tiago, Cefas

Olhe para seu mapa e
observe que o evangelho
espalhou-se através de toda
a província da Ásia durante
estes dois anos. Isto foi
provavelmente quando as
congregações em Colossos,
Laodicéia, Tiatira e outras
cidades asiáticas foram
estabelecidas.

Estes sete filhos de Ceva
pensavam que Paulo estava
usando algum tipo de
encantamento muito eficiente
para realizar os milagres que
fazia. Eles pensaram que
poderiam “tomar
emprestado” o encantamento
e realizar as mesmas coisas.

O tempo do verbo “queimar”
implica que o fogo foi
começado e as pessoas
vinham e acrescetavam seus
livros à pilha. Esta queima
surgiu da rejeição do próprio
povo às artes mágicas.
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(Pedro) e João tinham encorajado Paulo a lembrar-se dos pobres e Paulo disse que estava muito decidido a

fazer isso (Gálatas 2:10). Esta viagem demonstrará quão decidido ele estava a respeito deste assunto.

Timóteo e Erasto deixam o trabalho em Éfeso para irem à Macedônia, verificando o bem-estar das

congregações e provavelmente dizendo-lhes mais a respeito da doação que Paulo planejava. Paulo esperava

que Timóteo fizesse seu caminho para o sul até Corinto, depois de algum tempo na Macedônia (1 Coríntios

16:10). Alguém também foi enviado às congregações gálatas a falar-lhes sobre a doação proposta, ainda que

nenhum nome tenha sido indicado (veja 1 Coríntios 16:1). A dádiva aos santos não é mencionada no livro

de Gálatas, pois foi escrito antes que este plano fosse concebido.

Resumo de 1 Coríntios
Chegamos agora à escrita de duas das maiores epístolas de Paulo, 1 e 2 Coríntios. Foram escritas com pouca

diferença de tempo entre elas. Primeira Coríntios foi escrita em Éfeso (1 Coríntios 16:8-9). É a menção da

“porta grande” da oportunidade que foi aberta (16:9), o que nos leva a concluir que essa carta foi escrita

depois da queima dos livros de mágica, descrita em Atos 19:13-20.

Os problemas em Corinto podem ter apressado a decisão de Paulo

de mandar Timóteo na sua frente (Atos 19:21-22), porque em 4:17

ele diz: “Por esta causa, vos mandei Timóteo . . .” É evidente,

contudo, pela leitura deste livro, que Paulo esperava que muitos

dos problemas seriam resolvidos antes da chegada de Timóteo. De

acordo com 16:10, Paulo percebeu que Timóteo poderia não

chegar a Corinto antes dele, devido a dificuldades que pudesse

encontrar no caminho.

Áqüila e Priscila ainda estavam em Éfeso quando 1 Coríntios foi

escrita (16:19). O plano de Paulo era sair de Éfeso logo, para viajar pela Macedônia até Corinto e passar o

inverno com os coríntios (16:5-7). Essa foi uma mudança dos planos que ele lhes havia contado

anteriormente, e ele explicará essa mudança mais tarde, em 2 Coríntios 1:15-17, 23.

Observe que 1 Coríntios termina mencionando uma grande porta de oportunidade aberta a Paulo, apesar de

muitos adversários (16:9), possivelmente a renúncia à mágica por parte de tantos em Éfeso; 2 Coríntios

começa contando a grande aflição de Paulo (1:8-9), provavelmente

o tumulto causado por Demétrio e os prateiros. Obviamente,

portanto, em pouco tempo, as circunstâncias de Paulo mudaram

drasticamente em Éfeso. Esses fatos também apontam para o

intervalo entre Atos 19:22 e 23 como o momento em que 1

Coríntios foi escrita.

Ajustar alguns fatos mencionados nas cartas de Paulo com outros

contados em Atos nos ajuda a determinar o que estava

acontecendo durante esse tempo. Por exemplo, é evidente pelo

livro que alguns visitantes de Corinto vieram para ver Paulo.

Trouxeram a ele uma carta com algumas perguntas para ele

responder, mas também lhe disseram que os santos em Corinto

estavam se comportando como criancinhas e não como cristãos

amadurecidos. Quando Paulo lhes escreveu uma carta para

responder suas perguntas, ele primeiro os repreendeu por agirem

como crianças levadas (veja 1 Coríntios 1:11; 7:1; 16:6-8,17-18). Ele disse:

Damos graças por vocês, pois nosso testemunho sobre Cristo foi confirmado em vocês. Vocês têm

tudo o que necessitam para manterem-se fortes e inculpáveis para a vinda do Senhor.

Meus irmãos e irmãs, disseram-me que vocês estão discutindo sobre qual pregador preferem. Alguns

de vocês gostam mais de Pedro, outros gostam de Apolo, alguns de Paulo e alguns de Cristo. Deveria

o povo que pertence a Cristo ser dividido? Vocês foram batizados em nome de alguém que não era

Cristo? Algum desses homens morreu por vocês, da maneira que Cristo morreu?

O tema da divisão, junto com os temas da sabedoria mundana e do orgulho, seguem até o capítulo 4.

Foi-lhes dada a mensagem da cruz: loucura para os homens, mas o poder da salvação para aqueles

que crêem. Vocês não foram sábios, de acordo com os padrões do mundo, mas Deus os escolheu para

envergonhar os sábios. O Espírito de Deus buscou as profundezas da mente de Deus para achar sua

sabedoria secreta — a sabedoria que tinha sido ocultada através dos séculos anteriores — e agora a

revelou para nós.

1 Coríntios foi escrita em
Éfeso, quase certamente bem
no início da primavera do
ano 57 d.C.

Visitantes vieram de Corinto
a Éfeso trazendo uma carta
com perguntas para Paulo
responder – mas também
traziam uma história de
problemas entre os santos
de Corinto. Paulo trata de
alguns desses assuntos
primeiro.
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Vocês estão agindo como criancinhas. Não cresceram, por

isso tenho que continuar falando com vocês como se

fossem criancinhas. Precisam aprender que não é o

homem que prega que importa. A coisa importante é a

palavra de Deus, seja quem for que a ensine.

Estou lhes escrevendo como uma advertência e não para

envergonhá-los. Sou seu pai no evangelho. Espero ir e

estar com vocês logo, mas o que preferem: que eu vá com

um chicote, ou com amor e gentileza?

É relatado comumente a mim que vocês estão permitindo

a um homem que cometeu fornicação com a esposa de

seu pai (provavelmente uma madrasta) permanecer na

igreja, e estão até orgulhosos de sua tolerância! Pensam

que esta seja a coisa certa a fazer? Não sabem que um

pouco de fermento levedará toda a massa? O homem

perverso terá que deixar de ser perverso, ou terão que

expulsá-lo de seu meio.

Também ouvi que alguns de vocês estão contratando

advogados e processando seus irmãos cristãos, e isto

diante de incrédulos. Isso não é certo. Vocês estão sendo

cabeças-duras e egoístas. Vocês já estão derrotados

porque, em vez de aceitarem o prejuízo, se necessário,

vocês estão lesando seus próprios irmãos! Não percebem

que os ímpios não herdarão o reino de Deus? Vocês eram

ímpios, mas agora estão lavados, santificados e

justificados. Têm que se portar convenientemente.

Em vez de se conduzirem como justificados, estão

permitindo que seus corpos dominem seus pensamentos.

Sabem que seus corpos são o templo do Espírito Santo?

Não permitam, portanto, que seus corpos sejam

contaminados pela fornicação. Honrem a Deus em seus

corpos.

Agora, sobre as coisas que vocês escreveram: Deus quer

que cada homem tenha uma esposa, e cada mulher tenha

um esposo, para ajudá-los a evitar a fornicação. Se forem

casados, continuem assim, a menos que seu companheiro

incrédulo se recuse a permanecer. Se ele sair, vocês têm

que continuar descasados, ou então sejam reconciliados.

Se não são casados, não são obrigados a se casar. Vocês

podem servir a Deus sejam escravos ou livres, sejam

casados ou solteiros. De fato, há tempos díficeis à frente e,

se não são casados, seria melhor permanecerem solteiros.

Mas se decidirem ir adiante e casar, ou permitir que sua

filha se case, não cometerão erro.

A respeito de comer coisas sacrificadas aos ídolos: Todos

nós sabemos que nenhum ídolo é Deus, assim, quando se

come carne sacrificada a um ídolo, não há mal nisso. Mas

nem todos têm esse conhecimento. Pode ser que, fazendo

alguma coisa que você sabe que está certa, possa fazer

com que outro tropece. Você pode argumentar que tem o

direito de comer como lhe agradar, mas quereria você

prosseguir no seu direito mesmo quando isso fizesse um

irmão fraco tropeçar? Se você peca contra seu irmão por

causa do seu “conhecimento”, e o faz perecer aquele por

quem Cristo morreu, você pecou. Portanto, se ao comer

carne fizer meu irmão tropeçar, então nunca mais comerei

carne.

A carta diz:

ì Introdução (1:1-9).

í Mas há problemas entre vocês

(1:10-6:20):

Divisões a respeito de

pregadores (1:10-4:21):

Preferências pessoais

por pregadores (1:10-17).

Sabedoria mundana

versus sabedoria de

Deus (1:18 - 2:16).

É a mensagem que é

importante, e não o

mensageiro (3:1 - 4:13).

Espero ir logo, com

amor, e não com um

chicote (4:14-21).

Há imoralidade terrível entre

vocês (5:1-13).

Estão indo aos juízes contra

os irmãos (6:1-11).

Honre a Deus com seu

corpo em vez de permitir

que ele seja contaminado

(6:12-20).

î Agora, em resposta às

perguntas que escreveram (7:1-

11:1):

Conselho sobre casamento

(7:1-40):

A lei de Deus sobre o

casamento: cada pessoa

tenha seu próprio

companheiro no

casamento e ambos

estão ligados um ao

outro enquanto seu

parceiro vive (7:1-7,39-

40).

Os casados devem

permanecer assim a não

ser que o incrédulo se

recuse (7:9-16).

Pode-se servir a Deus

sendo escravo ou livre,

casado ou solteiro (7:17-

24).

Tempos de aflição estão

sobre vocês, por isso

poderia ser melhor

permanecer descasados,

mas não pecam se

casarem (7:8,25-38).

A carta diz:

ì Introdução (1:1-9).

í Mas há problemas entre vocês

(1:10-6:20):

Divisões a respeito de

pregadores (1:10-4:21):

Preferências pessoais

por pregadores (1:10-17).

Sabedoria mundana

versus sabedoria de

Deus (1:18 - 2:16).

É a mensagem que é

importante, e não o

mensageiro (3:1 - 4:13).

Espero ir logo, com

amor, e não com um

chicote (4:14-21).

Há imoralidade terrível entre

vocês (5:1-13).

Estão indo aos juízes contra

os irmãos (6:1-11).

Honre a Deus com seu

corpo em vez de permitir

que ele seja contaminado

(6:12-20).

î Agora, em resposta às

perguntas que escreveram (7:1-

11:1):

Conselho sobre casamento

(7:1-40):

A lei de Deus sobre o

casamento: cada pessoa

tenha seu próprio

companheiro no

casamento e ambos

estão ligados um ao

outro enquanto seu

parceiro vive (7:1-7,39-

40).

Os casados devem

permanecer assim a não

ser que o incrédulo se

recuse (7:9-16).

Pode-se servir a Deus

sendo escravo ou livre,

casado ou solteiro (7:17-

24).

Tempos de aflição estão

sobre vocês, por isso

poderia ser melhor

permanecer descasados,

mas não pecam se

casarem (7:8,25-38).
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Eu também tenho direitos. Não temos nós, Barnabé e eu,

o direito de casar, ou de ser sustentados, enquanto

pregamos o evangelho? Que soldado jamais sustentou a si

mesmo? Ainda não usei este direito porque pensava que

isso me faria mais eficiente no meu trabalho. Em vez de

buscar meus direitos, me tornei todas as coisas para todos

os homens. Entre os judeus, vivi como judeu; entre

gentios, vivi como gentio. Ás vezes, há outras coisas que

devem vir antes de nossos “direitos”.

Preciso lembrá-los que podem ser excessivamente

confiantes em sua capacidade de resistir à tentação.

Nossos antepassados tinham muitas vantagens espirituais;

entretanto, eles caíram no deserto por causa da descrença.

Assim, que aquele que pensa que não pode cair seja

cuidadoso para que não caia.

Há outra coisa sobre a qual vocês realmente precisam

pensar. Sabem aqueles templos de ídolos a onde

costumavam ir e adorar seus falsos deuses? Alguns de

vocês acham que ainda podem ir lá porque estão dizendo

a si mesmos: “Este falso deus não é realmente um deus,

então posso ir ao templo do falso deus e ficar lá quando

sacrifícios são oferecidos a ele, e posso comer do sacrifício.

Não importará, porque ele não é realmente um deus.” Mas

importa! Ainda que o falso deus não seja  realmente um

deus, você não deve ter nada com a adoração a ele. Aquele

que recebe a adoração que você dá àquele falso deus é o

Diabo. Vocês sabem que não podem servir a Deus e ao

Diabo ao mesmo tempo, não sabem? Então, não vão aos

templos dos ídolos.

Quero que se lembrem de que Deus está acima de Cristo,

Cristo está acima do homem, o homem está acima da

mulher. Cada homem que ora ou profetiza com sua

cabeça coberta, desonra Deus. Portanto, não cubra sua

cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas

que cada mulher que ore ou profetize o faça com sua

cabeça coberta. O homem não vem da mulher, mas a

mulher do homem. O homem também não foi criado para

a mulher, mas a mulher para o homem. Julguem por si

mesmos; é apropriado uma mulher orar a Deus sem véu?

A própria natureza não lhes ensina que, se um homem tem

o cabelo comprido, é uma vergonha para ele? Mas se uma

mulher tem cabelo comprido, ele é uma glória para ela

porque seu cabelo é dado a ela como uma cobertura. Mas

se algum homem pretende contender sobre a matéria, não

temos tal costume, nem as igrejas de Deus.

Lamento ouvir que, quando vocês se reúnem, não é para

o melhor, mas para o pior. Relata-se que há facções entre

vocês. Quando se juntam, não é para tomar a Ceia do

Senhor. Cada um a toma antes do outro, e um está

faminto, e outro está embriagado. A Ceia do Senhor não é

uma refeição comum e não deveria ser tomada como se

fosse.Vocês não têm casas onde comer suas refeições

comuns?

Eu recebi do Senhor o que lhes disse, que na noite em que

foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o

e o deu aos seus discípulos, dizendo: “Tomem-no e

comam, porque este é o meu corpo que é partido para

Comer coisas sacrificadas

aos ídolos; lidar com

“direitos” espirituais (8:1-

11:1):

Vocês têm

conhecimento: Nenhum

ídolo é Deus; por isso, a

carne não é contaminada

quando é sacrificada a

um ídolo (8:1-6).

Mas quanto ao irmão

fraco? Seu “direito” de

comer carne fará com

que ele participe de uma

adoração idólatra? (8:7-

13).

Paulo diz: “Eu também

tenho ‘direitos’, mas não

os usei para que eu não

prejudique meu trabalho

para o Senhor (9:1-27).

Não sejam

excessivamente

confiantes em sua

capacidade de resistir à

tentação. Seus pais

caíram (10:1-13).

Não participem da 

adoração nos templos

dos ídolos. O verdadeiro

recipiente dessa falsa

adoração é o Diabo

(10:14-22).

Procure o bem da outra

pessoa acima de seus

próprios “direitos”

(10:23-11:1).

ï Voltando a tratar de outros

problemas entre vocês (11:2-

15:58):

Desordem na adoração

(11:2-34):

Erro em não mostrar a

submissão devida,

baseada na ordem de

Deus (11:2-16).

Erro ao participar da

Ceia do Senhor sem a

reverência devida (11:17-

34).
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vocês.” Do mesmo modo, ele tomou o cálice depois da ceia e disse: “Este cálice é a nova aliança em

meu sangue. Façam isto sempre que beberem dele, em memória de mim.” Se vocês não tomarem a

ceia do Senhor convenientemente, vocês trarão o julgamento sobre si mesmos.

Muitos de vocês têm poderes miraculosos. Podem falar em línguas que nunca estudaram; podem

ensinar sem ter que estudar, podem curar. Mas, outra vez, estão agindo como crianças com um

brinquedo novo. Estão se gabando sobre seu dom e tentando agir como se seu dom fosse o melhor

de todos. Bem, quem lhes deu seu dom? Não foi Deus? A igreja tem muitas pessoas diferentes, e uma

não faz a mesma coisa que a outra. É como seu corpo; seus ouvidos fazem a mesma coisa que os

olhos? Estão contentes porque têm pés e também mãos? Vocês precisam de todas as partes de seus

corpos. Do mesmo modo, vocês precisam de todas as pessoas da igreja.

Deixem-me mostrar-lhes uma melhor maneira de agir um

para com o outro. Que é: amar um ao outro. Se amarem

uns aos outros, ficarão alegres ao ver algo de bom

acontecer a seu amigo. Você não o invejará. Nem se

gabará quando tiver uma coisa que ele não tem. O amor

é muito importante. E o amor continua sem parar. Mesmo

no céu, o amor nunca acaba. Um dia, seus poderes

miraculosos hão de parar, mas seu amor continuará.

Tentem sempre usar o dom que Deus lhes deu para

auxiliar os outros. O melhor dom para se ter é o dom de

ensinar, porque é assim como os homens aprendem a

vontade de Deus. Se alguém quer falar em uma língua não

entendida pelo povo, que alguém interprete; se não, fique

calado. Que não mais do que dois, ou no máximo três

falem, e que todos se revezem. Que aqueles que

profetizam também se revezem, porque Deus não gosta de

confusão.

Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que recebi e que foi

entregue a vocês: Jesus morreu por nossos pecados, como

as escrituras predisseram, foi sepultado e ressuscitado no

terceiro dia, como as escrituras disseram que seria. Muitas

testemunhas o viram depois que ressuscitou dos mortos,

incluindo eu. Assim todos cremos e assim pregamos.

Desde que pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os

mortos, como é que alguns entre vocês estão ensinando

que não há ressurreição dentre os mortos? Se isso é

verdade, Cristo não ressuscitou e, se isto também é

verdade, então nossa pregação é inútil, e vocês ainda estão

em pecado.

Mas Cristo foi ressuscitado, o primeiro entre todos os

mortos a ser ressuscitado para sempre. Ele tem que reinar

até o fim, quando o último inimigo, que é a morte, for

conquistado. Então ele devolverá o reino a Deus, que

estará acima de tudo.

Não permitam que suas questões sobre a ressurreição

impeçam que creiam nisso. Por exemplo, que tipo de

corpos teremos? Bem, há diferentes tipos de carne agora,

e diferentes tipos de glória. Assim, não é surpreendente

que teremos diferentes tipos de corpos na ressurreição.

Agora temos um corpo físico; na ressurreição teremos um

corpo glorificado.

Nem todos morrerão. Aqueles que ainda estiverem vivos, quando o Senhor retornar, serão mudados

numa fração de segundo. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados em corpos incorruptíveis.

Então, acontecerá o provérbio que foi escrito: “Ó morte, onde está teu ferrão? Ó cova, onde está tua

vitória?” Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,

Uso impróprio dos dons

espirituais (12:1-14:40):

Há ciúmes entre vocês

(12:1-31).

Um modo melhor: Amor

(13:1-13).

O modo correto de usar

os dons que vocês têm

(14:1-40).

Alguns estão ensinando que

não há ressurreição (15:1-

58):

Jesus morreu, foi

sepultado e ressuscitou

dos mortos de acordo

com as escrituras (15:1-

11).

Se isto é verdade, então

como alguns podem

falar que não há

ressurreição. Tudo seria

em vão (15:12-19)?

Mas Cristo ressuscitou e

reinará até que a Morte

seja vencida (15:20-28).

Não deixem que suas

perguntas sobre a

ressurreição impeçam-

nos de acreditar que ela

realmente acontecerá

(15:29-49).

Alguns não morrerão,

mas todos serão parte

da ressurreição. Será a

vitória sobre a morte!

Sejam firmes. Nunca

desistam (15:50-58).
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amados irmãos, continuem trabalhando duro e não desistam, porque seu trabalho em Cristo não é

inútil.

Agora, a respeito da coleta para os santos, vocês precisam

fazer justamente como eu instruí as igrejas da Galácia; no

primeiro dia da semana, que cada um ponha de lado

conforme Deus lhe deu, para que não tenha de ser

arrecadado quando eu for. E quando eu for, aquele que

vocês escolherem será enviado para transportar a

contribuição a Jerusalém, e se parecer prudente que eu

também vá, ele me acompanhará.

Note que nem o livro de Atos nem a epístola de 1

Coríntios dão muitos pormenores sobre essa dádiva aos

santos de Jerusalém. Haverá mais informação a ser

dada em 2 Coríntios e Romanos, mas é óbvio que

mensageiros pessoais, tais como Timóteo, Erasto e

outros deram a maioria das minúcias sobre os planos. De

fato, em 2 Coríntios 8:10 sabemos que os coríntios

sabiam sobre a doação e tfizeram a preparação durante

alguns meses antes que esta carta fosse escrita. Paulo

lhes diz como devem coletar o dinheiro e como suas

próprias atitudes deveriam ser a respeito do dar, mas

muito poucos outros pormenores são necessários.

Pretendo ir através da Macedônia e passar o inverno com

vocês. Estarei aqui em Éfeso até o Pentecostes, porque

uma grande oportunidade apareceu.

Envio saudações a todos, e aqueles que estão comigo, incluindo todas as igrejas da Ásia, enviam

saudações a vocês.

Uma Síntese de 1 Coríntios
Na maioria, os problemas em Corinto eram “problemas pessoais” antes que falsa doutrina. A única falsa

doutrina discutida era referente à ressurreição. As pessoas estavam formando alas atrás de vários pregadores,

a igreja estava abrigando um notório malfeitor, as pessoas estavam determinadas a imporem sua vontade,

a exigir seus direitos, sem pensar no que aconteceria ao fraco que

ficasse em seu caminho. Não estavam se conduzindo no culto

como deveriam, e estavam disputando sobre quem tinha o dom

espiritual mais sensacional. Paulo lhes mostra que esses problemas

poderiam não apenas serem tratados como amplamente evitados

se, ao menos, todos eles amassem verdadeiramente a Deus, bem

como uns aos outros.

Esta carta afirma que os problemas da igreja podem, e devem, ser

resolvidos pelo amor, mas o amor exigido é um que não seja

egoísta, um amor que censurará o mal, um que não se gabará. Se

o problema é a divisão sobre preferências pessoais, imoralidade, procura egoísta dos próprios interesses sem

consideração por ninguém, ou disputa de um com o outro sobre quem tem o maior dom, há um caminho

melhor: o amor.

Vamos todos aprender esta lição!

O Tumulto Causado por Demétrio e os Artesões (Atos 19:23-41)

Nesta época, uma grande agitação surgiu a respeito do Caminho. Um certo homem chamado Demétrio, um

prateiro, fazia imagens de prata de Diana (a deusa de Éfeso) que davam bastante trabalho aos artesões. Ele

convocou uma reunião com todos os artesões.

Os artigos feitos por Demétrio e seus colaboradores eram, na

maioria, pequenas réplicas do templo de Diana, no qual a deusa

era colocada. Algumas estátuas da própria deusa também têm sido

encontradas. Algumas dessas imagens eram bastante pequenas

para serem usadas como amuletos numa viagem. Nenhuma de

ð Informação a respeito da

coleta para os santos (16:1-9).

Cada um de vocês ponha de

lado sua parte no primeiro

dia da semana para que o

dinheiro esteja junto

quando eu chegar (16:1-2).

Alguém que vocês

escolherem levará o

donativo ou me

acompanhará (16:3-4).

ñ Encerramento da epístola

(16:10-24).

Os planos de Paulo (16:5-9).

Advertências e saudações

(16:10-24).

O conceito pelo qual
podemos lembrar o livro de 1
Coríntios é:
Amor, o melhor meio de
evitar problemas na igreja.

Esta pertubação surge dos
gentios, mas é um assunto
local. O governo romano
ainda não está envolvido.
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prata foi encontrada, mas os altares de argila e de mármore

abundam na área ao redor de Éfeso. A ausência dos de prata é

explicada facilmente porque ela teria sido fundida em tempos

posteriores por seu valor intrínseco. Os artesões incluíam os

homens que trabalhavam para fazer esses altares com várias

substâncias.

Apesar de Diana ser chamada de “Ártemis” em grego, ela não era

realmente a mesma que a deusa grega Ártemis, “rainha e caçadora,

casta e bela”. Ela era a manifestação local da “grande mãe de

deuses e de homens” que havia sido adorada na Ásia Menor desde

os tempos antigos.

Demétrio disse o seguinte aos artesões:

Senhores, vocês sabem que por este nosso negócio temos

nossa riqueza. Vocês também estão cientes de que, não

somente em Éfeso, mas praticamente por toda a Ásia, este

Paulo tem persuadido muitas pessoas a se afastarem de

Diana, dizendo que não há deuses feitos pelas mãos.

Portanto, não somente há o risco de nosso negócio acabar

em nada, mas também de que o templo da grande deusa

Diana seja tornado sem importância e que ela seja

derrubada de sua magnificência, aquela que toda a Ásia e

o mundo adoram!

Pode-se quase ouvir o crescente volume da voz de Demétrio quando ele agita a multidão. O templo de Diana,

já descrito, foi queimado em 356 a.C. por um jovem chamado Heróstrato, que fez isso para que seu nome

entrasse na história. Foi reconstruído numa escala ainda maior. É verdade que Diana foi adorada por toda

a Ásia, até o povo de todo o Império Romano a adorava.

Quando os artesões ouviram essas coisas, ficaram cheios de raiva e começaram a gritar: “Grande é a Diana dos

efésios!”

Como a gritaria continuava, a cidade se encheu de confusão. Logo

um tumulto em grande escala estava se formando. Todos os que

estavam nas ruas correram juntos para o teatro, com Gaio e

Aristarco, macedônios que foram companheiros de viagem de Paulo.

É desnecessário dizer que estes dois homens estavam em grande

perigo.

Paulo achou que precisava entrar no teatro para falar ao povo, mas

os discípulos não queriam deixar. Alguns dos asiarcas, que eram

amigos de Paulo, mandaram recado a ele e imploraram-lhe que não

arriscasse sua vida no teatro.

Este teatro era, talvez, o maior do mundo naquele tempo. Tinha

um diâmetro de 150 metros e comportava 24.500 pessoas. É

interessante que haja uma carta de tempos antigos que condene os

efésios por submeterem assuntos importantes à decisão das

multidões reunidas no teatro.

Estes asiarcas eram homens ricos e proeminentes das províncias,

que formavam um conselho da Ásia datado de antes do domínio

Romano. Entre eles eram escolhidos os sumos sacerdotes, no culto

a Roma e a César. Além de suas outras obrigações, eram

chamados a providenciar jogos atléticos, parcial, se não totalmente, às suas próprias custas, e a presidi-los.

Por serem tão imediatamente acessíveis nesta ocasião indica que eles se reuniam (normalmente viviam em

diferentes cidades) para preparar alguns jogos próximos.

Prevalecia o pandemônio: enquanto um da multidão gritava uma coisa, outros berravam outra. Muitos, na

multidão, nem mesmo sabiam o propósito do tumulto. Os judeus tentaram fazer com que a multidão ouvisse

Alexandre, um porta-voz deles. Ele levantou sua mão para pedir-lhes atenção, mas quando o povo percebeu que

se tratava de um judeu, todos gritaram juntos durante quase duas horas: “Grande é a Diana dos efésios!”

Depois de um bom tempo, o escrivão da cidade veio para falar com o povo. Quando conseguiu aquietá-lo, disse:

Em mais de uma ocasião no
livro de Atos, a Caminho de
Cristo é abreviado “o
Caminho” (veja 24:22).

Observe que encontramos
novos companheiros de
Paulo à medida que a história
prossegue. Erasto foi com
Timóteo para a Macedônia;
Gaio e Aristarco são presos
aqui porque eram
companheiros de Paulo;
Sóstenes juntou-se a Paulo
na saudação de 1 Coríntios.
Não temos mais informações
sobre quando se juntaram a
ele nem quais papéis exatos
exerceram no trabalho até
então.

Este capítulo fornece-nos
dois exemplos diferentes da
palavra traduzida comumente
como “igreja” – ekklesia. É a
palavra “assembléia”, no
versículo 32 que era uma
multidão reunida, e a palavra
“assembléia , no versículo
39, que se refere à
assembléia legislativa.
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Ó homens de Éfeso, quem poderia desconhecer que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da

grande Diana, e daquela que caiu de Júpiter? Desde que estas coisas não podem ser negadas, vocês

deveriam ficar quietos e não fazer nada precipitado. Vocês trouxeram aqui estes homens, que não são

saqueadores de templos, nem blasfemadores de nossa deusa.

Se, portanto, Demétrio e seu pessoal tiverem alguma queixa legítima contra qualquer homem, há

tribunais abertos e procônsules; que se acusem uns aos outros. Se vocês tiverem outros assuntos,

serão tratados com a reunião regular do conselho regional; porque, realmente, estamos em perigo de

sermos acusados por causa deste tumulto de hoje, uma vez que não há motivo para isso, e não

seremos capazes de explicá-lo.

Tendo dito estas coisas, ele se despediu à multidão.

O escrivão era o homem mais importante da cidade. Decretos, considerados pela assembléia pública, eram

projetados por ele e outros planejadores, e o dinheiro deixado para a cidade ficava a seu cargo. Quando a

importância da assembléia declinou sob o domínio romano, seu cargose  tornou cada vez mais importante.

Este escrivão da cidade exibiu grande inteligência e habilidade ao lidar com a multidão.

Até agora, Paulo tinha passado três anos de muito sucesso em Éfeso (veja Atos 20:21). Atos 19 conta sobre

a perturbação que aconteceu no princípio de sua estada, com os judeus incrédulos, e agora estourou um

tumulto. Ainda que esse tumulto tivesse sido acalmado neste dia, é evidente que a inquietação não terminou,

porque Paulo começa a segunda carta a Corinto descrevendo as aflições na Ásia. Ele disse que até temia por

sua vida (2 Coríntios 1:8-11). Quando combinamos a informação dada em Atos 19, em 2 Coríntios e em Atos

20, quando Paulo fala aos anciãos de Éfeso, é evidente que havia perseguições e provações durante todos os

três anos em que ele esteve lá. Ele diz que servia o Senhor e pregava o que era necessário, em lágrimas,

apesar das duras provações causadas pelas conspirações dos judeus (20:19).

Paulo Sai de Éfeso e Viaja para a Macedônia (Atos 20:1)

Depois do tumulto cessar, Paulo chamou os discípulos para junto dele e os exortou. Após isso, ele saiu para a

Macedônia. 

Resumo de 2 Coríntios
A segunda carta aos coríntios dá uma visão mais profunda do coração de Paulo do que a maioria dos seus

livros. Ela fornece pormenores que fazem esta viagem de Paulo de Éfeso à Macedônia mais significativa. O

livro de Atos conta que quando Paulo deixou Éfeso nesta terceira viagem, ele foi a Macedônia, mas é em 2

Coríntios que diz que ele foi em direção ao norte, de Éfeso a Trôade, depois pelo mar até a Macedônia (2:12-

13). Durante o tempo em que ele atravessava “aquelas terras” (Atos 20:2), escreveu sua segunda carta aos

coríntios.

Paulo descreve-se como um homem muito sobrecarregado, quando ele fazia a viagem. O trauma da revolta

em Éfeso e o terrível conflito que ele havia suportado o tinham esgotado severamente (2 Coríntios 1:8-9).

Estava, também, profundamente ansioso com a carta que escreveu

aos irmãos coríntios, porque fora forçado a repreendê-los

rispidamente. Com esses fardos, Paulo foi a Trôade, esperando

encontrar Tito com notícias de Corinto. Ainda que a primeira carta

não diga quem a levou a Corinto, a segunda indica que foi levada

por Tito. Quando Paulo não encontrou Tito em Trôade,

prosseguiu com o coração ansioso para a Macedônia, onde Tito

finalmente o encontrou com boa nova (2 Coríntios 2:12-13; 7:5-8).

Quando ele chegou a Trôade e Tito não estava lá, apesar do fato

de Paulo ter uma oportunidade para pregar o evangelho, ele estava

desanimado demais para fazer uso dela (2 Coríntios 2:12), por isso

não permaneceu ali. Mas “chegando nós à Macedônia, nenhum

alívio tivemos; pelo contrário, em tudo fomos atribulados: lutas por

fora, temores por dentro” (2 Coríntios 7:5). Mas justamente então

houve boa nova: Tito chegou trazendo um bom relatório de Corinto

(2 Coríntios 7:6-7).

Apesar de Tito ter trazido boas notícias sobre o modo como a

primeira carta tinha sido recebida em Corinto, e sobre como os

irmãos tinham corrigido algumas das coisas pelas quais Paulo os

tinha repreendido em sua carta,  também contou sobre alguns

Ao dizer que de fora havia
lutas, bem como temores de
dentro, Paulo indica que
havia perseguição na
Macedônia também, mas
nenhuma outra informação é
dada sobre o que possa ter
causada essa pertubação. A
congregação de Tessalônica
havia sofrido perseguição
desde seu começo, então
talvez continuou a
perseguição ali (veja Atos
17:5-9; 1 Tessalonicenses
1:6, 3:4; 2 Tessalonicenses
1:4-6).
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problemas que ainda precisavam ser resolvidos. É óbvio, por 2

Coríntios, que, em Corinto, alguns estavam rejeitando a mensagem

de Paulo, tentando desacreditá-lo, e o seu trabalho. A maior parte

do livro é uma defesa de seu ministério e de seus colaboradores, e

é também a mais forte defesa do apostolado de Paulo encontrada

no Novo Testamento.

Considerando que Paulo já estava na Macedônia quando ouviu

falar sobre Corinto (2 Coríntios 7:5-6), e que ele informa os

coríntios que vai vê-los logo e avisa-os que alguns da Macedônia

poderiam acompanhá-lo (2 Coríntios 9:4), não pode haver dúvidas de que sua segunda carta foi escrita lá,

apenas poucas semanas depois da primeira carta.

Observe que Timóteo se junta a Paulo na saudação desta segunda carta (1:1); entretanto, em 1 Coríntios,

Timóteo já tinha saído de Éfeso para ir à Macedônia e Paulo estava esperando que ele continuasse em direção

ao sul, para Corinto, para chegar lá antes de Paulo (1 Coríntios 4:17; 16:10). Obviamente, Paulo alcançou

Timóteo na Macedônia. Quando combinamos os fatos de que os problemas surgiram em Éfeso, que Paulo

esperava ouvir notícias de Corinto através de Tito, antes que lá fosse, e que ele alcançou Timóteo na

Macedônia, chegamos à conclusão que Paulo pode ter saído de Éfeso mais cedo do que pretendia, a princípio

(veja 1 Coríntios 16:8-9). Aquela grande porta da oportunidade que se abriu em Éfeso, parece que foi fechada

rapidamente.

A carta diz:

Paulo e Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, com todos os santos da Grécia:

Louvemos a Deus que nos conforta em todas as nossas

aflições, para que sejamos capazes de confortar a outros.

As palavras “conforto” e “consolação” são usadas nove

vezes nos versículos 3-7. Paulo sabia que todo

verdadeiro conforto vem de Deus, e estava

profundamente agradecido.

Quero que vocês, irmãos, saibam como fomos
profundamente afligidos na Ásia: estávamos tão

sobrecarregados que esperávamos morrer.

Nesse estado, sabendo como nos alegramos com nossa

relação com vocês, planejei ir até aí e ter meu ânimo

levantado pelo contato com vocês. Assim, meu primeiro

plano foi chegar a vocês indo de Éfeso, passar por aí e

entrar na Macedônia, e então voltar a estar com vocês, e

assim ser enviado em minha viagem à Judéia.

Quando conhecemos, a princípio, os planos de Paulo,

em Atos 19:21-22 e em 1 Coríntios 16:5-9, ele planejava

ir pela Macedônia primeiro, e depois prosseguir até

Corinto. Mas como nós vemos aqui, ele fez planos antes,

para ir diretamente de Éfeso a Corinto. Algumas pessoas

de Corinto acusam que Paulo era volúvel, que

estavacom medo de ir a Corinto.

Pensam que por mudar meus planos fui volúvel? Tenho eu sido esse tipo de pessoa? Prego eu um

evangelho de sim e não?

Invoco a Deus, como testemunha, que foi para poupá-los que decidi mudar meus planos. Eu sabia que

se eu fosse para repreendê-los, eu os entristeceria, e se eu os entristecesse, então quem me animaria?

Então lhes escrevi, tendo confiança em vocês, que vocês poderiam resolver seus problemas. Não

escrevi para entristecê-los, mas para que pudessem saber quanto eu os amava.

O que vocês fizeram com o homem culpado de fornicação foi eficaz; isso deu certo. Agora é hora de

perdoar o malfeitor, para que ele não se consuma em sua tristeza. Aquele a quem perdoaram, eu

perdoei, assim Satanás não conseguirá o que está tentando fazer. Não somos ignorantes sobre suas

táticas.

Quando cheguei a Trôade para pregar o evangelho e me foi dada uma grande oportunidade, não achei

alívio para meu espírito, pois não encontrei meu irmão Tito. Então, saí de Trôade e fui para a

Macedônia.

2 Coríntios foi escrita na
Macedônia, apenas poucas
semanas depois que 1
Coríntios foi escrito em
Éfeso. O ano ainda era 57
d.C.

A carta diz:

ì O ministério de Paulo e seus

companheiros (capítulos 1-7):

Saudações e introdução (1:1-

2).

Louvem o Senhor que nos

conforta em toda a aflição

(1:3-11).

A mudança de planos de

Paulo e suas razões para tais

mudanças: não era a

volubilidade, mas a

esperança de poupá-los da

repreensão (1:12-2:4).

O fornicador foi punido

suficientemente (2:5-11).



A Terceira Viagem Missionária 95

Subitamente, Paulo começa uma expressão de

agradecimento a Deus e uma descrição de seus

ministros. Não nos é dita a razão para a mudança

repentina em seus sentimentos aqui, mas sabemos por

7:5-7 que Tito, de fato, veio e trouxe a Paulo as notícias

que ele queria.

Mas, graças a Deus, que sempre nos leva ao triunfo com

Cristo e nos faz sentir o aroma de seu conhecimento em

todo o lugar. Somos o odor de Cristo para Deus, naqueles

que estão salvos e naqueles que perecem: para os

primeiros, fragrância de vida; para os outros, fragrância de

morte. Pesem na balança aqueles que pregam. Eles são

um aroma agradável a Deus. Quem é suficiente para tal

tarefa? Não aqueles que pregam por cobiça e engano, mas

aqueles que falam como Deus queria que o fizessem, com

sinceridade.

Precisamos apresentar nossas credenciais, tudo de novo?

Vocês são nossa carta de recomendação, porque é

evidente que são uma carta de Cristo, que escrevemos,

não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus; não

em tábuas de pedra, mas nas tábuas que são seus

corações.

Baseados nisso nos tornamos suficientes para fazer o

trabalho que nos foi dado. Não que damos crédito a nós

mesmos referente a qualquer coisa, mas Deus nos fez

ministros de uma nova aliança que dá vida aos homens,

não daquela velha aliança que mata.

A glória da velha aliança era temporária. Se o ministério da

condenação tinha glória, é correto que o ministério que

traz justiça tenha muito mais glória. A glória da nova

aliança é permanente.

Tendo tal esperança, falamos com ousadia. Não temos véu

diante de nossa face, como o que Moisés tinha (Êxodo

34:29-35). Mesmo hoje, quando Moisés é lido, um véu

permanece diante dos corações dos ouvintes. Mas todos

nós, com as faces descobertas, vemos como num espelho

a glória do Senhor, e essa glória nos é transferida quando

somos transformados na imagem de Cristo.

Já que temos este tipo de ministério, não desesperamos

nem desistimos. Renunciamos às coisas ocultas da

vergonha, tais como astúcia e fraude. Se alguém não

consegue perceber nosso evangelho, é porque Satanás

cegou seus olhos para que a luz do evangelho da glória de

Cristo, que é a imagem de Deus, não seja vista por ele.

Este tesouro da glória do evangelho está em vasos de barro

para que a inexcedível grandeza do poder possa ser

claramente mostrada como sendo de Deus, e não de nós

mesmos. Estamos constantemente sendo empurrados

quase para além da resistência, sempre manifestando a

boa vontade de morrer por nossa causa, como Cristo

morreu. Assim, a morte trabalha em nós, mas a vida em

vocês. Mas não temos outra alternativa, pois nossa atitude

é a mesma que aquela que está escrita: Nós cremos, e

assim falamos (Salmo 116:10). Sabemos que aquele que

ressuscitou Jesus dos mortos também nos ressuscitará e

nos apresentará junto com vocês em sua presença.

Paulo começa a falar de seu

regozijo porque sua

reprovação foi aceita (2:12-

13)

Mas — então ele se

interrompe. Tais

interrupções são

características dos escritos

de Paulo. Ele voltará ao

pensamento no capítulo 7.

Procure-o lá.

Graças sejam dadas a Deus

que nos leva ao triunfo!

Nós, seus minstros, saomos

o aroma de Cristo (2:14-17).

Paulo introduz o tópico

dos capítulos 3-7 em

2:14-17, onde descreve

os servos de Deus que

pregam o evangelho.

Vocês são nossa “carta de

recomendação” (3:1-3).

A glória da nova aliança é

muito maior do que a da

velha (3:7-11).

A nova aliança é mais aberta

do que a velha. Refletimos

sua glória (3:12-18).

Conseqüentemente, os

ministros da nova aliança

falam francamente (4:1-6).

Fraquezas corporais não

afetam o valor deste grande

tesouro (4:7-15).

Somos sustentadaos por

uma esperança gloriosa

(4:16-18).

Estar com Cristo é

preferível, mas seja no

corpo, seja com Cristo,

devemos viver de viver de

tal modo a ser agradáveis a

ele (5:6-10).

Nosso propósito é sincero

(5:11-13).

Somos constrangidos pelo

amor de Cristo a conduzir

nosso ministério (5:14-15).

Em Cristo todos são

renovados (5:16-19).
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Portanto, não desistimos, porque ainda que nosso homem

exterior esteja deteriorando, nosso homem interior está

sendo renovado a cada dia. Pois nossa leve aflição, que é

somente momentânea, consegue cada vez mais um eterno

peso de glória para nós. Enquanto isso, não olhamos para

o visível, mas para o invisível, porque o visível passará, mas

as coisas invisíveis são eternas.

Pois sabemos que se esta tenda na qual vivemos for

derrubada, temos um edifício dado por Deus, uma casa

que não é feita por mãos, eterna, nos céus.

Enfrentando nossos perigos, temos bom ânimo, pois

sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe

do Senhor, e preferiríamos estar com ele. Assim, quer

estejamos em casa com o Senhor, quer longe dele,

planejamos agradá-lo, porque todos temos que aparecer

diante do tribunal de Cristo para dar conta do que fizemos

no corpo.

Desde que possuímos o temor do Senhor, persuadimos os

homens. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês

de novo, mas dar a vocês algo para deleitarem-se conosco,

de modo que terão uma resposta para aqueles que se

gloriam na aparência, antes que no coração.

O amor de Cristo também nos compete a pregar o

evangelho, porque chegamos à conclusão que um, na

verdade, morreu por todos. Ele morreu por todos, para que

pudessem viver para ele.

Portanto, não olhamos mais as pessoas de uma maneira carnal. Quem quer que esteja em Cristo é

uma nova criatura. As velhas coisas se foram; tudo é novo. Mas todas estas coisas são causadas por

Deus, que nos deu este trabalho de reconciliar os homens com ele através de Cristo.

Nós somos embaixadores de Cristo; é como se o próprio Deus rogasse aos homens por meio de nós.

Imploramos a vocês, portanto, que se reconciliem com Deus. Deus fez que aquele que não

experimentou o pecado fosse como um que pecou, por amor a nós. Portanto, vos exortamos para que

não recebam a graça de Deus em vão. É como ele disse: “Eis, agora, o dia da salvação” (Isaías 49:8).

Trabalhamos para salvar as almas dos homens, conduzindo-nos de modo a que não façamos ninguém

tropeçar. Antes, recomendamo-nos pelo modo com que aceitamos as várias provações que vêm a nós,

em nossa obra, por bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor genuíno, pelo armadura da justiça, sendo

verdadeiros mesmo quando somos chamados de mentirosos; sendo desconhecidos porém bem

conhecidos, entristecidos porém regozijando, pobres porém enriquecendo muitos, não tendo nada

porém possuindo todas as coisas.

Ainda nos sentimos abertos e receptivos a vocês, coríntios. Se houver algum problema com nosso

relacionamento, é da parte de vocês. Mas, justo como nossos corações os aceitam, que seus corações

nos aceitem.

Não se ponham em situações que comprometam seu compromisso com Deus, porque somos um

templo do Deus vivo. É como ele disse: “Habitarei entre eles e andarei entre eles, e serei seu Deus, e

eles serão meu povo. Portanto, saiam das coisas do mundo e separem-se das coisas más, que

mancham, e eu serei seu Pai, e vocês serão meus filhos e filhas.” Tendo tais promessas, meus amados

amigos, limpemo-nos de todas as contaminações da carne e do espírito enquanto desenvolvemos a

santidade até a perfeição.

Esta é uma outra expressão muito bonita da aliança que Deus sempre teve com a humanidade: “Se

me obedecerem, serei seu Deus, e vocês serão meu povo.” As passagens poderiam ser multiplicadas

(Êxodo 19:5-6; Levítico 26:12; Jeremias 32:38; Ezequiel 37:27, e muitas outras).

Por que não nos abrir seus corações? Não defraudamos ninguém. Vocês são muito preciosos para

mim, quer morramos juntos quer vivamos juntos. Sinto que posso falar muito francamente com vocês.

Orgulho-me de vocês; estou cheio de conforto; transbordo de alegria.

Quando, contudo, chegamos à Macedônia, não tínhamos conforto. Mas então, quando Tito veio e me

falou sobre tudo o que vocês tinham feito para corrigir os problemas, eu me regozijei muito. Não me

Como embaixadores de

Cristo, imploramos aos

homens que reconciliem

com Deus (5:20-6:3).

As condições e

características do ministério

de Paulo (6:4-10).

Ainda temos afeição por

vocês — por favor, tenham

o mesmo por nós (6:11-13).

Não formem ligações

compremetedores com

incrédulos (6:14-7:1).

Abrem seus corações a nós;

nunca os defraudamos (7:2-

4).

Eu me regozijo porque

minha reprovação foi bem

recebida (7:5-16).

[Você vê que ele volta ao

pensamento que iniciou em

2:12-13?]



A Terceira Viagem Missionária 97

arrependo de tê-los entristecido, porque sua tristeza foi do tipo piedoso e levou-os ao arrependimento.

Vocês fizeram exatamente o que era direito, sobre aquele que tinha se comportado mal. Então, estou

confortado. Fiquei especialmente contente porque Tito achou que as coisas que eu disse sobre vocês

eram verdades.

Desejo falar-lhes do modo como estes macedônios contribuíram com suas posses para os santos

pobres de Jerusalém. Ainda que fossem pobres, eram ricos na sua generosidade. Deram até mais do

que realmente eram capazes de dar.

É por isto que eu disse a Tito para encorajá-los a completarem sua contribuição. Vocês foram os

primeiros a começar,a  um ano atrás, e agora é hora de concluir o que começaram. Não estamos

tentando tomar o que vocês têm para enriquecer os santos pobres de Jerusalém, deixando-lhes nada.

Só queremos que vocês compartilhem sua abundância com eles.

Estamos conduzindo esse negócio de tal modo que seja

aberto e sobre a mesa, para que não haja lugar para

acusações. Haverá mensageiros conosco aprovados pelas

várias igrejas.

Agora sei que vocês já sabem sobre esta coleta para os

santos, e eu conheço seu desejo de ajudar. De fato, estive

dizendo aos outros sobre sua boa vontade, de modo a

estimulá-los a contribuir. Mas agora estou escrevendo para

estar certo de que vocês têm sua oferta pronta, para que

não fiquem envergonhados (para não dizer nada de minha

vergonha) pela minha chegada antes que a tenham

recolhido.

Lembrem-se que aquele que semeia pouco, pouco

colherá, e aquele que semeia fartamente, com fartura

ceifará. Pois aquele que fornece semente para o que planta

e pão para alimento, multiplicará sua semente para

plantação e aumentará os frutos de sua justiça.

Agora eu, Paulo, desejo falar-lhes. Vocês conhecem aquele
de quem se diz que é muito manso e quieto quando entre

vocês, e bravo quando está longe! É verdade que não

usamos armas e estratégias da carne, mas nossas armas,

não obstante, são poderosas diante de Deus para derrubar

fortalezas e capazes de sujeitar todo o pensamento para

levá-lo à obediência a Cristo.

Vocês estão olhando apenas para o que está imediatamente diante de vocês. Se alguém confia que

pertence a Cristo, da mesma forma, nós. E se eu me orgulho muito de nossa autoridade (a qual o

Senhor deu para edificá-los, não para derrubá-los), não ficarei envergonhado. Eu não quis tentar

amedrontá-los com minhas cartas. Alguns dizem que sou bravo e forte somente em minhas cartas, que

vocês não deveriam amedrontar-se e levar a sério o que eu escrevo, porque minha presença corporal

e minha palavra quando estou presente dão em nada. Só para silenciar tal conversa, que esse tal tome

nota disto: do modo que sou em minhas cartas é também o modo como serei quando estiver entre

vocês.

Espero que vocês me tolerem por algumas palavras tolas, porque estou profundamente preocupado

que Satanás possa enganá-los, como enganou Eva.

Eu sei que não estou nem um pouco atrás dos mais importantes dos apóstolos, pois embora eu não

seja um “orador talentoso”, sou talentoso em conhecimento. Mas vocês já deveriam saber disso!

Como os defraudei? Foi pecado que eu me abaixasse para exaltá-los, pregando-lhes o evangelho por

nada? Eu despojei as outras igrejas, recebendo salário delas, de modo que eu pudesse servi-los. Os

irmãos da Macedônia sustentaram cada uma das minhas necessidades.

Estou tentando impedir aqueles que são falsos apóstolos, obreiros enganosos que se intitulam como

apóstolos. Não deveria ser grande surpresa que haja enganadores, pois o próprio Diabo se disfarça de

anjo de luz.

Não deixem ninguém pensar que sou tolo, mas mesmo se alguém o fizer, ouçam o que tenho a dizer.

Vendo que outros se gloriam, eu me gloriarei também. Vocês, aparentemente, não se perturbam

suportando pessoas tolas. Vocês tolerarão um homem se ele os comer vivos, se os aprisionar, se

í A respeito da coleta que

estava sendo feita para os

santos pobres de Jerusalém

(capítulos 8-9):

As igrejas macedônias

foram generosas além de

suas posses (8:1-6).

O propósito da coleta (8:6-

15).

Precauções sendo tomadas

(8:16-24).

Certifiquem-se de que sua

coleta esteja pronta (9:1-5).

Deus abençoa quem dá

generosamente e com

alegria (9:6-15).
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esbofetear suas faces. Então, se outros se gabam do que

fizeram, eu também o farei. Eles são ousados? Eu também

o sou (isto é tolice!). Eles são hebreus? Também eu. São

descendência de Abraão? Eu também. São eles assistentes

de Cristo? Eu também (estou falando como um louco!).

Tenho trabalhado mais do que eles, tenho estado na prisão

mais tempo, fui mais espancado. Cinco vezes os judeus me

bateram com trinta e nove chicotadas cada vez. Três vezes

fui espancado com bastões. Uma vez fui apedrejado,

naufraguei três vezes. Uma vez passei uma noite e um dia

no mar. Tenho suportado muito mais perigos e

sofrimentos do que eles.

Sou forçado a gabar-me, ainda que não queira fazer isso.

Se eles desejam comparar revelações, conheço um

homem em Cristo que, há quatorze anos, foi arrebatado à

presença de Deus, onde ouviu palavras indizíveis que não

é lícito contar. Não sei se este homem foi ao céu em corpo

ou fora dele. Mas por causa dessa tremenda revelação, foi-

me dado um espinho na carne, para que eu não me

exaltasse demais. Eu pedi ao Senhor três vezes para que o

deixasse sair, mas ele disse: “Não, minha força é suficiente

para você.” Prefiro ser fraco e ter a força do Senhor, a ser

forte e não ter o auxílio do Senhor.

Como eu disse, não sou em nada inferior ao apóstolo mais

destacado. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo

foram feitos entre vocês. Assim, de que modo pensam que

foram privados de alguma coisa, a menos que fosse

porque eu não lhes cobrei nada pela minha pregação?

Perdoem-me, se estou errado!

Esta é a terceira vez que vou visitá-los e não serei um fardo
para vocês. Gastarei e me desgastarei alegremente em seu

favor. Se eu os amo mais, vocês me amam menos?

Não pensem que disse essas coisas para defender-me. Eu

as disse para edificá-los, para poupar-me e a vocês o que

terei de fazer se eu chegar e não encontrá-los como queria

que estivessem.

Quando eu chegar, pela boca de duas ou três

testemunhas, estabeleceremos tudo o que tem sido dito.

Digo novamente àqueles que pecaram, quando eu chegar

não os pouparei. Vocês receberão uma demonstração do

poder de Cristo que fala em mim. Examinem-se, para ver

se estão na fé. Espero que vocês endireitem estes assuntos

antes que eu chegue, para que eu não tenha que

repreendê-los rispidamente.

Finalmente, irmãos, adeus. Sejam aperfeiçoados; sejam

confortados; sejam de um único sentimento; vivam em paz

e o Deus de amor e paz estará com vocês.

Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a

comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.

Uma Síntese de 2 Coríntios
Esta segunda carta aos coríntios se divide em três partes claramente definidas: capítulos 1-7, que tratam do

ministério de Paulo e seus companheiros; capítulos 8-9, que tratam da coleta sendo feita para os santos

pobres de Jerusalém; e capítulos 10-13, nos quais Paulo defende seu próprio ministério apostólico e sua

autoridade.

Para dividi-la mais um pouco: nos capítulos 1-2, Paulo explica sua mudança de planos de viagem. Ele mostra

aos coríntios que não foi inconstância, mas consideração por eles que o levou à mudança. Paulo desejava

Paulo defende seu próprio

ministério apostólico e sua

autoridade (capítulos 10-13):

Por favor, não me obriguem

a exercer minha autoridade

(10:1-6).

Ainda que eu possa parecer

fraco, minha autoridade é

real e dada por Deus (10:7-

18).

Por favor, sejam indulgentes

comigo, quando afirmo

minhas credenciais como

apóstolo, um fiel servo de

Deus (11:1-4).

Paulo não era nada inferior

aos seus adversário (11:5-

15).

Os trabalhos e as provações

de Paulo (11:16-33).

A grandeza de suas visões e

revelações é ilustrada por

uma visão de quatorze anos

antes (12:1-10).

Os próprios coríntios

deveriam ter afirmado essas

coisas sobre Paulo (12:11-

13).

Minha boa vontade em

gastar-me em seu benefício

deveria ter mostrado que

meu amos por vocês é

sincero (12:14-18).

A “gabação” de Paulo não é

para se defender, mas para

ajudar os coríntios (12:19-

21).

Quando eu chegar, tudo será

posto em ordem e o poder

de Cristo será demonstrado

(13:1-10).

Exortações finais (13:11-13).

Bênção (13:14).
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confortá-los e ser confortado por eles. Esta meta não teria sido atingida se ele tivesse ido diretamente de Éfeso

a eles, pois então chegaria reprovando e repreendendo. Nos capítulos 3-7, Paulo engrandece e esclarece a

obra (o ministério do evangelho) que ele, Silas e Timóteo tinham feito entre os coríntios.

Nos capítulos 8-9, ele dá instruções mais detalhadas e faz exortações a respeito da coleta para os santos de

Jerusalém.

Nos capítulos 10:1-12:13, Paulo defende seu apostolado. Em 12:14-13:14,  avisa que, quando chegar, tratará

dos malfeitores. Ele escreve estas coisas para que, quando chegar, não tenha que lidar rispidamente com eles.

Paulo Permanece na Grécia por Três Meses (Atos 20:2-3)

Depois de passar por várias cidades da Macedônia onde havia igrejas, Paulo chegou à Grécia, onde

permaneceu por três meses.

Ainda que a cidade em que ele permaneceu não seja especificada, foi sem dúvida em Corinto, porque ele

tinha escrito duas cartas aos irmãos de lá, dizendo que estava chegando, e lhes tinha dito que esperava passar

o inverno com eles (1 Coríntios 16:6). Enquanto estava lá, ele escrevia a carta aos romanos.

Resumo do Livro de Romanos
Paulo iniciou muitas igrejas, mas não iniciou aquela em Roma. A

maioria dos membros da igreja de Roma era composta por gentios

(Romanos 11:13), e desde que Jesus queria que Paulo trabalhasse

principalmente com os gentios, ele queria muito visitar os cristãos

de lá. De fato, ele tinha tentado ir mas, até então, tinham surgido

problemas, de modo que ele não pôde fazer isso (Romanos 1:10-

13).

Dois trechos no livro de Romanos nos permitem saber que Paulo escreveu o livro durante o inverno que

passou em Corinto, na Grécia, em sua terceira viagem missionária. Em Romanos 15:23-33, ele conta seus

planos para os próximos meses. Ele esperava que pudesse fazer logo a viagem a Roma. Conta que está

planejando sair de Corinto logo para levar a coleta dos gentios cristãos aos cristãos judeus de Jerusalém. Ele
espera fazer, então, uma viagem à Espanha e visitar Roma no caminho.

Cencréia era um dos portos da cidade de Corinto, e a igreja de Cencréia é mencionada em 16:1. O fato desta

cidade ser mencionada dá mais apoio à idéia de que o livro de Romanos foi escrito em Corinto. Desde que

Paulo recomendou Febe aos irmãos de Roma, nessa mesma passagem, ela pode ter-lhes levado o livro. Nada

mais é dito sobre ela.

Note que Priscila e Áqüila estão de volta a Roma. Encontramo-los

primeiro em Corinto, na primeira visita de Paulo a esta cidade,

mas eles tinham se mudado recentemente da Itália (Roma) (Atos

18:1-2). Então  acompanharam Paulo de Corinto a Éfeso (Atos

18:18), e estavam ainda vivendo lá quando Paulo escreveu a

primeira carta aos coríntios (1 Coríntios 16:19). Agora, apenas

poucos meses mais tarde, eles estão de volta a Roma e são

saudados por Paulo, quando ele escreve sua carta aos irmãos de

lá (Romanos 16:3-5).

Acontece que os planos de Paulo não se realizaram da maneira que

ele esperava. Nesta carta, ele conta aos romanos seus planos e,

então, pede-lhes suas orações para que ele seja protegido em Jerusalém, de modo que possa completar sua

missão em segurança (Romanos 15:30-32). Em vez de viajar a Roma como um cidadão livre do Império,

contudo, ele foi preso em Jerusalém por homens perversos e mantido em custódia em Cesaréia durante dois

anos, antes que fosse finalmente mandado para Roma como prisioneiro. Ele ficou na prisão ali por mais dois

anos, antes que seu caso fosse ouvido. (Veja Atos 21-28). Ainda que fosse prisioneiro em Roma, ele ainda era

capaz de pregar, e sua pregação era eficaz (Filipenses 1:12-13).

O livro de Romanos apresenta o plano de Deus concebido para que o homem seja considerado justo. O livro

não está descrevendo a justiça pessoal de Deus mas, antes, seu plano, que concede perdão aos pecados dos

homens de modo que possam se apresentar justos diante de Deus. O evangelho conta esse plano. Os

primeiros 17 versículos apresentam o núcleo da mensagem de todo o livro. 
A carta diz:

Paulo — um escravo de Jesus Cristo chamado para ser um apóstolo, dedicado à pregação do

Paulo escreveu o livro de
Romanos no inverno de 57
d.C., na cidade de Corinto.

Paulo não iniciou a
congregação de Roma. Ele
espera visitá-la pela primeira
vez depois de entregar o
donativo aos santos de
Jerusalém.
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evangelho que pertence ao Filho de Deus, Jesus Cristo - a todos os santos que estão em Roma:

Dou graças por sua fé, e anseio por visitá-los para que possamos beneficiar-nos uns aos outros.

Como apóstolo, tenho a tarefa de pregar a história de

Jesus. Tendo pregado Jesus em outros lugares, agora

estou pronto para pregá-lo a vocês, em Roma também.

Não estou envergonhado do evangelho, porque é a

maneira que Deus escolheu para salvar de seus pecados

cada um que crê, seja ele judeu ou gentio.

A ira de Deus foi revelada do céu contra toda a

perversidade da humanidade. Deus se revelou através da

criação, mas os gentios ignoraram a evidência e não o

glorificaram como Deus. Portanto, Deus os abandonou à

extrema perversidade deles.

Mas os judeus não são mais justos perante Deus. Eles

foram abençoados por Deus, sendo-lhes dada a lei de

Moisés, mas deixaram de guardar sua lei e estão

condenados diante de Deus. Não têm como gabar-se aos

gentios.

Seja qual for a lei sob a qual eles vivam, os homens não

têm feito o que se esperava que fizessem. Todos estão

condenados diante de Deus, porque todos têm pecado. E,

enquanto os homens devem fazer todas as coisas que

Deus manda de modo a ser justo, ninguém será justo,

porque ninguém guarda toda a lei perfeitamente, sem

erros. Ninguém!

Mas Deus tem uma nova maneira de salvar os homens. É

um plano de perdão baseado na fé em Cristo, antes do que

sobre a perfeita obediência. É o evangelho (a boa nova

sobre o que Cristo fez), e cada um que crê em Cristo pode
ser salvo, mesmo que não tenha guardado todos os

mandamentos que Deus deu, perfeitamente. O novo plano

de Deus permite aos homens serem perdoados pelos

pecados que eles cometem.

Nem mesmo Abraão foi justificado pela perfeita

obediência. Davi aprendeu que o homem perdoado é

abençoado. Abraão foi justificado pela fé antes de ser

circuncidado. Também foi antes de a lei ter sido dada,

porque era o plano de Deus justificar aqueles que seguem

o exemplo da fé de Abraão, e não aqueles que procuram

ser justificados pela lei.

Uma vez que somos justificados pela fé, temos paz com

Deus e esperança para nossas almas. Podemos regozijar-

nos em nossa esperança, e podemos estar confiantes em

que Deus não nos desapontará. Pois se Deus nos amou

quando éramos pecadores, uma vez que agora estamos

justificados, não nos amará ele ainda mais?

Tudo o que foi perdido quando Adão pecou, mais do que

isso recuperamos em Cristo. Portanto, onde o pecado

abundava, a graça de Deus abundou ainda mais.

Mas se podemos ser salvos de nossos pecados, se

podemos ser perdoados, simplesmente não deveríamos

nos preocupar mais com o pecado? Podemos pecar tanto

quanto quisermos? NÃO! NÃO! NÃO! Quando fomos
sepultados com ele no batismo, prometemos abandonar

o pecado e servir a Deus. Nosso velho homem do pecado

morreu, e nos levantamos do batismo como novas

pessoas, como os que se comprometeram a ser servos de

Cristo, em vez de servos de Satanás.

A carta diz:

O plano de Deus para a justiça é

revelado no evangelho (1:1-17):

Saudação e introdução (1:1-

7).

Desejo pregar-lhes porque o

evangelho é para todos (1:8-

17).

O plano de Deus para a justiça:

todos precisam (1:18-3:20):

Os gentios ignoraram Deus e

pecaram ao extremo (1:18-

32).

Os judeus também

quebraram sua lei. Eles não

tem como se gabar (2:1-29).

Todos têm pecado (3:1-20).

O plano de Deus para a justiça

concedida pela fé (3:21-4:25):

Deus concebeu um plano

para o perdão (3:21-31).

Até mesmo Abraão e Davi

foram justificados pela fé e

não pelas vidas perfeitas

(4:1-25).

O plano de Deus para a justiça:

resolver o problema do pecado

(5:1-6:23):

Podemos regozijar-nos em

nossa esperança (5:1-11).

A morte de Cristo é mais do

que compensa a maldição

causada pelo pecado de

Adão (5:12-21).

Mas a graça de Deus exige

responsibilidade da nossa

parte. Temos compromisso

se viver como servos de

Cristo (6:1-18).

O salário do pecado é a

morte; mas o dom gratuito

de Deus é a vida eterna

(6:19-23).
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As recompensas do novo compromisso valem mais do que

qualquer coisa. Que benefício tiramos do serviço ao

pecado? Somente a morte! Mas o benefício que tiramos

como servos de Deus são santidade e vida eterna.

Cristo nos possibilitou uma alternativa para a lei. Por

exemplo, quando duas pessoas são casadas, se uma

morre, então a outra pode casar-se novamente. Assim

podemos estar casados com Cristo. Fomos libertados da

lei.

A lei nos guiou para sabermos o que era o pecado; ela

identificava o comportamento pecaminoso. Sem a lei, eu

não poderia saber que Deus não queria que eu cobiçasse.

Mas, ainda que ela me ensinasse o que era o pecado, me

aprisionava na desobediência. Cada vez que eu quebrava

um dos seus mandamentos, ela me acusava do pecado.

Uma vez que eu sabia sobre o pecado, ainda que eu

quisesse andar corretamente, encontrava-me pecando;

quando eu tinha conhecimento das coisas que deveria

fazer, eu não as fazia. Então estava preso no pecado.

Quem pode nos salvar de tão terrível situação? Agradeço

a Deus, isso foi feito através de Jesus Cristo,

nosso Senhor.

Em Cristo, não seremos condenados. Nosso corpo se

torna o lugar onde o Espírito de Deus vive, e o Espírito nos

ajuda a viver exatamente como Jesus. De fato, isto foi o

que Deus planejou, que cada um se tornasse uma cópia de

Jesus. Não estou mais preso aos desejos da carne, porque

o espírito me ensina a viver. Posso ser um filho de Deus.

Portanto, nossos sofrimentos presentes nada são. A glória
que nos espera está além da comparação. O espírito nos

ajudará em nossas fraquezas e intercederá a nosso favor.

Portanto, podemos estar bem seguros, pois nada nos pode

separar de Deus, nada mesmo!

Ó, dizem vocês: “E quanto aos judeus? Quando eles

crucificaram Jesus e não quiseram crer nele, não lhes disse

Deus que não poderiam mais ser seu povo especial, nunca

mais? Então, alguma coisa os separou de Deus.” Sim, eles

foram desligados, apesar de suas muitas bênçãos, e sinto-

me profundamente entristecido porque é verdade.

Mas a palavra de Deus não falhou. Apenas porque se é

descendente de Abraão, não significa que se é aprovado

por Deus. Ele fez algumas escolhas entre os descendentes

físicos de Abraão, que eram seu direito fazer.

Os judeus nunca objetaram quanto às outras escolhas de

Deus. Portanto, Deus também tem o direito de mostrar sua

misericórdia àqueles a quem nunca tinha sido oferecida

antes, isto é, aos gentios.

Nossa conclusão, então, deve ser que os gentios, os quais

não buscavam a justiça, chegaram a ela pela fé. Os judeus,

buscando uma lei de justiça, não atingiram a justiça
porque a procuravam, não pela fé, mas pelas obras. Eles

se recusaram a crer no Filho de Deus.

Irmãos, eu oro sinceramente por Israel, para que possa ser

salvo, pois é zeloso por Deus, porém não da maneira

correta. Sendo ignorante do plano de Deus para a justiça

e tentando estabelecer o seu próprio modo, ele não se

O plano de Deus para a justiça:

superar a maldição da lei (7:1-

25):

Fomos libertados da lei (7:1-

6).

A lei identificava o

comportamento pecaminoso,

mas seus mandamentos

capturavam os homens na

desobediência (7:7-13).

Mesmo o homem bom,

sozinho, luta contra as

pressões do pecado. A

derrota é inevitável (7:14-24).

Mas o homem não está só!

Ele pode confiar em Cristo

(7:25).

O plano de Deus para a justiça:

suprir as necessidade

espirituais do homem (8:1-39):

Em Cristo, em vez da

condenação, tenho vida (8:1-

17).

Os sofrimentos presente não

podem comparar-se com a

glória que nos espera (8:18-

27).

Estamos seguros, nada pode

nos separar de Deus (8:28-

39).

O plano de Deus para a justiça:

cumprimento da esperança de

Israel (9:1-11:36):

E quanto aos judeus? Eles

tinham tantas bênçãos, mas

estavam separados do amor

de Deus (9:1-5).

A palavra de Deus não

falhou. Ser um descendente

físico de Abraão não

assegurou o favor de Deus

(9:6-18).

As escolhas de Deus

estavam acima da crítica dos

judeus (9:19-29).

Os gentios ganharam a

justiça pela fé, enquanto os

judeus perderam-na pela

falta de fé (9:30-33).
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submeteu ao plano de Deus.

A justiça da lei exigia o fazer perfeito da lei. A justiça que é pela fé não é impossível, é baseada na fé na

palavra que é pregada. Esta justiça é para os judeus e para os gregos: todo aquele que invocar o nome

do Senhor será salvo. A fé na pregação da boa nova é essencial para a justiça.

Mas nem todos eles ouviam a boa nova. Isaías, por exemplo, dizia: “Senhor, quem creu em nosso

relato?” Pois a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. 
 

Os judeus não creram porque não tiveram oportunidade de

ouvir? Não! A mensagem de Deus foi pregada livremente.

Tiveram eles oportunidade para saber? Sim! Moisés e Isaías

lhes disseram, mas Israel era um povo desobediente,

rebelde.

Rejeitou Deus seu povo? Não, porque Deus nunca planejou
salvar um judeu apenas por ser judeu, ou recusou salvar
um gentio apenas por ser gentio. Deus sempre planejou
salvar aqueles que o amam e crêem nele. Ele não lançou
fora nenhum judeu sequer que acreditou nele. Como nos
dias de Elias, quando havia um remanescente que não
tinha seguido Baal, assim agora há um remanescente
segundo a graça de Deus.

O que Israel, como um todo, buscava, os escolhidos
obtiveram. O restante estava endurecido em seus
sentimentos de modo que se recusou a acreditar.

Caiu Israel de modo a ser irrecuperavelmente perdido?
Não. Sua transgressão forneceu uma ocasião para os
gentios também terem salvação, de modo a provocar o
ciúme de Israel. Se essa transgressão deles significa tais
bênçãos para o mundo, quão maiores bênçãos se viessem
a ser salvos também!

Estou falando aos gentios como o apóstolo dos gentios.
Eu me regozijo com o trabalho que faço, na esperança de
que, ajudando-os a serem salvos, eu possa levar meu povo
a invejar suas bênçãos espirituais e possa salvar alguns
deles. Se a sua rejeição deu a ocasião para que as bênçãos
de Deus fossem oferecidas ao mundo, o que sua aceitação
seria a não ser vida para os mortos?

Se alguns ramos da oliveira (os judeus) foram quebrados
e vocês, um ramo de uma oliveira brava (os gentios) foram
enxertados nela, não se gabem. Lembrem-se, vocês não
sustentam a raiz da árvore; a raiz é que os suporta. Se
vocês disserem: “Bem, ramos foram quebrados de modo
que eu pudesse ser enxertado”, então vocês precisam
perceber isto: os judeus foram quebrados porque não
creram, e os gentios foram convidados para estar no reino
de Deus porque creram. Os gentios podem continuar no
reino somente enquanto forem fiéis. Mas se começarem a
descrer, a forma como os judeus descreram, também
serão rejeitados. Se Deus estava disposto a quebrar os
ramos naturais, ele não os poupará também.

Considere, então, a bondade e a severidade de Deus. Ele
foi duro com os que caíram, mas é bondoso com vocês, se
continuarem na sua graça. De outro modo, vocês serão
separados. Os judeus, se quiserem crer, podem ser
enxertados novamente. Não haverá dificuldade para Deus
receber os judeus de novo, porque se ele pôde enxertar
ramos de oliveira brava no tronco da árvore, então, quão
mais facilmente os ramos naturais.

Não quero que vocês sejam ignorantes do plano de Deus, para que não sejam arrogantes. Os israelitas
experimentaram um endurecimento por parte de alguns deles, para que todos os que serão salvos entre
os gentios possam vir a Deus. Desse modo, todo Israel (o Israel espiritual de Deus) será salvo.

Os judeus tentaram

estabelecer o seu próprio

sistema de justiça por obras

e fracassaram porque não

aceitaram o plano de Deus

(10:1-4).

A justiça pela fé é baseada

na fé no evangelho pregado

a todos (10:5-15).

A fé vem quando os homens

ouviem a mensagem de

Cristo e creêm nela (10:16-

17).

Os judeus foram informados

sobre o plano de Deus para

salvar os gentios também,

mas a maioria deles se

recusou a ouvir (10:18-21).

Deus não rejeitou seu povo;

ele salva aqueles que creêm

nele e o amam, sejam judeus

ou gentios (11:1-6).

A maioria de Israel

endureceu seu coração;

aqueles que creram foram

escolhidos (11:7-10).

A desobediência de Israel

deu ocasião para a salvação

dos gentios (11:11-12).

Paulo se regozija por sua

obra entre os gentios,

esperando provocar seu

povo a buscar a salvação

(11:13-16).

Os gentios não devem

pensar que foram salvos por

causa de sua justiça, antes,

pela fé (11:17-21).

Eis a bondade e a severidade

de Deus (11:22-24).
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A respeito do evangelho, os judeus se tornaram inimigos de Deus para que os gentios pudessem ser

beneficiados, mas quanto à vontade de Deus em aceitá-los, eles são amados por causa dos pais. Os

dons de Deus e seu chamado não são sujeitos a mudança. Assim como vocês foram desobedientes

mas agora receberam a misericórdia de Deus, assim eles também foram julgados desobedientes, de

modo que eles também possam receber a misericórdia de Deus. Deus concluiu que todos os homens

são desobedientes, de modo que ele possa oferecer misericórdia a todos eles.

Ó, a profundeza das riquezas da sabedoria e conhecimento

de Deus!

Portanto, à vista da misericórdia de Deus, lembrem-se de

que devem viver boas vidas, apresentando seus corpos

como sacrifícios vivos a Deus. Vocês devem ser

transformados, isto é, viverem sua vida do modo como

Deus quer que vivam, não de algum modo que vocês

escolham.

Que cada um use qualquer capacidade que tenha a fim de

fazer a vontade de Deus. Sejam sinceros em seu amor um

para com o outro. Sejam bondosos e simpáticos uns com

os outros, prontos para ajudar quando estiverem em

necessidade. Não sejam cheios de orgulho. Nunca deixem

nem a impressão de serem desonestos, e vivam em paz

com todos os homens. Não procurem vingança por vocês

mesmos e façam o bem aos seus inimigos.

Obedeçam as leis do seu governo, porque Deus quer que

o façam. Não deixem obrigações sem cumprir, exceto a de

amar seus irmãos; vocês jamais acabarão de resgatar esse

débito. Lembrem-se que o dia de nosso destino está

próximo. Vivamos como povo da luz, comportando-nos

honestamente, não em imoralidade desenfreada.

Não confunda aquele que é fraco com toda a sorte de

argumentos, no tocante a assuntos difíceis. Há coisas
sobre as quais vocês podem discordar, coisas que não são

certas ou erradas em si mesmas, mas assuntos de

julgamento. Alguns comem carne; outros só comem ervas.

Alguns guardam dias especiais; outros guardam cada dia

do mesmo modo. A coisa importante é deixar cada um

certificar-se de que o que ele fizer, que o faça para Deus.

Vocês não deveriam andar condenando uns aos outros por

tais coisas.

Por outro lado, vocês devem ser cuidadosos em não fazer

com que outro irmão tropece por alguma coisa que você

faça. O reino de Deus não é carne e bebida, mas justiça,

paz e alegria no Espírito Santo. Quando fizerem alguma

coisa, certifiquem-se de que esteja certa. Se estiverem

duvidosos sobre ela, então não a façam.

Em vez de condenar seu irmão fraco, ou por-lhe uma

pedra de tropeço em seu caminho, que o forte auxilie o

fraco. Até mesmo Jesus não procurou sua satisfação, mas

deu-se em sacrifício pelos outros. Portanto, aceitem uns

aos outros, exatamente como Cristo os aceitou, de modo

a trazer louvor a Deus.

Cristo oferece salvação tanto a judeus como a gentios, como as escrituras mostram. Uma vez que sou

o assistente de Jesus Cristo para os gentios, tenho escrito mais ousadamente a vocês. Permitam-me

dizer-lhes uma coisa da qual eu me orgulho. Não me jactarei de nada, exceto o que Cristo fez através

de mim para produzir obediência entre os gentios, por palavras e atos, através de poderosos sinais, pelo

poder do Espírito, para que desde Jerusalém ao longo de todo o caminho até o Ilírico (o território a

leste do mar Adriático) eu tenha pregado plenamente o evangelho de Cristo. Tem sido minha prática

ir a regiões onde outros não foram antes, para que eu não venha a construir sobre as fundações de

outro homem.

O conhecimento do plano

de Deus evitará a arrogância

por parte dos cistãos

gentios (11:25-27).

Deus não odeia os judeus;

ele quer que sejam salvos

de seus pecados também

(11:28-32).

Doxologia (11:33-36).

O plano de Deus para a justiça:

exigir vidas justas (12:1-15:13):

Em vista da misericórdia de

Deus, que suas vidas sejam

transformadas (12:1-21).

Cumpram suas obrigações

com os outros (13:1-14).

Que seu comportamento

mostre sua preocupação

pelo bem-estar espiritual de

seus irmãos (14:1-23).

Não trate asperamente

um irmão fraco referente

a questões de

julgamento (14:1-12).

Não ponha uma pedra de

tropeço no caminho

dele, pelas suas ações

(14:13-23).

Que seu comportamento

reflita o exemplo de Cristo,

que se entregou como um

sacrifício por outros (15:1-

13).
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Mas completei minha missão, e não tendo qualquer outro

lugar para ir nestas regiões, e tendo um grande desejo de

vê-los, é meu plano ir à Espanha e espero vê-los em meu

caminho para lá e visitá-los por algum tempo. Mas agora

estou me dirigindo a Jerusalém para levar uma oferta para

os santos pobres da igreja de lá. Quando eu tiver

completado minha tarefa, então pretendo ir. Orem por

mim para que eu possa estar livre daqueles da Judéia que

não crêem, e para que meu serviço seja aceito pelos santos

de lá.

Recomendo nossa irmã Febe, que é uma serva da igreja em Cencréia. Gostaria, também, de saudar

Áqüila e Priscila, meus auxiliares em Cristo Jesus. Saúdem, também, a igreja que se reúne na casa

deles, e meus muitos outros amigos e conhecidos em Roma.

Os que estão comigo os saúdam também.

Ao único sábio Deus, por Jesus Cristo, seja a glória para sempre.

Uma Síntese de Romanos

Há três partes principais no livro de Romanos. Estas partes nos levam até 15:13. Os primeiros oito capítulos

mostram que a justificação é pela fé em Cristo, não através da lei. Portanto, estamos seguros em Cristo.

Nos capítulos 9 até 11, é como se Paulo antecipasse uma questão: como podemos nos sentir seguros quando

Deus rejeitou seu próprio povo, os judeus? Ele explica que Deus não rejeitou os judeus como tais.

 Ele rejeitou os incrédulos. Aqueles judeus que não creram em

Jesus foram rejeitados; os gentios que creram foram aceitos.

Aqueles que permanecem crentes estão seguros. Paulo defende o

direito de Deus de escolher quem ele quer, e a escolha que Deus fez

era salvar aqueles que crêem e rejeitar aqueles que não crêem.

Nos capítulos 12:1 até 15:13, o apóstolo discute princípios de
conduta cristã, pela qual se dedica a vida ao serviço de Deus.

Começando em 15:14, Paulo fala sobre suas próprias atividades,

o trabalho que tinha feito até aquela ocasião, e então seus planos

para os próximos meses. O capítulo 16 está cheio de saudações a amigos que Paulo tinha em Roma, e

daqueles que estavam com ele aos santos de Roma.

Paulo Veleja para Trôade (Atos 20:3-6)

Depois de três meses em Corinto, Paulo estava pronto para partir a Jerusalém. Mas quando soube de uma

conspiração que os judeus tinham feito contra ele, mudou seus planos de viagem mais uma vez. Em vez de velejar

de Corinto para Jerusalém, decidiu voltar pela Macedônia.

Acompanhando-o estavam Sópatro de Beréia, Aristarco e Secundo,

de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo (que era de Listra) e Tíquico

e Trófimo, da província da Ásia. Todos esses, contudo, foram a frente

de Paulo e Lucas, e ficaram esperando por eles em Trôade. Lucas e

Paulo velejaram de Filipos, depois dos dias dos pães asmos (Páscoa),

e se juntaram aos outros em Trôade, em cinco dias. Em Trôade,

todos eles esperaram mais sete dias.

É interessante e informativo notar algumas coisas sobre este

parágrafo, porque alguns dos homens mencionados desempenham

um papel importante na vida de Paulo.

Aristarco é mencionado em Atos 19 como um dos homens agarrados pela multidão em Éfeso, junto com Gaio,

ambos identificados ali como companheiros de viagem de Paulo, naturais da Macedônia (19:29). Desde que

se diz que este Gaio é de Derbe, não há como saber se ele é o mesmo que foi agarrado em Éfeso. Gaio era

um nome comum naquele tempo. Aristarco é mais tarde mencionado como companheiro de prisão de Paulo

(Colossenses 4:10).

Timóteo, que se poderia descrever como o braço direito de Paulo, estava com o grupo.

Paulo havia pregado o

evangelho desde Jerusalém até

o Ilírico (15:14-21).

Agora ele espera visitar Roma

também, depois de levar a

dádica a Jerusalém (15:22-33).

Saudações e comentários finais

(16:1-24).

O conceito pelo qual
lembrarmos do livro de
Romanos é: A justificação é
pela fé em Jesus, não pelas
obras da lei.

Em vez de viajar direto para a
Síria, no caminho para
Jerusalém, Paulo volta pela
Macedônia, para escapar de
uma trama contra sua vida.
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Tíquico está intimamente relacionado à igreja de Éfeso e foi o

portador de, pelo menos, duas cartas de Paulo: Efésios e

Colossenses (Efésios 6:21-22; Colossenses 4:7-9; 2 Timóteo 4:12).

O texto diz que Trófimo era um efésio (Atos 21:29). Ele é

conhecido pelo rumor de que Paulo tinha levado um gentio ao

templo. Ele tinha sido visto em Jerusalém com Paulo, por isso os

judeus foram rápidos no passarem uma falsa conclusão (21:28-29).

Mais tarde, quando Paulo escreve sua última carta, ele diz a

Timóteo que deixou Trófimo doente, em Mileto (2 Timóteo 4:20).

Lucas também torna a reunir-se ao grupo em Filipos, onde

aparentemente havia ficado desde o tempo da segunda viagem

missionária (Atos 16). Assim, começamos outra narrativa em Atos

que usa a primeira pessoa do plural – nós (20:5-21:18).

Outra nota interessante: Quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas

fizeram a viagem pelo mar de Trôade a Neápolis, na segunda

viagem, a viagem durou apenas dois dias (Atos 16:11). Desta vez,

viajando no sentido Neápolis-Trôade, ela levou cinco dias. A data

era a primeira parte de abril, porque esse era o tempo quando a

festa dos pães asmos (Páscoa) acontecia.

Paulo Prega em Trôade; Êutico Cai da Janela (Atos 20:7-12)

Em Trôade, no primeiro dia da semana, quando os discípulos

estavam reunidos para partir o pão, Paulo lhes pregou. Ele planejava

partir no dia seguinte, por isso prolongou a palestra até meia-noite.

Havia muitas lâmpadas na sala superior, onde estavam se reunindo,

e um jovem chamado Êutico se sentou numa janela. Enquanto Paulo

falava, Êutico não pôde manter seus olhos abertos e ficou

completamente adormecido. Para horror de todos, ele caiu para fora

da janela do terceiro andar e foi recolhido morto. Mas Paulo desceu

e abraçou-o, dizendo: “Não se perturbem, ele está vivo.”

Depois, Paulo subiu de volta, comeu e conversou com os irmãos por

muito tempo, até que rompeu a aurora. Então, ele partiu. Todos

estavam muito confortados sobre Êutico, porque ele estava vivo e

passando bem.

Os professores precisam estar preparados para ressaltar alguns

pontos sobre a Ceia do Senhor, em relação a esta passagem.

Estudantes jovens podem não entender todos os argumentos, por

isso use os mais simples para eles, mas não subestime a

importância deste trecho. Há muitas pessoas que não vêem este

trecho como formando qualquer tipo de modelo para o tempo de

observar a Ceia do Senhor. De fato, muitos querem rejeitá-lo

inteiramente, dizendo que ele não tinha nada a ver com a Ceia do

Senhor. Então, examinemos alguns pontos sobre ele:

ì Paulo estava com pressa de chegar a Jerusalém pelo

Pentecostes (20:16). Ele estava preparado para tomar

medidas extraordinárias a fim de tentar chegar a tempo. Por

exemplo, ele decidiu velejar passando por Éfeso e encontrar-se

apenas com os anciãos daquela igreja. Entretanto, em

Trôade, depois de levar cinco dias para chegar lá de Filipos,

ele espera sete dias (20:6). Por que esperou sete dias? A única

razão perceptível é, então, para que ele pudesse estar com os

irmãos e pregar a eles. Agora, se o partir do pão mencionado

aqui é uma refeição normal, por que eles esperaram sete dias para comer juntos uma refeição comum?

Ou será que os irmãos se encontravam costumeiramente para suas refeições comuns? Se sim, então

Paulo poderia ter encontrado com eles imediatamente depois que chegou e não precisaria demorar sete

dias. Ainda que o termo “partir o pão” freqüentemente significasse comer uma refeição normal, era

também o termo para observar a Ceia do Senhor. Os irmãos não se encontraram especialmente para

Os homens citados eram
mensageiros das várias
congregações que estavam
envolvidas na coleta desta
contribuição para os santos
(veja 1 Coríntios 16:3; 2
Coríntios 8:16-21).

Companheiros de Paulo na
ida a Jerusalém:

Sópatro Aristarco
Secundo Gaio
Timóteo Tíquico
Trófimo Lucas

Paulo cura o jovem Êutico.

Paulo e os irmãos de Trôade
continuaram reunidos até a
madrugada.

Pelo contexto, este “partir o
pão” só poderia ser a Ceia do
Senhor.

Se esta fosse a Ceia do
Senhor, temos uma
indicação clara da Bíblia que
Deus estava satisfeito com
eles tomando-o no primeiro
dia da semana.

Se alguém quiser tomar a
Ceia do Senhor algum outro
dia, ele tem de encontrar
alguma indicação de Deus de
que esse dia seria agradável.
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ouvir Paulo; eles se encontraram para partir o pão e Paulo lhes pregou. O contexto apoia a idéia de que

este “partir o pão” era a Ceia do Senhor.

í Ainda que muitos concordem que esta é a Ceia do Senhor, eles argumentam que não se pode provar por

este único exemplo que a Ceia do Senhor só possa ser tomada no primeiro dia da semana. Mas o ponto

principal é este: para saber o que Deus quer, temos que ter um sinal divino da vontade de Deus. Sabemos

que agradava a Deus que os discípulos se encontrassem no primeiro dia da semana para partilhar a Ceia

do Senhor, por causa do registro em Atos 20:7. Se alguém deseja partilhar dela em qualquer outro

momento, onde está o indicador divino de que é a vontade de Deus que ele assim o faça? Torna-se uma

questão de andar na luz da revelação de Deus, ou andar em caminhos que Deus não iluminou.

Geralmente, aqueles que argumentam que esta era apenas uma refeição comum são também aqueles que

querem provar que a Ceia do Senhor pode ser tomada a qualquer hora, ou que nem é necessário tomá-la.

Teria sido um prazer especial para estes primeiros santos ter um apóstolo no seu meio. Portanto, não é

surpresa que Paulo lhes tenha falado até meia-noite, e então, depois da experiência com Êutico, o grupo

voltou para cima e todos comeram juntos, e continuaram

conversando o resto da noite. Pense que privilégio seria se

pudéssemos ter o apóstolo Paulo em nossa congregação por um

dia! Poderia você pensar em uma maneira melhor de passar

algumas horas?

Em vista do fato que eles estiveram juntos toda a tarde e toda a

noite, parece que esta segunda menção a comer fosse uma refeição

comum. Em outras palavras, os discípulos se encontravam a certa

hora no primeiro dia da semana (nenhuma hora é dada) para

“partir o pão”, aparentemente, como mostramos, para observar a

Ceia do Senhor. Paulo estava lá e pregou a eles. Mas então, depois

da meia-noite e da ressurreição de Êutico, os irmãos voltaram para

cima, comeram juntos (aparentemente uma refeição comum) e

continuaram a visita até o romper do dia.

A Companhia de Paulo Veleja de Trôade
para Mileto (Atos 20:13-16)

Os companheiros de Paulo velejaram para Assôs, onde deveriam

encontrar Paulo, pois ele tinha decidido ir a pé, por terra, e encontrá-

los lá.

Para chegar a Assôs, saindo de Trôade, o navio tinha que velejar

na direção sul, contornando uma península de terra e, depois, ir em

direção ao leste, para Assôs. Por causa da longa viagem, Paulo

poderia caminhar pela terra e juntar-se ao grupo sem retardar o

avanço do navio. O texto não dá indicação porquê ele preferiu

fazer isso.

Quando Paulo se juntou a eles, em Assôs, velejaram para Mitilene (na

ilha de Lesbos). No dia seguinte, velajaram para Quios (uma ilha) e,

no terceiro dia, tocaram em Samos (outra ilha). Um dia depois,

chegaram a Mileto (um porto marítimo poucos quilômetros ao sul

de Éfeso). Paulo decidiu não parar em Éfeso, mesmo porque estava

se apressando para tentar chegar a Jerusalém para Pentecostes.

O Discurso de Paulo aos Presbíteros de Éfeso (Atos 20:17-35)

De Mileto, Paulo chamou os anciãos da igreja de Éfeso, para que pudesse dar-lhes uma exortação final:

Vocês sabem como me comportei entre vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Em todos

os tipos de circunstâncias, servi o Senhor com humildade e com lágrimas, ainda que eu estivesse sob

muitas provações por causa das tramas dos judeus. Vocês sabem como não escondi nada do que

vocês precisavam ouvir, mas ensinei-os publicamente e de casa em casa. Eu testifiquei, tanto aos

judeus como aos gregos, que precisavam voltar-se para Deus em arrependimento e ter fé em Jesus

Cristo.

Agora sou compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá, exceto que o

Espírito Santo me avisa em cada cidade que grilhões e tribulações me esperam. Nenhuma dessas

coisas, contudo, me influenciam, nem considero minha vida preciosa para mim, contanto que eu possa

Paulo está tentando chegar a
Jerusalém para Pentecostes,
que seria no final da
primavera ou no início do
verão.

Lembre-se, ainda estamos
acompanhando Paulo em sua
terceira viagem missionária.
Certifique-se de que seu
mapa mostra sua rota desde
Éfeso a Corinto, onde ele
passou o inverno, de volta
através da Macedônia, para
Trôade, e agora por terra e
mar, à medida em que ele se
põe a caminho ao longo do
litoral da Ásia Menor. Lucas é
muito preciso em seus
pormenores quando fala
desta viagem. Seu mapa
mudo pode não mostrar
todas as ilhas, mas você
pode mostrar a rota
aproximada.
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completar a tarefa que o Senhor me deu: a de testificar o

evangelho da graça de Deus.

Eu sei que nenhum de vocês, entre os quais viajei

pregando o evangelho, me verá outra vez. Por isso, digo

diante de vocês que, como concordarão, sou inocente do

sangue de todos os homens, porque não hesitei em

proclamar toda a vontade de Deus.

Portanto, vigiem-se e guardem o rebanho do qual o

Espírito Santo os fez supervisores, certificando-se de

alimentar a igreja do Senhor, que ele comprou com Seu

próprio sangue. Dou-lhes esta advertência porque sei que,

depois de partir, lobos selvagens entrarão no meio de

vocês e não pouparão o rebanho. Até entre vocês mesmos

se levantarão homens, distorcendo a verdade de modo a

levar discípulos atrás deles. Portanto, estejam alertas!

Lembrem-se de que por três anos não cessei de advertir

cada um, dia e noite, com lágrimas.

Agora eu os confio aos cuidados de Deus e à palavra de

sua graça, que é capaz de edificá-los e dar-lhes uma

herança entre aqueles que são santificados. Não cobicei

prata ou ouro, ou roupas, de nenhum homem. Vocês

mesmos sabem que trabalhei com minhas próprias mãos

para suprir minhas necessidades e as daqueles que

estavam comigo. Mostrei-lhes essas coisas para que,

quando trabalharem, apoiem os fracos. Lembrem-se das

palavras do Senhor Jesus, como ele disse: “É mais

abençoado dar do que receber.”

Quando Paulo acabou de dizer essas coisas, ajoelhou-se com todos

os anciãos e orou. Todos choravam quando o abraçavam e o

beijavam. A coisa que os perturbava mais era sua afirmação de que

não o veriam mais. Eles o acompanharam até o navio.

Esta é a primeira menção a que haverá tribulações esperando

Paulo em Jerusalém. Apenas poucas semanas antes, quando

Paulo escreveu aos romanos, ele estava planejando fazer a viagem

a Jerusalém para entregar a dádiva dos gentios cristãos, e então

planejava visitar Roma a caminho da Espanha. Pediu que os

romanos orassem para que o donativo fosse bem recebido e que ele

fosse livrado dos incrédulos da Judéia, mas nesse ponto ele

pensava que logo estaria a caminho de outro lugar, depois de

chegar a Jerusalém (veja Romanos 15:23-32). Mas antes de falar

com estes anciãos de Éfeso, o Espírito o tinha avisado de que

haveria dificuldades à frente.

Paulo e Seu Grupo Velejam para Tiro (Atos
21:1-6)

Depois que Paulo e seus companheiros se separaram dos anciãos de

Éfeso, eles se lançaram ao mar e tomaram um curso direto a Cós

(uma ilha). No dia seguinte, foram a Rodes (uma cidade na ilha com o mesmo nome. Mais ou menos neste

ponto, eles deixaram o que era considerado o Mar Egeu e entraram nas águas da costa meridional da Ásia

Menor). De Rodes, velejaram até Pátara (uma cidade da Lícia) onde encontraram um navio velejando para a

Fenícia.

Os viajantes, naquele tempo, tinham que fazer conexões entre

navios que faziam rotas regulares, do mesmo modo que fazermos

conexões entre vários vôos ou ônibus, ou estradas de ferro.

De Pátara, velejaram até que avistaram Chipre e, então, viajaram para

o sul, à Síria. Desembarcaram em Tiro, onde o navio tinha que

descarregar. Encontrando discípulos ali, ficaram com eles durante

sete dias. Estes discípulos avisaram Paulo pelo Espírito Santo que ele

Quando Paulo escreveu o
livro de Romanos ele
esperava entregar a dádiva
em Jerusalém e logo partir
na sua viagem para Roma e
Espanha. Mas agora ele sabe
que as dificuldades o
aguardam. Ele não espera
passar por este caminho
novamente, apesar de que
suas cartas posteriores
indicam que ele passou outra
vez pela região depois de sua
prisão em Roma (veja 1
Timóteo 1:3; 2 Timóteo 4:12).

Continue a marcar a rota.
Observe que eles fazem
conxeção com um navio
rumo a Fenícia, que ficava no
litoral ao norte de Cesaréia.

Ele disse aos presbíteros:

Vocês sabem como me conduzi

entre vocês e como não hesitei

em pregar aquelas coisas que

necessitavam, apesar das

privações (20:17-21).

O Espírito avisa-me que haverá

problemas em Jerusalém, mas

nada tem importânica – apenas

que eu complete a minha tarefa

(20:22-24).

Vocês não tornarão a me ver;

mas sou inocente do sangue de

todos os homens, porque não

hesitei em pregar toda a vontade

de Deus (20:25-27).

Portanto, guardem-se a vós

mesmos e ao rebanho que está

entre vós, pois falsos mestres

aparecerão (20:28-31).

Deixei-lhes um exemplo para

que apoiem os fracos (20:33-35).
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não deveria ir a Jerusalém, mas Paulo não hesitou em seus planos. Quando acabou o tempo da visita, ele e seus

companheiros saíram para continuar seu caminho. Todos os discípulos, suas esposas e crianças, saíram da

cidade e os acompanharam até a praia, onde se ajoelharam e oraram juntos. Depois, dizendo adeus uns aos

outros, Paulo e seu grupo subiram a bordo do navio e os discípulos de Tiro voltaram para suas casas.

Os discípulos de Tiro avisaram Paulo, através do Espírito, que não fosse a Jerusalém. Este fato causa um

problema, se o aceitarmos como se o Espírito estivesse dizendo a Paulo: “Não suba a Jerusalém”, e no

entanto Paulo havia dito aos anciãos efésios que estava ligado no Espírito ou compelido pelo Espírito a fazer

a viagem (20:22). Paulo era um homem que, certamente, teria feito o que quer que o Espírito mandasse. A

explicação é que o Espírito estava avisando o que aconteceria, mas a instância a que não fosse estava vindo

das próprias pessoas, porque sentiam profunda tristeza à idéia dele enfrentar tais provações. Paulo sabia que

estava indo rumo a dificuldades, mas sentia-se compelido a ir, pois tinha uma importante tarefa a

desempenhar (20:22; 21:13).

Os Homens Chegam a Cesaréia (Atos 21:7-15)

De Tiro, velejaram para Ptolemaida, onde saudaram os irmãos e ficaram com eles durante um dia. No dia

seguinte, chegaram ao grande porto marítimo de Cesaréia e entraram em casa de Filipe, o evangelista que foi

um dos sete homens escolhidos para ajudar os apóstolos, lá no capítulo 6 de Atos. Filipe tinha quatro filhas, que

possuíam o dom da profecia.

Vimos Filipe pela última vez em Atos 8, no fim do qual o texto diz

que ele se encontrava em Azoto e caminhou pregando pelas

cidades até chegar a Cesaréia (8:40). Aparentemente, ele viveu

desde então em Cesaréia, por um período de mais de vinte e cinco

anos. Agora era cerca de 58 d.C.

Depois de estarem ali durante muitos dias, um profeta de nome

Ágabo desceu de Jerusalém. Ele procurou Paulo, tomou seu cinto,

amarrou suas próprias mãos e disse: “O Espírito Santo diz: ‘Deste

modo, os judeus de Jerusalém atarão o homem que possui este cinto

e o entregarão aos gentios.’”

Tendo ouvido esta notícia, tanto os companheiros de viagem de

Paulo como os irmãos que viviam em Cesaréia, rogaram a Paulo para

que não fosse a Jerusalém. Mas Paulo lhes respondeu: “O que

pensam que estão fazendo, chorando e partindo meu coração? Estou

pronto não somente a ser atado, mas também a morrer em

Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.”

Quando não conseguiram persuadi-lo a mudar seus planos,

desistiram e disseram: “Seja feita a vontade do Senhor”.

Depois disso, Paulo e os homens que estavam com ele se levantaram

e foram para Jerusalém. Alguns dos irmãos de Cesaréia foram com eles e os levaram à casa de Mnasom, onde

eles deveriam ficar. Mnasom era de Chipre e um dos primeiros discípulos.

Quando Paulo chegou a Cesaréia,  permaneceu por “alguns dias”. Por este fato parece que ele não chegou

a Jerusalém a tempo para a festa do Pentecostes. Podemos contar cerca de trinta e cinco dias desde o tempo

em que Paulo saiu de Filipos até ele chegar a Cesaréia. Além disso, encontramos um trecho considerável

desta viagem sem menção a duração (por exemplo, de Pátara a Tiro). Finalmente, temos que acrescentar

os “alguns dias” em Cesaréia. Supondo que fossem cinqüenta dias (o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes,

veja Levítico 23:16), desde cerca de 1º de abril, ele ainda poderia ter tido tempo de ir, mas a Bíblia não diz

se ele chegou ou não a tempo para a festa.

Paulo Chega a Jerusalém (Atos 21:17)

Quando chegaram a Jerusalém, os irmãos os receberam calorosamente.

Este era o mesmo Filipe que
pregava ao povo de Samaria
e ao eunuco etíope em Atos
8.

Paulo é advertido novamente
– desta vez por Ágabo, o

profeta. Encontramos este
mesmo Ágabo no capítulo 11
quando ele avisou sobre a
fome que viria sobre a terra
nos dias de Cláudio. Paulo e
Barnabé levaram a doação de
Antioquia aos irmãos da
Judéia (11:27-30; 12:25).
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A Terceira Viagem
Depois de sair de Antioquia da Síria, Paulo passou por Galácia e Frígia.

Então, em cumprimento da promessa que tinha feito no fim

da segunda viagem, retornou a Éfeso, onde permaneceu e

pregou por três anos. Enquanto esteve lá, ele escreveu,

provavelmente, o livro de Gálatas no começo de sua estada

e, com certeza, escreveu 1 Coríntios lá pelo fim dos três anos.

Ao tempo em que escreveu este livro, ele já havia feito planos

p a r a  c o l e t a r  u m a  d á d iv a  d a s  c o n g re g a ç õ e s

predominantemente gentias para levar aos santos pobres de

Jerusalém.

De Éfeso, ele viajou rumo ao norte até Trôade, mas não

permaneceu para pregar. Continuou em direção à Macedônia,

visitando as várias congregações enquanto passava pela

província. Ao prosseguir seu caminho através da Macedônia,

escrevia a segunda carta aos coríntios.

Quando chegou a Corinto, ali passou o inverno e escreveu o

livro de Romanos.

No início da primavera, ele se pôs a caminho de Jerusalém

com o donativo que tinha sido recolhido. Mas em vez de

velejar direto de Corinto, foi forçado a retroceder e viajar por

terra, através da Macedônia, por causa dos judeus que haviam

feito uma conspiração para matá-lo.

Depois de passar pela Macedônia, ele velejou para Trôade,

onde se encontrou com os irmãos, pregou e visitou-os

durante uma noite inteira.

Continuou o seu caminho por terra e navio até que chegou a

Mileto, onde chamou os anciãos de Éfeso. Já, agora, ele havia

sido avisado pelo Espírito que enfrentaria dificuldades em

Jerusalém. Ele pensa que esta seja a última oportunidade de

encorajar estes irmãos que lhe eram caros.

Ele e seus companheiros continuam sua viagem, parando

para visitar os irmãos em Tiro, Ptolemaida e Cesaréia. Avisos

continuam a vir sobre perseguição adiante, mas ele não vacila

em sua determinação a completar a tarefa de entregar a

dádiva aos judeus cristãos.

Quando chega a Jerusalém, encontra uma calorosa acolhida

dos irmãos.

Reveja a rota que Paulo
tomou em sua terceira
viagem:

Antioquia da Síria

Gálacia e Frígia

Éfeso:
Livro de Galátas
Livro de 1 Coríntio

Trôade

Macedônia:
Livro de 2 Coríntios

Corinto:
Livro de Romanos

De volta pela Macedônia

Trôade

Mileto

Tiro

Ptolemaida

Cesaréia

Jerusalém
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Surgem as Dificuldades em Jerusalém
(Atos 21:17 - 28:31)

Paulo chega a Jerusalém (Atos 21:17-26)

Quando Paulo e seus companheiros chegaram a Jerusalém com a doação das congregações gentias, os irmãos

os receberam calorosamente. Ngráo dia seguinte foram ver Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Paulo

os saudou e, pormenorizadamente, contou o que Deus tinha feito entre os gentios através do seu ministério.

Tendo ouvido seu relato, eles glorificaram a Deus. Então, disseram a Paulo:

Vê, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos eles são diligentes em guardar a lei. Foi-lhes

dito que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios para deixarem de seguir Moisés; que

você lhes diz para não circuncidarem seus filhos nem viverem de acordo com os costumes da lei. O que

pode ser feito a respeito disso? Eles certamente saberão que você veio.

Portanto, aceite nossa sugestão: há quatro homens entre nós que fizeram voto. Tome estes homens

e purifiquem-se você e eles, e pague as despesas que tiverem pela sua purificação, para que possam

ter suas cabeças raspadas. Desse modo, todos saberão que não há verdade nesses rumores sobre

você, mas sim que você está vivendo em obediência à lei.

Quanto aos irmãos gentios, escrevemos e concluímos que

eles não precisam observar nenhuma dessas coisas, exceto

que devem abster-se de coisas sacrificadas aos ídolos, de

sangue, de animais que tenham sido estrangulados e da

fornicação.

Aceitando o conselho deles, Paulo pegou os homens e, no dia

seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo para avisar

da data quando os dias da purificação terminariam, e a oferenda seria

feita por cada um deles.

O voto dos quatro homens era quase certamente um voto de nazireu. No término do prazo, o cabelo, deixado

crescer enquanto durava o voto, era raspado e queimado no fogo que estava debaixo do sacrifício da oferenda

pacífica (Números 6:18). Os sacrifícios que tinham que ser oferecidos são enumerados em Números 6:14-17.

O nazireu tinha que rapar sua cabeça no “dia da sua purificação” (Números 6:9). Esta “purificação” era os

ritos da purificação que esses quatro homens deviam realizar.

Paulo pagaria pelos sacrifícios que teriam de oferecer e por

qualquer outra despesa contraída. Desse modo, ele mostraria que

não fazia objeção aos cristãos judeus seguirem as tradições de seus

pais, desde que não procurassem impô-las como lei. Este ato era

totalmente consistente com a maneira de Paulo proceder em outros

lugares (veja 1 Coríntios 9:20-21).

O voto desses homens era diferente daquele referido em Atos

18:18, porque a raspagem da cabeça, naquele caso, era feita no

momento do voto, e não no seu fim. Aquele voto pode não ter sido

um previsto na lei, mas é mencionado por Josefo como sendo

comum entre os judeus (veja nota nas página 76).

Os Judeus Iniciam um Tumulto (Atos 21:27-36)

Os dias da purificação estavam quase encerrados, quando judeus da Ásia viram Paulo no templo. Eles

começaram a agitar a multidão, gritando: “Homens de Israel,

acudam! Este é o homem que ensina a todos contra o povo, a lei e

este lugar. Para aumentar sua culpa, ele introduziu gregos no templo

e profanou este santo lugar.”

A acusação de que Paulo teria introduzido um gentio na área do

templo era séria aos olhos dos judeus. Havia três pátios que

rodeavam o templo, nos dias do Novo Testamento. Qualquer um

poderia entrar no pátio mais exterior, chamado o Pátio dos

Participar deste voto não
comprometia de forma
alguma a crença de Paulo de
que os gentios não estavam

sujeitos à lei de Moisés.

Os cristãos judeus não
podiam confiar nos
sacrifícios da velha lei, mas
podiam continuar a praticar
coisas como a circuncisão e
os votos sem
comprometerem sua aliança
com Cristo.

As acusações feitas pelos

judeus da Ásia: 

Ele ensina contra o povo, a lei

e o templo e introduziu os

gregos no templo e o

profanou.
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Gentios, mas era proibida, sob pena de morte, a entrada de um gentio nos pátios interiores. Avisos eram

exibidos, tanto em latim como em grego, dizendo: “Nenhum estrangeiro pode ultrapassar esta barreira que

rodeia o templo e o recinto (seus dois pátios internos). Qualquer um que seja apanhado fazendo isso será

culpado por sua morte conseqüente.”

Esses judeus da Ásia viram Trófimo com Paulo na cidade. Trófimo era um efésio que viera com o grupo de

homens para trazer a dádiva. Eles concluíram que Paulo o introduziu no templo, mas certamente não o tinham

visto fazer isso.

O tumulto cresceu como fogo. A multidão agarrou Paulo e arrastou-o para fora do templo, e então as portas do

templo foram fechadas, como se estivessem evitando que fosse contaminado. Enquanto os judeus tentavam

matar Paulo, a notícia de que toda Jerusalém estava em alvoroço chegou ao tribuno da coorte.

Imediatamente, o comandante chamou os soldados e os centuriões

e desceu correndo (da torre de Antônia, a “fortaleza” de 21:34) até

a multidão. Quando os judeus viram o comandante e seus soldados,

pararam de bater em Paulo. O oficial aproximou-se, pegou Paulo e

ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então

perguntou ao povo quem Paulo era e o que havia feito.

A pergunta agitou o povo novamente. Alguns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, de modo que, por

causa do barulho, o oficial não conseguia saber nada. Ele ordenou que Paulo fosse trazido ao castelo (a torre de

Antônia), para onde teve que ser carregado pelos soldados, a fim de protegê-lo contra a violência da multidão,

porque o povo estava furioso e continuava gritando: “Acabem com ele!”

A torre de Antônia era um castelo fortaleza adjacente ao muro noroeste do pátio do templo. Foi reconstruída

e fortificada por Herodes, o Grande. Os romanos mantinham uma coorte de 600 a 1000 soldados servindo

ali todo o tempo, para ajudar a manter a paz entre os judeus. Dois lances de escadas desciam da torre

diretamente ao Pátio dos Gentios. Dado que os judeus se reuniam no templo três vezes ao ano para suas

festas principais, os romanos consideravam a fortaleza um lugar estratégico para observar as multidões e

manter a paz entre um povo subjugado, que não era leal em sua aliança com Roma.

Esse comandante era o homem a frente da coorte de soldados. O texto logo conta que seu nome era Cláudio

Lísias (23:26).

Paulo Solicita Permissão para Falar (Atos 21:37-40)

Quando Paulo estava prestes a ser levado para dentro da fortaleza, falou com o comandante: “Posso lhe

perguntar uma coisa?”

“Você fala grego?” replicou o comandante. “Não é você o egípcio

que, um tempo atrás, agitou a rebelião e levou para o deserto os

quatro mil homens dos Assassinos?”

Os Assassinos eram chamados sicários, por causa da adaga

“sikarios” que eles usavam para matar suas vítimas. Eram o que

nós chamaríamos de terroristas.

Paulo retrucou: “Eu sou um judeu de Tarso, na Cilícia, um cidadão de uma cidade importante, e gostaria de

receber licença para falar ao povo.”

O comandante deu sua permissão e Paulo, em pé sobre as escadas

que subiam até a fortaleza, acenou para pedir a atenção de todos.

Quando um grande silêncio caiu sobre a multidão, Paulo começou

a falar-lhes na língua aramaica.

A língua aramaica tinha sido a linguagem do homem comum em

Israel desde os dias do cativeiro. Sua linguagem original era o

hebreu e, neste tempo, a maioria também sabia falar grego, mas

o aramaico era a língua do dia-a-dia, falada na terra.

A Defesa de Paulo Diante do Povo (Atos 22:1-21)

“Irmãos e pais, ouçam a minha defesa que agora faço diante de vocês.” A multidão, ouvindo que Paulo falava a

língua aramaica, a qual eles usavam normalmente, ficou ainda mais quieta. Paulo continuou:

O comandante resgatou
Paulo quando a multidão
tentava matá-lo.

O comandante tinha
accorentado Paulo porque
pensava que ele era um
terrorista.

O comandante concedeu o
pedido de Paulo para falar à
multidão.
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Sou um judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas educado

nesta cidade, aos pés de Gamaliel, onde fui zeloso de Deus

como todos vocês são hoje, e persegui este Caminho até

a morte. O sumo sacerdote e o sinédrio podem dar

testemunho desses fatos. Deles eu recebi cartas com

autorização para ir a Damasco procurar cristãos  e trazê-los

de volta, amarrados, a Jerusalém para serem punidos.

Mas quando estava me aproximando de Damasco, era

quase meio-dia quando subitamente uma luz forte brilhou

do céu a minha volta. Caí no chão e ouvi uma voz dizendo:

“Saulo, Saulo, por que me persegue?” Então eu disse:

“Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Sou Jesus de

Nazaré, a quem você persegue.”

Ora, aqueles que estavam comigo viram a luz, mas não

entenderam as palavras que me foram faladas. Eu

perguntei: “Que farei, Senhor?” e ele disse: “Levante-se,

entre em Damasco e ali lhe dirão tudo o quê quero que

você faça.”

Depois eu não conseguia ver por causa da magnificência

da luz. Aqueles que estavam comigo me levaram pela mão

e me guiaram até dentro de Damasco.

Um homem excelente, chamado Ananias, vivia ali e gozava

de boa reputação entre os judeus. Ele veio a mim e disse:

“Irmão Saulo, receba sua vista”, e imediatamente eu podia

vê-lo. Ele me disse: “O Deus de nossos ancestrais planejou

que você soubesse sua vontade, visse Cristo e ouvisse uma

mensagem de seus lábios, pois você vai agir como uma

testemunha dele, contando a todos os homens as coisas

que viu e ouviu. Agora, por que está esperando? Levante-

se e seja batizado, invocando o nome do Senhor.”

Algum tempo mais tarde eu voltei para Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão. Jesus me

apareceu, dizendo: “Apressa-te e saia logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a

meu respeito.”

Mas eu disse: “Senhor, eles mesmos sabem que eu encerrava nas prisões e nas sinagogas, espancava

aqueles que criam em ti. E quando derramava-se o sangue de Estêvão, sua testemunha, eu também

estava presente e consentia com isso, e até guardei as vestes daqueles que o matavam.”

Mas ele disse: “Vai, porque te enviarei para longe, para os gentios.”

O Comandante Vem a Saber que
Paulo é um Cidadão Romano (Atos 22:22-29)

A multidão ouviu até o ponto em que Paulo chegou ao momento em que o Senhor o enviou aos gentios. Então,

recomeçou a vociferar e a gritar: “Fora com esse indivíduo! Ele não merece viver!” Enquanto gritavam

estridentemente, jogavam suas capas e atiravam poeira no ar.

Então o comandante desistiu de seu esforço para saber mais por este

meio. Ordenou que Paulo fosse trazido ao castelo para ser

interrogado com açoites.

Em casos como este, o procedimento romano era açoitar para

diminuir a relutância do prisioneiro em falar, e persuadi-lo de que

sua melhor saída era contar tudo.

O comandante saiu, e quando os soldados estavam amarrando Paulo

para açoitá-lo, ele perguntou ao centurião encarregado: “É lícito vocês açoitarem um homem que é cidadão

romano e também não condenado?”

Paulo disse:

Eu, também, já persegui este
Caminho.

Mas o Senhor, a quem eu
perseguia, apareceu a mim.

O Senhor disse que me
diriam o que ele planejava
que eu fizesse.

Ananias veio e me disse que
Deus queria que eu soubesse
sua vontade, porque eu tinha
de contar a todos os homens
as coisas que vi e ouvi.

Mais tarde, Jesus apareceu
novamente e ordenou que
saísse de Jerusalém
rapidamente.

Eu protestei porque meus
companheiros judeus sabiam
como eu havia perseguido
aqueles que criam nele.

Mas ele disse: “Estou te
enviando aos gentios.”

O comandante teve que
resgatar Paulo novamente.
Desta vez, ele ordenou que
Paulo fosse açoitado, para
forçá-lo a contar sua história.
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Quando o centurião ouviu isso, correu ao comandante e disse: “O que vai fazer? Este homem é um romano!”

Prontamente, o oficial veio e perguntou a Paulo: “Diga, você é romano?”

Paulo respondeu: “Sim”.

O comandante replicou: “Eu tive que pagar um alto preço por minha cidadania.”

Paulo disse: “Mas eu nasci romano.”

Aqueles que iriam açoitar Paulo saíram da sala. O comandante estava amedrontado, agora que sabia que seu

prisioneiro era cidadão romano e que o tinha amarrado.

Ainda que o comandante estivesse agora com medo de tratar Paulo cruelmente, não o soltou porque ainda

não sabia quais eram as acusações que os judeus tinham contra ele. Mesmo que Paulo contasse seu lado da

história, o comandante não poderia ter certeza de sua veracidadde

até que ouvisse o dos judeus. Era realmente uma proteção para

Paulo mantê-lo longe das multidões judaicas.

O açoitamento variava em severidade de acordo com o propósito

dos romanos. Para um homem condenado, era parte do processo

de morte no qual toda a crueldade possível era descarregada sobre

a vítima. Um açoitamento como o que Paulo esteve prestes a sofrer

teria sido severo e requereria algumas semanas para se recuperar

dele, mas provavelmente não seria uma ameaça contra a vida.

A lei romana protegia os cidadãos de um tratamento rude, tal

como ser acorrentado quando ainda não condenado, e de punição cruel, como o açoitamento e a crucificação.

Ainda que Paulo tenha sofrido mais do que a maioria dos cristãos, sua cidadania o protegeu contra alguns

tipos de sofrimento. Mesmo quando morreu, foi sua cidadania romana que fez com que ele fosse decapitado,

em vez de crucificado, como Pedro foi.

A Defesa de Paulo Perante o Conselho Judeu (Atos 22:30-23:10)

No dia seguinte, o comandante, desejando saber mais a respeito do caso de Paulo, levou-o perante o Sinédrio

e os principais sacerdotes, aos quais ele tinha ordenado que se reunissem.

Ousadamente, Paulo olhou para o Conselho e disse: “Irmãos, eu

tenho vivido diante de Deus com toda a boa consciência até este

dia.”

Ninguém sabe que rumo o discurso de Paulo teria seguido se não

tivesse sido interrompido. Provavelmente ele teria salientado que

sempre tentou fazer o que pensava ser a vontade de Deus, mas

esteve honestamente enganado sobre o que seria a vontade de Deus quando estava perseguindo a igreja.

O sumo sacerdote, Ananias, ordenou àqueles que estavam próximos

que esbofeteassem Paulo na boca.

Este Ananias não era o Anás dos dias de Jesus. Este homem

chegou à posição de sumo sacerdote no ano 48 d.C. e serviu até 59

d.C., quando foi assassinado por algum dos sicários, ou

assassinos, já mencionados. Já era cerca de 58 d.C.; portanto, ele

não tinha muito mais tempo de vida.

Paulo respondeu rapidamente, dizendo: “Deus há de feri-lo, parede caiada! Proclama estar assentado para me

julgar de acordo com a lei e, no entanto, contra a lei ordena que eu

seja batido?”

Aqueles que estavam junto disseram: “Você fala contra o sumo

sacerdote de Deus?”

Paulo replicou: “Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote.

Está escrito: ‘Não fale mal de uma autoridade do povo.’ ”

O que Paulo disse a Ananias era verdade, e sua afirmação de que

Deus o feriria, de um modo profético, se referia a sua morte às

mãos de assassinos cerca de um ano depois, então Paulo estava inspirado em sua resposta. Lembre-se de que

Teria sido uma ofensa grave
se o comandante tivesse
mantido sua ordem de
açoitar Paulo mesmo depois
de saber de sua cidadania
romana.

Paulo começou: “Sempre
procurei fazer o que pensava
ser direito diante de Deus.”

Mas Paulo foi interrompido
por uma bofetada, por ordem
do Sumo Sacerdote.

Mesmo sob circunstâncias
como estas, Paulo não
considerava apropriado falar
contra uma autoridade de
seu povo.
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Jesus tinha dito que o Espírito Santo guiaria os santos no que dizer

quando fossem levados a julgamento (Marcos 13:9-11). Era,

portanto, pelo Espírito que Paulo falou. Ainda, se Paulo soubesse

que Ananias era o sumo sacerdote, não teria dito as palavras para

que não estivesse em violação de Êxodo 22:28. Esta repreensão

não era de Paulo, mas do Espírito.

Paulo pôde ver que não teria uma audiência justa nessa assembléia,e

assim, percebendo que o conselho estava dividido entre saduceus e fariseus, ele gritou: “Irmãos, eu sou fariseu,

filho de fariseus. É a respeito da esperança e da ressurreição que estou sendo interrogado.”

Imediatamente o conselho caiu em discussão, os fariseus contra os

saduceus. Agora, os saduceus diziam que não há ressurreição, nem

anjos, nem espíritos, mas os fariseus acreditavam em todos os três.

A reunião logo estava em tumulto. Alguns dos escribas, que eram

fariseus, levantavam-se e diziam: “Não vemos mal neste homem; de

fato, é possível que um espírito ou um anjo tenha falado com ele.”

A situação logo estava desenfreada e o comandante temia que Paulo

fosse despedaçado. Então ele ordenou aos soldados que descessem

e o retirassem à força da multidão e o trouxessem para dentro da

fortaleza de Antônia.

O Senhor Conforta Paulo (Atos 23:11)

Nessa noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: “Ânimo: assim como testificou de mim em Jerusalém, você dará

testemunho de mim também em Roma.”

Uma Conspiração Contra a Vida de Paulo (Atos 23:12-30)

No dia seguinte, mais de quarenta judeus formaram um bando, sob uma maldição, dizendo que não comeriam

nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eles disseram aos principais sacerdotes e anciãos a respeito de

seu voto: “Nós nos pusemos sob uma grande maldição para não comer coisa alguma até que matemos Paulo.

Assim é como vocês podem nos ajudar: persuadam o conselho a

fazer com que o comandante traga Paulo de novo aqui para baixo,

como se quisessem encontrar mais pormenores sobre o caso e, antes

que ele chegue aqui, estaremos prontos a matá-lo.”

O filho da irmã de Paulo ouviu sobre a emboscada e foi ao castelo

contar a ele sobre a trama. Paulo chamou um dos centuriões e disse:

“Leve este jovem ao comandante, porque ele tem uma notícia para

ele.”

O centurião conduziu o sobrinho de Paulo ao oficial e disse: “Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu para lhe

trazer este jovem, porque ele tem algo a lhe dizer.”

O comandante pegou o jovem pela mão, chamou-o de lado em particular e disse: “O que é que você tem a me

dizer?”

“Os judeus entraram em acordo para lhe pedir que leve Paulo lá

embaixo ao Sinédrio, amanhã, como se fossem interrogá-lo mais.

Não concorde com isto, contudo, porque mais de quarenta homens

esperam por ele. Comprometeram-se sob uma maldição, jurando

que não vão comer nem beber enquanto não tiverem matado Paulo.

Eles estão prontos e esperam que você conceda o pedido deles.”

Então o comandante mandou o jovem embora, avisando-o: “Não

diga nada a ninguém que me contou essas coisas.”

Assim que o rapaz se foi, o comandante chamou dois centuriões e disse: “Preparem duzentos soldados para ir

a Cesaréia. Precisaremos também de setenta cavaleiros e duzentos lanceiros. Digam-lhes para estarem prontos

para sair às nove horas desta noite. Certifiquem-se de ter também um animal pronto para Paulo montar.”

Enquanto esperava que estas preparações fossem feitas, o comandante escreveu uma carta a Félix, o governador.

Paulo causou caos na
assembléia ao declarar que
fora interrogado sobre a
esperança da ressurreição.

Saduceus: não acreditavam
na ressurreição, em anjos
nem em espíritos.

Fariseus: acreditavam em
todos os três.

Notícias da conspiração dos
judeus de matar Paulo
chegam a ele através de seu
sobrinho.

O comandante protegeu
Paulo de novo. Desta vez
enviou-o a Cesaréia sob a
escolta de 470 soldados.
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A carta dizia:

Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix.

Saudações.

Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser

morto, quando cheguei a eles com soldados e o resgatei,

pois soube que era romano.

Desejando saber o quê os judeus tinham contra ele, levei-o

ao conselho deles. Mas o achei acusado de assuntos que

tinham a ver com a lei deles. Não havia queixa contra ele

que justificasse sua morte.

Então, quando soube de uma conspiração contra sua vida,

imediatamente o enviei para o senhor, com o plano de que

os acusadores irão apresentar seu caso contra ele diante

do senhor.

Adeus.

Paulo é Escoltado a Cesaréia (Atos 23:31-35)

Os soldados pegaram Paulo, conforme lhes foi ordenado, e o escoltaram até Antipátride naquela noite. No dia

seguinte a cavalaria prosseguiu com Paulo enquanto os soldados retornavam a Jerusalém.

A estrada tomada pelos guardas de Paulo seguia a noroeste para

Lida, daí ao norte até Antipátride e, então, ao norte para Cesaréia,

uma distância total de 110 quilômetros. Alguns criticaram esse

oficial por utilizar um pequeno exército de 470 homens para

escoltar Paulo, mas o comandante queria estar certo de que

nenhum ataque surpresa tivesse sucesso contra Paulo.

Quando os soldados chegaram a Cesaréia, entregaram a carta de

Cláudio Lísias e apresentaram Paulo a Félix. Quando este leu a carta, perguntou a Paulo de que província ele era.

Quando entendeu que era da Cilícia, disse: “Eu lhe darei uma audiência plena quando seus acusadores tiverem

chegado.” Então Félix deu ordens para que Paulo fosse mantido sob

custódia no palácio de Herodes, o Grande, que agora servia de

residência oficial do governador.

A questão sobre de que província Paulo era foi para determinar sob
qual jurisdição ele iria ficar. A Cilícia estava sob o governador da
Síria. Paulo tinha sido preso em Jerusalém sob a jurisdição de
Félix, mas sendo nativo da Cilícia, o julgamento dele, se
envolvesse revolta, teria que ser ouvido perante o governador da
Síria. Tal eventualidade não veio a ocorrer mas, neste ponto, Félix
devia considerar as possibilidades.

Félix tinha sido um escravo, juntamente com seu irmão Palas. Os
dois se tornaram homens livres na casa da mãe do Imperador Cláudio. Palas se tornou o favorito do
imperador e um dos seus ministros. Ele conseguiu o posto de procurador da Judéia para seu irmão em 52 até
60 d.C.

Tácito, o historiador romano, criticou muito Félix, dizendo: “Com
bastante crueldade e luxúria ele exercia o poder de um rei com o
espírito de um escravo.” Sentindo que seu irmão Palas podia
protegê-lo, Félix pensou que tinha liberdade para ser tão cruel e
inescrupuloso quanto quisesse.

Suetônio, o historiador romano, relata que Félix tinha três esposas: Drusila, princesa da Mauritânia; Drusila,
a filha de Herodes Agripa I; e a terceira esposa, que é desconhecida. Félix governou até ser chamado de volta
por Nero, em 60 d.C. Ele perdeu sua posição como pessoa notável com a execução de seu irmão Palas em
63 d.C.

A Defesa de Paulo Perante Félix (Atos 24:1-23)

Cinco dias depois que Paulo saiu de Jerusalém, Ananias, o sumo sacerdote, chegou a Cesaréia com alguns dos

A carta dizia:

Resgatei este homem das mãos

dos judeus porque soube que

era romano.

Ele é acusado de assuntos

referentes à lei deles. Nenhuma

queixa justifica sua morte.

Quando soube de uma

conspiração contra ele, o enviei

ao senhor.

Seus acusadores apresentarão

seu caso contra ele aí

Cesaréia era o quartel-
general oficial do governador
romano da Judéia. Ficava no
litoral, cerca e 110
quilômetros a noroeste de
Jerusalém.

Félix foi procurador da
Judéia de 52 até 60 d.C.

Os judeus chegam com seu
advogado para apresentar as
acusações contra Paulo.
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anciãos e um orador chamado Tértulo, que iria apresentar suas
queixas contra Paulo ao governador.

A razão para contratar Tértulo não foi porque os judeus não

pudessem entender latim ou grego, nem pelo fato de serem pouco

versados na lei romana. O discurso foi feito em grego, mas os

judeus eram competentes tanto com o grego como com o latim.

Tértulo foi contratado por causa da sua eloqüência. Ele

asseguraria que as acusações dos judeus recebessem uma

audiência tão favorável quanto possível. Era o advogado dos

judeus.

Quando Paulo foi chamado a entrar, Tértulo começou a acusá-lo,

dizendo:

Desde que o senhor nos trouxe muita paz e que, através de

suas excelentes ações, muitos problemas têm sido

reso lv idos para nossa nação, nós ace itam os

agradecidamente cada expressão de sua graça em todos

os lugares, excelentíssimo Félix.

Mas, para que eu não o canse mais com esses assuntos,

peço-lhe ser benevolente o suficiente para ouvir umas

poucas palavras. Achamos este homem uma peste e um

chefe de revoltas pelo mundo todo. Ele é um chefe

agitador da seita dos nazarenos. Além disso, ousou

profanar o templo, por isso o prendemos. Queríamos

cuidar do caso nós mesmos e julgá-lo por nossa lei, mas

Lísias, com grande violência, tirou-o de nossas mãos e o

enviou ao senhor.

O senhor poderá, sem dúvida, verificar esses fatos

interrogando-o.

Os judeus corroboraram a acusação de Tértulo, afirmando que as

acusações eram verdadeiras.

O governador não fez comentário, mas acenou a Paulo indicando

que ele poderia falar. Paulo começou:

Sabendo que o senhor tem sido juiz deste povo por muitos

anos (cerca de cinco ou seis anos), eu, animadamente,

apresento meu caso. O senhor pode facilmente verificar

que não se passaram mais de doze dias desde que subi a

Jerusalém para adorar (possivelmente se referindo a seu

comparecimento na festa de Pentecostes). Meus

acusadores não me encontraram debatendo com ninguém

no templo, ou agitando uma multidão nas sinagogas ou

em qualquer lugar da cidade. Nem podem provar suas

acusações contra mim.

Há uma coisa que confesso: sirvo o Deus de nossos pais,

no Caminho que eles chamam de seita. Nisto não faço

mais do que acreditar nas coisas que estão escritas na lei

e nos profetas. Minha esperança é dirigida a Deus, uma

esperança compartilhada por estes homens de que haverá

uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos.

Portanto, eu me empenho em manter minha consciência

limpa diante de Deus e do homem.

Depois de alguns anos longe do país, vim trazer uma

doação a minha nação. No meio deste serviço, eles me

encontraram no templo. Eu estava purificado, não havia

nenhuma multidão comigo nem nenhum tumulto. Mas há

Tértulo disse:

Ó Félix, o senhor tem feito
grandes coisas para nossa
nação.

Agora, por favor, ouça-nos
sobre este assunto.

Este indivíduo promove
tumultos entre os judeus em
todo lugar e é um agitador na
seita dos nazarenos.

Profanou nosso templo e 
então o prendemos.

Lísias não quis tratar o caso
por si, mas o enviou ao
senhor.

Paulo replicou:

Cheguei a Jerusalém faz
apenas doze dias.

Eles não me encontraram
agitando o povo, nem podem
provar sua acusação de que
sou um arruaceiro.

Eu sirvo o Deus de nosso
pais de acordo com o
Caminho que eles chamam
de seita.

Tenho a mesma esperança
na ressurreição dos mortos
que eles têm.

Portanto eu procuro ter uma
consciência limpa diante de
Deus e dos homens.

Vim a Jerusalém trazer uma
dádiva a meu povo.

Entrei no templo para adorar.
Não havia multidão nem
tumulto.

Os judeus da Ásia deveriam
estar aqui fazendo suas
acusações, ou esses homens
deveriam dizer-lhe o que
encontraram contra mim, no
Sinédrio.
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alguns judeus da Ásia que deveriam estar aqui para me acusar, se têm algum caso contra mim. De

qualquer forma, que estes homens digam qual crime cometi ou que acusação trouxeram contra mim

em seu conselho, a menos que seja esta afirmação que fiz no meio deles: “É com respeito à

ressurreição dos mortos que estou sendo interrogado diante de vocês neste dia.”

Félix estava bem familiarizado com o cristianismo,por isso, depois de ouvir a defesa de Paulo, adiou qualquer nova

discussão, dizendo: “Quando Lísias, o comandante, vier, decidirei seu caso.”

Então disse ao centurião que Paulo deveria ser mantido sob custódia, mas tratado com toda a cortesia, e que aos

seus amigos seria permitido livre acesso ao apóstolo.

Félix Chama Paulo para Falar a ele e a sua Esposa Drusila (Atos 24:24-27)

Depois de algum tempo, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia. Ela era a filha de Herodes Agripa I

(Atos 12) e irmã de Berenice e Herodes Agripa II (Atos 26). Eles

mandaram chamar Paulo para vir e falar sobre a fé em Jesus Cristo.

Quando Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e o julgamento

por vir, Félix ficou aterrorizado. Ele disse: “Vá, por ora. Quando eu

tiver um tempo conveniente, vou chamá-lo.”

O versículo 22 afirma que Félix tinha algum conhecimento deste

Caminho de Cristo, logo parece que ele e Drusila queriam mais

informação sobre o que Paulo ensinava.

Ainda que Félix estivesse impressionado pelo que Paulo ensinou, ele estava principalmente esperando que lhe

fosse oferecido um suborno para soltá-lo. Por esta razão, mandava buscar Paulo freqüentemente e conversava

com ele. Contudo, manteve Paulo prisioneiro durante os dois anos em que continuou como governador. Então,

quando foi sucedido por Pórcio Festo, ele deixou Paulo prisioneiro com a esperança de agradar aos judeus. Agora

era o ano 60 d.C.

O Evangelho de Lucas

Não há evidências suficientes para sabermos quando exatamente

os relatos dos evangelhos foram escritos. João fez seu escrito no

fim do primeiro século, mas é quase certo que os outros relatos

foram escritos antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C.

Desde que não temos informação histórica sobre o trabalho de

Mateus ou Marcos, não podemos indicar com precisão um ano ao

qual a escrita de seus livros se ajustaria. Contudo, bastante

informação é dada sobre Lucas, para nos informar sobre quando

ele pode ter escrito.

De acordo com 1:1-4, Lucas fez cuidadosa pesquisa entre as testemunhas oculares de Jesus antes de escrever

sua narração da vida de Cristo. Portanto, além da inspiração do Espírito Santo, Lucas tinha relatos em

primeira mão do que Jesus disse e fez. Isso significa que ele tinha que estar na terra de Israel para ter tal

oportunidade.

Como já sabíamos, Lucas acompanhou Paulo nessa última viagem a Jerusalém e, como ainda vemos em

Atos 27, ele também acompanha Paulo no seu caminho ao imperador, em Roma. Antes disso, Lucas esteve

primeiro em Trôade, depois em Filipos a partir do tempo que Paulo chegou a Trôade em sua segunda viagem

missionária, até que ele se reuniu ao grupo de Paulo para esta viagem a Jerusalém que acabamos de

descrever. Agora parece que Lucas ficou na região perto de Paulo durante estes dois anos em que Paulo esteve

na prisão em Cesaréia, então era o tempo lógico para ele fazer sua pesquisa e escrita sobre a vida e a obra

de Cristo. Portanto, a data estimada para a escrita do livro de Lucas é 58-60 d.C.

Festo Ouve as Acusações dos Judeus Contra Paulo (Atos 25:1-5)

Festo era de uma proeminente família romana. Ele não serviu muito tempo como procurador. Lá pelo ano

62 d.C. estava morto e o perverso Albino foi seu sucessor.

Três dias depois de chegar para tomar posse de sua província, os principais sacerdotes e judeus se encontraram

com ele e levantaram suas acusações contra Paulo. Eles pediram a Festo que trouxesse Paulo a Jerusalém para

julgamento, pretendendo emboscá-lo no caminho.

Festo, contudo, respondeu que Paulo estava sob custódia em Cesaréia e que ele próprio estava para ir até lá. Ele

Félix tremeu com a
mensagem de Paulo, mas
não fez nada para mudar sua
vida.

O livro de Lucas
provavelmente foi escrito
durante os dois anos que
Paulo esteve preso em
Cesaréia.
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lhes disse: “Que aqueles entre vocês que têm poder venham comigo, e se há alguma coisa contra Paulo, que o

acusem.”

Paulo Apela para César (Atos 25:6-12)

Depois de uns oito ou dez dias em Jerusalém, Festo retornou a Cesaréia e, no dia seguinte, sentou-se no tribunal

de César para ouvir o caso contra Paulo. Quando Paulo foi trazido, os judeus que tinham vindo de Jerusalém

fizeram muitas acusações sérias contra ele, as quais não podiam

provar.

Paulo respondeu: “Não fiz uma única coisa errada contra a lei dos

judeus, contra o templo ou contra César.”

Festo, tentando agradar os judeus, disse: “Subiria você a Jerusalém

e se submeteria a julgamento diante de mim a respeito destes

assuntos?”

Paulo então deu uma resposta contundente: “Vou me apresentar

diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não

fiz nada de errado aos judeus e o senhor o sabe! Se cometi crimes

dignos de morte, então não farei nenhum esforço para me evadir

dela. Mas se nenhuma destas coisas de que me acusam é verdade, nenhum homem tem o direito de me entregar

a eles. Apelo para César.”

Depois de consultar seus conselheiros, Festo disse: “Você apelou para César, para César irá.”

O apelo para César era um privilégio dos cidadãos romanos. Ele existia justamente para uma ocasião como

esta. Para ser justo com Festo, vamos mencionar que ele não sabia da trama dos judeus para matar Paulo,

mas Paulo sabia de conspirações passadas e não tinha intenção de ser colocado nas mãos deles. Ele viu em

Festo a mesma vontade de agradar aos judeus que Félix tinha. Depois desses dois anos de prisão, Paulo

estava convencido de que não haveria justiça para ele, nem em Cesaréia nem em Jerusalém.

Agora Festo estava diante de diversas opções. Desde que Paulo era, obviamente, inocente, Festo poderia e

deveria tê-lo libertado. Mas isso teria provocado a raiva dos judeus. Ele poderia negar seu apelo e continuar

o julgamento. Mas negar o apelo de um cidadão romano e julgá-lo envolveria muitas conseqüências sérias,

a menos que Festo tivesse uma excelente razão para negar seu apelo. Portanto, ele tomou a terceira

alternativa, e esta foi aceitar o apelo de Paulo e mandá-lo a Roma. Mesmo esta alternativa o envolvia em

sérias dificuldades, como veremos.

O Rei Agripa Chega a Cesaréia (Atos 25:13-22)

Agripa II tinha dezessete anos quando seu pai morreu (Atos 12), e foi considerado muito jovem para assumir

o reino. Ele permaneceu em Roma por mais seis anos. No ano 50 d. C., foi feito rei da Cálcida e lhe foram

dados cada vez mais territórios sobre os quais dominar. Foi-lhe dado, também, domínio sobre o templo de

Jerusalém e, com isso, o direito de escolher os sumos sacerdotes judeus. Agripa fez um decidido esforço para

evitar a rebelião judaica que ocasionou a queda de Jerusalém, mas quando não conseguiu, deu seu apoio

entusiástico aos romanos e se distanciou dos judeus. Morreu no

ano 101 d.C.

Berenice teve uma carreira com muitos altos e baixos. Ela era a

irmã de Drusila e de Agripa II e tinha se casado bem novinha com

seu tio Herodes, rei da Cálcida. Quando ele morreu, ela passou a

viver com seu irmão Agripa em estado de incesto. Casou-se com

Polemo, o rei da Cilícia, para acabar com os rumores sobre sua

relação com seu irmão. Entretanto, logo ela voltou com ele.

Ela poderia ter ficado com seu irmão, porque ele viveu até uma

idade avançada. Mas, apesar de ter tido vários filhos e ser, de certo

modo, de idade avançada, ela se tornou a amante de Vespasiano

e depois, de seu filho Tito, ambos os quais serviram como

imperadores de Roma.

Depois de passados alguns dias, Agripa II veio com sua irmã Berenice

para saudar o procurador Festo. Enquanto conversavam por um

Quando Festo perguntou a
Paulo se ele estava disposto
a ir a Jerusalém para ser
julgado, Paulo replicou: “Vou
me apresentar diante do
tribunal de César. O senhor
sabe que não fiz nada de
errado. Apleo a César.”

Rei Agripa II — filho de
Agripa I e bisneto de Herodes
o Grande.

Berenice — irmã de Agripa II
e de Drusila e esposa de
Félix.

A visita descrita aqui de
Agripa II a Festo era uma
visita de cortesia formal para
saudar o novo procurador.
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longo tempo, Festo decidiu falar ao rei sobre Paulo. Ele disse:

Há um certo homem que foi deixado na prisão por Félix.

Quando eu estava em Jerusalém, os chefes judeus fizeram

acusações contra ele, querendo que eu o sentenciasse

para punição. Naturalmente, eu lhes disse que nós,

romanos, não conduzimos as coisas desse modo, que não

tomamos nenhuma decisão antes que o acusado possa

enfrentar os acusadores e ter uma oportunidade de se defender.

Então, quando chegaram aqui a Cesaréia, eu prontamente

trouxe o homem. Quando foram feitas as acusações,

todavia, elas nada tinham a ver com qualquer crime, mas

simplesmente algumas controvérsias relativas à religião

deles. Parece ser a respeito de um certo homem chamado

Jesus, que eles dizem estar morto, mas Paulo afirma estar

vivo. 
 

Eu estava incerto sobre como lidar com a situação, assim

perguntei a Paulo se ele estava disposto a ir a Jerusalém e

ser julgado lá. Mas ele apelou para César, então dei ordem

para que fosse mantido até que eu possa enviá-lo.

Agripa replicou: “Eu mesmo estaria muito interessado em ouvir este

homem.”

“Amanhã o ouvirá”, respondeu Festo.

Festo era novo na região, por isso não sabia nada sobre Jesus nem

sobre sua causa. Félix esteve lá o tempo necessário para saber

bastante sobre este Caminho. Agripa professava ser judeu na

religião, bem como toda a família Herodes, por isso ele também

sabia muito mais sobre a cristianismo do que Festo.

Agripa e Berenice se Reúnem com
Outros Chefes para ouvir a Defesa de Paulo (Atos 25:23-27)

No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram ao salão do tribunal com grande cerimônia. Comandantes, nobres

e o governador Festo também estavam lá. Quando todos se assentaram, Festo mandou que Paulo fosse trazido.

Antes de Paulo falar, Festo se dirigiu à assembléia para lhe dar um pouco dos antecedentes do caso. Ele disse:

Rei Agripa, e todos vocês que hoje estão aqui, vêem este homem contra quem todos os judeus fizeram

acusação, tanto em Jerusalém como aqui. Eles declaram que ele tem que morrer, mas achei que ele

não havia feito nada que fosse digno de morte e, como ele apelou para César, eu determinei enviá-lo.

O problema é que não tenho nada para escrever a César sobre ele. É por isso que eu o trouxe perante

vocês, e especialmente perante o Rei Agripa, para que depois de ouvirem o seu caso talvez eu tenha

alguma coisa para escrever. Não me parece razoável enviar um prisioneiro e não mandar junto uma lista

das acusações contra ele.

Neste discurso vemos a díficil situação em que Festo havia se

metido. Por buscar agradar os judeus e deixar de fazer a coisa que

era obviamente certa, ele agora tem um prisioneiro para enviar a

Roma, mas sem acusações! O que o imperador pensará de um

governador que não pode decidir um caso no qual não há

acusações?

A Defesa de Paulo Perante Agripa (Atos 26:1-32)

Agripa, como convidado de honra, disse a Paulo: “Pode falar agora por si próprio.”

Paulo estendeu sua mão e começou sua defesa:

Agrada-me muito, Rei Agripa, fazer minha defesa perante o senhor hoje a respeito das coisas pelas

Festo descreveu o caso de
Paulo:

Os judeus queriam que eu o

condenasse baseado nas

palavras deles.

Eu lhes disse que deveria ser

permitido ao acusado enfrentar

seus acusadores e fazer a sua

defesa.

Ouvi as acusações, mas não

falavam de nenhum crime. A

questão era sobre um homem

chamado Jesus, que os judeus

dizem estar morto e Paulo diz

que está vivo.

Eu fiquei confuso e, ao

perguntar a Paulo se queria ser

julgado em Jerusalém, ele

apelou a César.

Toda a família Herodes
professava ser judia na
religião, ainda que fossem de
ascendência edomita.

Festo tem um dilema:
Ele tem um prisioneiro para
enviar ao imperador, mas
sem acusações!
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quais tenho sido acusado, especialmente porque o senhor

é intimamente familiarizado com todos os assuntos dos

judeus. Portanto, peço-te ouvir-me pacientemente.

Os judeus sabem da minha vida passada, porque cresci e

fu i ed u ca d o  em  Je ru sa lém . Se  qu isessem ,
poderiam te dizer que, da maneira do mais rígido

segmento de nossa religião, eu vivi como um fariseu.

(Paulo sabia que Agripa conheceria as crenças dos

fariseus). E agora estou a ser julgado por causa da

esperança na promessa que Deus fez aos nossos

antepassados. Esta é a promessa que todas as doze tribos

estão esperando ver cumprida, enquanto se esforçam para

servir a Deus dia e noite. É com respeito a essa esperança

que sou acusado pelos judeus, ó Rei.

Por que vocês consideram incrível que Deus ressuscite os

mortos?

Na minha juventude, eu também pensava que deveria fazer

todo o possível para me opor ao nome de Jesus de Nazaré.

Por isso, persegui homens e mulheres em Jerusalém e até

mesmo em cidades estrangeiras. Eu estava loucamente

enfurecido com eles. Pus muitos santos na prisão e lancei

meu voto contra eles quando eram condenados à morte.

De fato, eu estava a caminho de Damasco com esse

mesmo propósito quando, ao meio-dia, ó Rei, vi uma luz

vinda do céu, mais brilhante do que o sol forte. Todos

caímos por terra, e então ouvi uma voz me falando em

língua aramaica: “Saulo, Saulo, por que me persegue? É

duro dar pontapés contra o aguilhão.” Eu disse: “Quem é,

senhor? E o Senhor disse: “Eu sou Jesus de Nazaré, a

quem você persegue. Mas levante-se sobre seus pés,

porque lhe apareci para que possa ser um servo e uma

testemunha, tanto das coisas que de mim viu como das

coisas que lhe mostrarei. Eu o livrarei do povo (os judeus)

e dos gentios a quem o estou enviando. Você vai abrir seus

olhos para que possam se converter da escuridão para a

luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam

receber remissão dos pecados e uma herança entre

aqueles a quem eu faço especiais através de sua fé em

mim.”

Portanto, ó Rei Agripa, eu não desobedeci aquela visão

celestial. Primeiro aos de Damasco, depois em Jerusalém,

através de todo o país da Judéia e também aos gentios, eu

preguei que eles deveriam arrepender-se, converter-se a

Deus e provar seu arrependimento, por suas obras.

Foi por esta razão que os judeus me agarraram no templo e tentaram me matar. Com a ajuda de Deus

eu permaneço até hoje, testemunhando a todos, pequenos e grandes. Não tenho dito nada além do

que os profetas e Moisés predisseram que haveria de acontecer, a saber que o Cristo tinha que padecer

a morte e como ele, através de sua ressurreição, proclamaria a luz, tanto ao povo (os israelitas) como

aos gentios.

Enquanto Paulo fazia sua defesa, Festo interrompeu, bradando em alta voz: “Paulo, seus muitos estudos estão

fazendo-o insano.”

Mas Paulo respondeu:

Não estou louco, excelentíssimo Festo. Não, eu falo palavras de verdade e de bom senso. O rei aqui

presente, a quem falei sem restrição, sabe de todas essas coisas. Estou certo de que nenhuma delas

lhe é oculta, porque esse assunto não aconteceu em algum recanto escondido.

Paulo disse:

Rei Agripa, o senhor conhece
os assuntos dos judeus,
assim entenderá do que
estou falando.

Estou sendo julgado por
causa da esperança que todo
meu povo está aguardando
ver cumprida, as promessas
que Deus fez aos nossos
antepassados.

Por que acham estranho que
Deus possa ressuscitar os
mortos?

Eu, também, me opus a
Jesus de Nazaré e a todos os
seus seguidores.

Mas então Jesus me
apareceu do céu.

Ele me apareceu para que eu
pudesse ser um servo e uma
testemunha das coisas que
eu vi e ouvi e das coisas que
ele ainda havia de me revelar.

Passei toda a minha vida
obedecendo a essa
incumbência, pregando aos
judeus e também aos
gentios.

É por isso que os judeus me
prenderam no templo e
tentaram me matar.

Tenho ensinado somente o
que Moisés e os profetas
predisseram.
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Rei Agripa, acredita nos profetas? Eu sei que acredita.

O rei Agripa respondeu: “Por pouco me persuade a me fazer cristão.”

E Paulo respondeu: “Queira Deus que tanto com poucas palavras

quanto com muitas, não somente o senhor, mas também todos que

estão aqui hoje, possam tornar-se o que sou, exceto por estas

algemas.”

Mas Paulo não foi além. O rei se levantou, junto com Festo e Berenice, e então todos os demais. Quando se

retiraram para seus aposentos, discutiram o caso e concordaram: “Este homem não está fazendo nada que seja

digno de morte ou prisão.”

Então, não sabendo da trama contra a vida de Paulo, se ele fosse levado a Jerusalém para julgamento, Agripa

disse a Festo: “Este homem poderia ter sido libertado se não tivesse apelado para César.”

Como em todos os discursos em Atos, Paulo abordou pontos que eram especialmente apropriados a esses

determinados ouvintes. Paulo conta que nos dias da sua juventude ele era um fariseu devoto. Um dos pontos

principais da crença dos fariseus era sua fé na ressurreição, porém,

quando chegava a hora de exprimirem sua fé na ressurreição, eles

a negavam. Os gentios também tinham dificuldade em crer numa

ressurreição (Atos 17:32), por isso Paulo pergunta: “Por que

consideram incrível que Deus ressuscite os mortos?” Paulo afirmou

que sua obra presente era em busca da mesma fé e esperança em

Deus e na ressurreição que ele tinha quando era um jovem fariseu.

O argumento de Paulo, baseado nos detalhes de sua conversão,

era convincente, e um dos que ele usava em diferentes ocasiões, na

sua pregação e nos seus escritos. A completa mudança de Paulo

no padrão de sua vida ainda desafia explicação, a menos que se

aceite que Cristo apareceu mesmo a ele na estrada de Damasco.

Era muito conveniente mostrar aqui que ele, também, não tinha

compreendido Jesus de Nazaré, assim como os judeus que o

estavam acusando, até que ele viu Jesus vivo no céu.

Paulo diz: “Pelo que não fui desobediente à visão celestial.” Sua obediência significava que ele devotava sua

vida à pregação de Cristo. Entretanto, era a mesma esperança predita pelos profetas e por Moisés, na qual

ele e todos os outros judeus haviam crido durante todas as suas vidas.

É um pensamento interessante que, a não ser por esta cadeia de

eventos, pessoas como estas jamais teriam ouvido o evangelho

proclamado. Mesmo uma leitura silenciosa do discurso nos

impressiona com o fervor e a intensidade do orador. Os ouvintes de

Paulo estavam completamente envolvidos na sua apresentação.

Esse discurso era uma rara oportunidade para as pessoas deste

grupo ouvirem. Eles estavam acostumados a ouvir belos discursos

com arte e retórica, mas não ouviam com freqüência um discurso

que fizesse um apelo à verdade. Nem ouviam um discurso por alguém tão sincero e tão apaixonado por aquilo

em que acreditava.

Festo indicou, pela sua interrupção, dizer que Paulo estava delirando, devido ao quanto ele estava atingido

pelo discurso. A resposta de Paulo a Festo respira o espírito da calma e da razão. Ninguém ali poderia ter

acreditado que este homem era realmente insano.

Paulo fez seu apelo mais forte a Agripa: “Crê nos profetas?” Se sim, então como Paulo tinha claramente

mostrado, essa fé leva inevitavelmente a Cristo. Se não, então ele negava seu compromisso com o judaísmo

e com o templo o qual ele governava.

Agripa respondeu. Mas como ele respondeu? Quis ele dizer: “Você

quase me fez pronto a tornar-me um cristão”, ou quis dizer: “Com

poucas palavras você me faria um cristão”? Foi Agripa sincero?

Tudo o mais que sabemos sobre Agripa indicaria: Não. Por isso,

é provável que ele quisera dizer: “Meramente na base da minha fé

nos profetas, você me faria tornar um cristão?” Era provavelmente

uma resposta para mostrar a seus pares que ele não estava

empolgado. Entretanto, é provável que estivesse profundamente

Agripa disse: “Quase me
persuade a tornar-me um
cristão.”

Negando a ressurreição de
Cristo, os fariseus
demonstravam sua falta de fé
numa das suas principais
doutrinas. Paulo afirma ainda
que ele ainda está
trabalhando em busca da
mesma fé de quando era um
jovem fariseu.

Agripa estaria dizendo
sinceramente que estava
quase persuadido a ser um
cristão?

O Senhor predisse que Paulo
daria testemunho de seu
nome diante de reis e
governantes (Atos 9:15).
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impressionado. Ele também mostra que conhecia algo sobre “cristãos” porque ele é o único que usou este

termo nessa ocasião. A resposta de Paulo a Agripa não envolve um se isto ou aquilo, mas ambos isto e aquilo:

“tanto em pouco tempo quanto em muito” é a melhor interpretação da frase.

Atos 26 tem seu lugar em Atos, com os outros grandes discursos: O discurso de Pedro no Pentecostes (capítulo

2); o discurso de Estêvão ao Sinédrio (capítulo 7); o discurso de Paulo em Antioquia (capítulo 13); seu

discurso na Colina de Marte (capítulo 17) e seu discurso à multidão judaica (capítulo 22).

A Viagem de Paulo a Roma
(Atos 27:1-28:16)

Como mostramos, ainda que Lucas não mencione seu nome no livro de Atos, ele estava provavelmente na

área da Palestina todo o tempo em que Paulo esteve na prisão, em Jerusalém e em Cesaréia. Agora o relato

histórico o inclui novamente. O último trecho que usa “nós” em

Atos é 27:1-28:16, quando Lucas acompanha Paulo em sua

viagem a Roma. A data é setembro ou outubro do ano 60 d.C. 

Parece estranho que Festo esperasse até tão tarde no ano para

mandar Paulo embora, porque o tempo representava uma parte

muito importante nas viagens daqueles dias. A viagem por mar era

impossível durante os meses de novembro, dezembro e janeiro.

Algumas autoridades são muito exatas, dizendo que depois de 11

de novembro todas as viagens por mar cessavam até 10 de março.

Pode ser que o próprio Festo não chegasse a Judéia até o fim do

verão (agosto ou setembro). Poderia ser também que houvesse uma

demora até que um navio, capaz de levar um grupo de prisioneiros,

chegasse a Cesaréia.

O barco era de Adramítio, um porto localizado na entrada de uma

baía profunda a noroeste da ilha de Lesbos, no Mar Egeu. O navio

ia em direção a sua base e havia planos para aportar em lugares

ao longo da costa da Ásia.

As correntes certas e o vento eram essenciais na navegação. Por

exemplo, as autoridades não podiam simplesmente dizer: “Velejem

para o Egito e procurem um navio que vá a Roma”. As correntes da

Palestina correm para o norte; portanto, era fácil para um barco

velejar ao norte, e este assim o fez. Pela narração, é claro que Júlio, o centurião no comando, tinha recebido

autorização para usar seu discernimento para fazer as conexões.

Em 2 Coríntios 11:23-29, Paulo conta as várias aflições que tinha sofrido. Incluídas na lista, estão estas

expressões: “Em naufrágio, três vezes; uma noite e um dia passei na voragem do mar . . . em perigos de rios

. . . em perigos no mar . . .” Entretanto, lembre-se de que o livro foi escrito antes do naufrágio descrito aqui

em Atos 27.

Naufrágio (Atos 27:1-44)

Quando chegou a hora de Paulo velejar, as autoridades romanas puseram ele e outros prisioneiros sob a custódia

de um centurião de nome Júlio, que estava servindo a Coorte Imperial. Quando os soldados e seus prisioneiros

subiram a bordo do navio, junto com Lucas e Aristarco, que estavam

acompanhando Paulo, fizeram-se de vela rumo ao norte.

Um dia (e noventa e quatro quilômetros) mais tarde, eles pararam

brevemente em Sidom, onde o centurião permitiu que Paulo

procurasse os seus amigos na cidade e recebesse as coisas de que

necessitava.

De Sidom continuaram sua viagem rumo ao norte. Os ventos

naquela área estavam quase sempre soprando para o leste. Velejando

próximo à ilha de Chipre, mantendo-a a sua esquerda, eles evitavam

esses ventos até que pudessem velejar para o oeste. Uma corrente vai

a oeste ao longo do litoral sul da Ásia Menor. Deixando as velas

recolhidas, eles podiam navegar rumo a oeste mesmo quando os

É setembro ou outubro do
ano 60 d.C.

Sidom — Paulo visitou
amigos que lhe deram as
coisas que necessitava.

Chipre — O navio velejou
entre Chipre e a terra da Ásia
Menor a fim de pegar ventos
melhores para satisifazer
suas necesidades.

Viagens marítimas paravam
durante o inverno (dezembro,
janeiro e fevereiro no
hemisfério norte) por causa
das condições de tempo
perigosas. Entretanto, esta
viagem começou no outono
(setembro ou outubro).
Marque seu mapa em branco
no fim do capítulo para
mostrar esta viagem a Roma.
Lucas descreve a rota
detalhadamente.
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ventos estivessem contra eles. Além disso, há sempre ventos que, por

causa de uma forma irregular da terra ou de algum outro fator,

sopram para o oeste por algum tempo. A viagem estava ficando

difícil, contudo, porque os ventos eram contrários.

Tendo navegado pelas águas da Cilícia e da Panfília, chegaram a

Mirra, na costa da Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio

graneleiro que se dirigia a Roma. Era um navio grande, capaz de

conter uma carga de grão e transportar 276 pessoas (veja versículo

37).

Abrindo as velas, eles passaram muitos dias costeando e procurando

ir para o oeste. Seu progresso era lento e difícil, aparentemente

porque os ventos continuavam na direção errada. Em Cnido,

deixaram o abrigo da costa e navegaram em direção sul, para Creta.

Ao largo da costa sul de Creta, se arrastaram com dificuldade até

chegarem a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de

Laséia.

Até este momento, a lentidão da sua viagem tinha atrasado tanto o

progresso deles em direção a Roma que estava ficando tarde no ano

para continuar navegando. O Jejum da Expiação, o dia quando aos

israelitas era ordenado que “afligissem” suas almas (Levítico 16:29),

já tinha passado, portanto era a metade de outubro ou mais tarde.

Paulo advertiu os que estavam no comando, dizendo: “Senhores,

minha opinião é que continuar nos trará danos e prejuízos, não

somente à carga e ao navio, mas também a nossas vidas.” Contudo,

o centurião concordou com o mestre do navio e o capitão, e não

com Paulo. Era natural, por certo, que eles pensassem saber mais do

que Paulo.

O capitão e o mestre não tinham idéia nenhuma de partir para Roma.

Esta opção estava fora de cogitação. Sua localização, porém, não era

boa. Se pudessem avançar mais alguns quilômetros a oeste, eles

poderiam dispor de um porto bem melhor para ancorar e invernar.

Era tarde, mas pensaram que podiam avançar esta curta distância

sem problemas.

Assim, quando a brisa soprou docemente do sul, eles pensaram que

poderiam usar o vento e velejar uns poucos quilômetros até Fenice.

Em vez disso, tão logo partiram, uma ventania chamada Euroaquilão

veio varrendo do norte sobre as montanhas de Creta. O navio foi

colhido e, não sendo capaz de enfrentar o vento, foi obrigado a voltar

e deixar-se levar pelo vento.

Muito rapidamente eles chegaram à pequena ilha de Cauda. Neste

abrigo, eles puderam pôr o bote em segurança  (um barquinho

salva-vidas, provavelmente de tamanho considerável). Feito este

serviço, eles envolveram o navio a vela com cabos que ajudariam a

evitar que ele se despedaçasse nas ondas.

Eles estavam muito temerosos de que a tempestade os arrastasse

para as águas próximas ao norte da África, a Sirte, que ficava entre

Cartago e Cirene, onde poderiam naufragar num baixio ou banco de areia. Portanto, recolheram as velas e foram

arrastados pela tempestade.

Especialistas em navegação mostram como, em circunstâncias como essas, uma pequena vela era

geralmente deixada na proa para permitir que o vento empurrasse o navio. Se eles aproassem para a direita

tão próximo do vento quanto possível, os cálculos têm demonstrado que atingiriam Malta em cerca de 13

dias, justo como Lucas descreve.

É difícil imaginar os rigores de tal tempestade: a agitação para a frente e para trás, do topo da onda para o

cavado, o navio pulando como um cavalo selvagem; o uivo constante do vento nas cordas do navio até que

Mirra — O centurião
transferiu seus passageiros
para um navio que carregava
grão de Alexandria, a
caminho de Roma.

Cnido — Eles tinham
atingido a extremidade no
lado oeste da Ásia Menor e
tinham de lançar-se ao mar
aberto. Não podiam mais
seguir a costa. 

Creta — O navio se voltou
quase ao direção sul para
atingir o lado sul de Creta, de
novo tentando encontrar
terra para protegê-losdos
ventos contrários.

Bons Portos — Paulo instou
com os que estavam no
comando para invernarem
ali. Agora estavam na última
metade de outubro, ou mais
trade.

Fenice — O capitão queria
chegar a Fenice porque era
um porto melhor para passar
o inverno.

Ilha de Cauda — Eles
prenderam o barco salva-
vidas, envolveram o navio
com cabos e recolheram as
velas.
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os ouvidos ensurdeciam; a espuma soprada, que beliscava como agulha, e a chuva molhando tudo que

estivesse exposto; o medo da morte constante e a qualquer momento; e tudo isso durante duas semanas

intermináveis!

A tempestade atingiu tais proporções que eles começaram a lançar ao mar mercadorias (provavelmente

mercadorias pesadas da carga amarrada ao convés). No terceiro dia começaram a descarregar os móveis do

navio. Quando esses dias passaram sem sinal do sol, ou estrelas à noite, nas garras de tal tempestade, todos que

estavam a bordo começaram a perder as esperanças de sobreviver à tempestade.

Durante os dias violentos e sombrios da tempestade, pouco alimento tinha sido ingerido por qualquer um. Paulo

se levantou no meio deles e disse: “Vocês, ó homens, deveriam ter me ouvido quando eu os adverti a que não

velejassem de Creta. Então teríamos escapado de todo este infortúnio e prejuízo. Mas animem-se, porque não

haverá perda da vida de ninguém. O navio se perderá, mas ninguém morrerá. Sei disso porque, esta noite

mesmo, meu Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, enviou-me um

anjo para me dizer: ‘Não tenha medo, Paulo. É necessário que você

apareça diante de César, e Deus graciosamente lhe concedeu as

vidas de todos aqueles que navegam com você.’ Portanto, ânimo,

porque creio que será justamente como Deus disse. Contudo,

naufragaremos em alguma ilha.”

No décimo-quarto dia, enquanto o navio era levado pelo mar, por

volta de meia-noite, os marinheiros começaram a suspeitar que

estavam se aproximando da terra. Quando verificaram a

profundidade, acharam que era de 36 metros. Um pouco mais tarde

sondaram novamente (verificaram a profundidade, descendo um

peso amarrado numa linha dentro da água) e acharam só 27

metros. Temendo serem despedaçados contra as arrebentações,

lançaram quatro âncoras da popa (o lado traseiro do navio) e

oraram sinceramente para que a luz do dia chegasse.

Os marinheiros não queriam esperar para ver como a profecia de

Paulo se realizaria. Ele tinha dito que o navio seria perdido; então

baixaram o barco salva-vidas no mar como se fossem lançar âncoras

da proa. Em outras palavras, as âncoras seriam lançadas da proa o

mais longe possível.

Paulo, contudo, não estava enganado. Ele sabia que a manobra deles

era um pretexto: o que os marinheiros estavam a fazer era tomar o

barco salva-vidas e tentar chegar à praia nele. Em condições normais,

as possibilidades deles chegarem à praia seriam maiores desse

modo. Paulo disse ao centurião e aos soldados: “A menos que esses

permaneçam no navio, vocês mesmos não poderão ser salvos.” Prontamente os soldados avançaram, cortaram

as cordas que prendiam o bote e deixaram-no cair.

Quando o dia se aproximava, Paulo insistiu com todos para que tomassem algum alimento, dizendo: “Já por duas

semanas vocês têm ficado sem alimento. Peço-lhes que comam alguma coisa para garantir sua segurança,

porque nem um fio de cabelo sequer, da cabeça de quem quer que seja, perecerá.”

Quando acabou de dizer essas palavras, deu graças a Deus na presença de todos eles e partiu um bom pedaço

de pão e começou a comer. Então todos, sentindo-se reanimados, começaram a comer. O número total de

pessoas a bordo era 276.

Depois de comer, eles aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Esta medida faria o navio flutuar tão alto quanto

fosse possível, enquanto se movesse na direção da praia para que eles pudessem chegar o mais perto possível.

Ao romper do dia, eles podiam ver a terra, mas não podiam reconhecer onde estavam. Encontraram uma espécie

de baía, com uma praia, à qual decidiram dirigir o navio, se

conseguissem.

Lançando as âncoras, também soltaram os lemes para que

pudessem dirigir o navio. Então, levantando a vela principal, eles se

dirigiram para a praia. Quando o navio se movia à frente, bateu no

fundo e se imobilizou. Agora que o navio estava preso, não podia

mais flexionar com as ondas, por isso o golpe da água começou a

parti-lo.

Duas semanas sem ver o sol
nem estrelas, sendo
violentamente batidos pela
tempestade:

Primeiro dia depois de Cauda
— Começaram a lançar a
carga ao mar.

Dia seguinte (3º dia da
tempestade) — Lançaram o
equipamento do navio ao
mar.

Muitos dias — Não havia
mais esperança.

Décima-quarta noite — Os
marinheiros descobriram que
estavam se aproximando da
terra. Lançaram âncora e
ansiaram pela luz do dia!

Romper do dia — Eles
dirigiram o navio em direção
à praia, mas ele bateu num
recife, ficou firmemente
preso e começou a partir-se.
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Os soldados queriam matar os prisioneiros para que nenhum escapasse. Mas o centurião, com a intenção de

salvar Paulo, recusou-se a deixar que eles agissem e ordenou que aqueles que soubessem nadar lançassem-se

ao mar e chegassem à terra primeiro. O restante poderia seguir flutuando em tábuas ou qualquer objeto flutuante

que pudessem encontrar no navio. Desse modo, todos chegaram a salvos à praia.

Um Inverno Passado em Malta (Atos 28:1-10)

Depois de alcançarem a praia, souberam que o nome da ilha era Malta. O povo da ilha, que não era de língua

grega, mostrou bondade incomum. Eles acenderam um fogo e recolheram todas as vítimas do naufrágio por

causa da chuva que continuava e do frio.

Paulo se ocupou ajudando a apanhar lenha para o fogo. Juntando uma braçada de lenha, colocou-a no fogo.

Excitada pelo calor, uma víbora mordeu Paulo na mão. Quando o povo da ilha viu a cobra pendendo de sua mão,

disseram: “Na certa este homem é um assassino. Ainda que tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu

viver.”

O apóstolo, contudo, sacudiu a serpente no fogo e não sofreu nenhum dano. Os nativos continuaram a observar

Paulo, esperando que ele inchasse ou caísse morto. Depois de muito tempo, quando nada tinha acontecido com

ele, mudaram de idéia e disseram que ele era um deus.

Não muito longe estava o sítio do Principal da ilha, um homem chamado Públio. Ele recebeu o pessoal do navio

e lhes deu lugar para ficarem por três dias. (O Principal era o

representante romano que governava a ilha, sob a supervisão do

governador da Sicília).

O pai de Públio estava de cama, doente com febre e disenteria.

Quando Paulo soube da situação, ele foi e, tendo orado, curou-o

impondo suas mãos sobre ele.

Quando a notícia deste milagre se espalhou, o restante do povo que

tinha doenças veio para ser curado. As pessoas da ilha foram

incomumente bondosas desde o princípio, mas quando Paulo curou

seus doentes, elas se esforçaram mais ainda ajudando Paulo e as

outras vítimas do naufrágio.

Pense no impacto que a vida e os milagres de Paulo tiveram sobre Júlio, o centurião romano, e outros do

grupo do navio que tiveram oportunidade de estar junto ao apóstolo. As evidências mostram que Paulo era

muito estimado pelo centurião e provavelmente por todos do navio. Agora, por este naufrágio, o povo da ilha

tem uma oportunidade de ouvir a história de Cristo.

O Livro de Atos
Lucas pode ter começado a escrever o livro de Atos enquanto ele e Paulo ainda estavam na região da Judéia

e da Galiléia, não muito depois de terminar de escrever o livro de Lucas. Isso seria coerente, porque os

primeiros doze capítulos de Atos contam os eventos que aconteceram em Jerusalém e na área circunvizinha.

Mas é evidente que não foi terminado enquanto ele e Paulo não fizeram sua viagem a Roma juntos, uma vez

que ele descreve a viagem e seu naufrágio tão vividamente.

A última metade do livro, que conta as histórias da obra de Paulo, pode bem ter sido escrita durante este

inverno na ilha de Malta ou pouco depois de chegarem a Roma. O livro de Atos foi terminado, contudo, antes

do primeiro julgamento de Paulo diante de Nero, no ano 62/63 d.C., porque Lucas não conta o resultado do

julgamento, nem qualquer um dos eventos que ocorreram depois disso. Desse modo, colocamos a escrita do

livro entre 60 e 64 d.C., provavelmente estreitando ainda mais para 60-61 d.C., exceto pela última nota, que

afirma que há dois anos completos Paulo estava em Roma antes do seu julgamento.

Paulo Chega a Roma (Atos 28:11-16)

Depois de passar três meses de inverno na ilha, o grupo do navio navegou a bordo de um barco de Alexandria

que tinha invernado ali. O nome do navio era Dois Irmãos (Castor e Pólux, dois filhos de Zeus e Leda, que eram

os deuses tutelares dos marinheiros).

De Malta, navegaram 130 quilômetros até Siracusa, no litoral oriental da Sicília. Depois de três dias ali, navegaram

110 quilômetros bordejando (isto é, avançando em ziguezague) para

Régio, localizada bem na ponta do dedo da bota da Itália.

Durante um dia, esperaram que o vento do sul soprasse. Então,

ajudados por este bom vento, viajaram cerca de 300 quilômetros até

Paulo curou o pai do homem
dirigente da ilha e todos os
outros que lhe foram
trazidos. Como resultado o
povo da ilha mostrava
grande bondade a Paulo e
seus companheiros.

Siracusa da Sicília — O navio
permaneceu três dias.
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Putéoli, chegando logo no dia seguinte. Aqui, Paulo desembarcou e começou a viagem por terra até Roma.

Paulo poderia ter visto o vulcão Vesúvio, que se localizava bem perto de Putéoli. O ano era 61 d.C. Faltavam

apenas dezoito anos para que esse vulcão entrasse em erupção, matando milhares de pessoas e sepultando

a cidade de Pompéia. Nessa erupção, Drusila, a esposa de Félix, e o filho deles foram mortos.

A Via Ápia foi iniciada pelo censor Ápio Cláudio Ceco cerca de 312

a.C.; de quem recebeu o nome, e tinha mais de 580 quilômetros de

comprimento. Ia de Roma a Brindisi. Não ia a Putéoli, mas Paulo

e seus companheiros provavelmente alcançaram a famosa estrada

em Cápua. 

Os irmãos de Putéoli instaram com Paulo e seus companheiros para

que ficassem com eles por uma semana.

Precisamos nos lembrar sempre de como o centurião Júlio era cooperativo em todas essas coisas. Quão

impressionados ele e os outros soldados romanos deviam estar com o comportamento desses cristãos!

Com tráfego intenso, constantemente indo a Roma e voltando dela, não é surpresa que os irmãos de Roma

tivessem ouvido falar da chegada de Paulo. Uma delegação da igreja veio e encontrou o grupo na Praça de Ápio,

a cerca de 60 quilômetros de Roma. Um segundo grupo os

encontrou em Três Vendas, a cerca de 45 quilômetros de Roma, na

Via. Os irmãos de Roma tinham ouvido tudo sobre a situação de

Paulo e, assim, mostraram seu amor e preocupação. Quando Paulo

os viu, deu graças a Deus e foi muito encorajado.

Lembre-se de que Paulo escreveu uma carta aos romanos no

inverno de 57 d.C. A fama de Paulo como apóstolo tinha se

espalhado por toda a parte. A notícia levada de Putéoli a Roma

teria incluído, também, a notícia de que Paulo estava sendo trazido

para julgamento. É improvável que os irmãos tivessem ouvido por qualquer outro caminho, pois nenhuma

mensagem poderia ter ultrapassado Paulo no caminho a Roma.

Quando Paulo chegou a Roma, o governo continuou a tratá-lo com muita brandura. Permitiram-lhe ficar em

alojamento particular com apenas um soldado romano como guarda.

Paulo Debate com os Judeus de Roma (Atos 28:17-28)

Quando Paulo já estava em Roma havia três dias, convidou os chefes judeus e lhes disse:

Irmãos, ainda que eu não tenha feito nada contra nosso povo ou contra os costumes de nossos pais,

fui entregue como prisioneiro aos romanos, quando eu estava em Jerusalém. Ao examinarem o meu

caso,os funcionários romanos queriam me libertar, uma vez que eu não tinha cometido crime nenhum.

Mas quando os judeus se opuseram, fui forçado a apelar

para César. Não tenho nenhuma intenção de acusar minha

nação. Portanto, eu os reuni porque é pela esperança de

Israel que estou amarrado com esta corrente (referindo-se

ao soldado que o guardava).

Os judeus responderam: “Não recebemos nenhuma carta da Judéia

sobre você, nem veio a nós nenhum dos irmãos para nos fazer

qualquer crítica a você. Mas queremos ouvir o que você pensa,

porque sabemos que esta seita da qual você faz parte é criticada por

todos.”

Um certo dia, nessa hora, um grande número de judeus se reuniu na

casa de Paulo. Ele fez o discurso para eles, testificando os fatos do

reino de Deus e persuadindo-os a respeito de Jesus. Da lei de Moisés

e dos profetas, ele tirou suas evidências o dia inteiro.

Que discurso poderoso devia ter sido este! Pense no soldado

romano sentado ou em pé, próximo, ouvindo tudo isso.

Finalmente Paulo citou uma advertência que Isaías fez aos

antepassados dos judeus (Isaías 6:9-10). Isaías foi encarregado de

dizer ao povo o que Deus queria que eles fizessem. O profeta tinha

Régio e depois para Putéoli
— Onde desembarcaram
para fazer o resto da viagem
por terra.

Roma — Os irmãos de Roma
vieram encontrar-se com
Paulo e ele ficou muito
encorajado pela
consideração deles.

Paulo disse aos chefes
judeus de Roma:

Não fiz nada errado, mesmo

assim fui entregue como

prisioneiro dos judeus nas mãos

dos romanos.

Os judeus protestaram quando

os romandos queriam me

libertar, por isso tive que apelar

a César.

Não vim queixar-me contra

minha nação ao imperador

Uso estas correntes por causa

da esperança de Israel.
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que pregar a eles até que tampassem os seus ouvidos e fechassem os seus olhos. A advertência falava sobre um

povo que já rejeitava a Deus. Deus endurece uma geração como essa, continuando a dizer-lhes o que eles

precisam saber. Paulo diz: “Cuidado para que esta advertência não venha a se aplicar a vocês. Precisam saber

que Deus ordena que estas coisas sejam pregadas aos gentios, e eles ouvirão.”

Quando essas palavras foram ditas, os judeus saíram discordando entre si e discutindo o quê ouviram.

Lucas usou uma expressão cuidadosamente equilibrada para dizer que alguns criam nas coisas faladas e

alguns descriam. Este fato leva alguns a pensarem que os judeus estavam divididos mais ou menos meio a

meio. Também, se a divisão fosse bem desigual, tais palavras como “poucos” em contraste com “muitos”

seriam usadas.

Paulo Continua Prisioneiro em Roma por Dois anos (Atos 28:30-31)

Durante dois anos, Paulo viveu em sua casa alugada em Roma e, durante este tempo, recebia aqueles que o

procuravam. Ele pregava o reino de Deus e os fatos sobre Jesus. Ninguém, de modo nenhum, procurava impedi-

lo em seu trabalho.
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A Vida de Paulo Depois do Livro de Atos
(Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom,1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito)

Depois do livro de Atos, não há história inspirada do trabalho de Paulo, entretanto, sua vida e obra
continuaram. A única informação inspirada que podemos encontrar é a das sete epístolas que ele escreveu
depois que chegou a Roma. Tentaremos agrupar as minúcias que conhecemos pelos seus escritos, mais
algumas de fontes seculares, e reconstituir o restante da história dele com nossa melhor capacidade.

Paulo na Prisão, em Roma

No encerramento de Atos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma havia dois anos completos (Atos 28:30-
31), depois de ter passado os dois anos precedentes como prisioneiro em Cesaréia (Atos 24:27). Festo

começou seu período como governador da Judéia no ano 60 d.C.
Ele enviou Paulo a Roma no outono daquele ano; o navio
naufragou e Paulo, com os outros companheiros, passou o inverno
na ilha de Malta, e chegou a Roma na primavera de 61. Ali Paulo
permaneceu durante dois anos, até 63.

Nero foi imperador de Roma no período de 54 a 68 d.C. Assim, foi
Nero quem ouviu o caso de Paulo (ainda que Nero provavelmente
não teria ouvido o caso pessoalmente porque os imperadores
normalmente tinham um representante para tratar de tais coisas).
Até este momento, o governo romano ainda não havia descoberto
o cristianismo como uma religião nova separada do judaísmo. Se
ao menos tivessem ouvido sobre ela, teriam decidido que era
apenas mais uma seita judaica.

Pelos últimos versículos de Atos, já soubemos que os dois anos que
Paulo passou em Roma foram muito ocupados desde o começo.
A casa alugada em que ele residia era aparentemente bastante
espaçosa, uma vez que acomodava o grande número de judeus

que se encontrava com Paulo, quase imediatamente depois que ele chegou (Atos 28:23). Sem dúvida, Lucas
e Aristarco ficaram com Paulo nesta casa quando chegaram a Roma com ele (Atos 27:2; 28:16). Outros
santos iam e vinham durante o tempo em que ele esteve na cidade. O aluguel era pago por doações em

dinheiro enviadas a Paulo por irmãos como os filipenses (veja
Filipenses 4:10,18). Nesta casa e durante este tempo, Paulo
escreverá Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom.

Ainda que Paulo fosse um prisioneiro, ele acolhia com prazer todos
os que o procuravam, e pregava ousadamente e sem impedimento
(Atos 28:30-31). O livro de Filipenses acrescenta a informação de
que ele podia pregar até mesmo a alguns em posições importantes
na casa de César (Filipenses 1:13; 4:22).

As Cartas de Paulo Escritas na Prisão

Como cartas da prisão, referimo-nos a Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom. A evidência torna quase
certo que estas cartas foram escritas em Roma, por Paulo, muito próximo umas das outras, durante seu
primeiro aprisionamento ali. Vejamos as razões porque as colocamos neste ponto da história.

ì Veja como os livros podem ser ligados um ao outro. Em
Efésios, Paulo refere-se a si mesmo como um prisioneiro (3:1;
4:1; 6:20). Em Filipenses ele se refere a suas algemas (1:7,
13, 17), à guarda pretoriana (1:13), e à casa de César (4:22).
Estas referências mostram Paulo estando algemado em
Roma. Em Colossenses, ele se refere a si mesmo como
prisioneiro (4:3, 10, um companheiro de prisão de Aristarco).
Em Filemom, ele menciona suas algemas (versículos 9-10),
e que Epafras era outro companheiro de prisão (versículo 23).
Assim, todos estes quatro livros mencionam a prisão de

Paulo ficou na prisão por um
total de quatro anos desta
vez:

! 2 anos em Cesaréia

! 2 anos em Roma

Paulo esteve em Roma,
aguardando sua audiência
perante o imperador, de 61 a
63 d.C.

Paulo escreveu Efésios,
Filipenses, Colossenses e
Filemom enquanto esteve
preso em Roma.

Prova de que Paulo escreveu
estas cartas de Roma:

Paulo estava preso perto da
guarda pretoriana.
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Paulo. Só houve duas prisões prolongadas que Paulo sofreu
durante a história de Atos; a de Cesaréia, por dois anos (Atos
24:27), e a de Roma, por dois anos (Atos 28:30).

í A carta aos efésios foi levada por Tíquico (Efésios 6:21-22).
Tíquico era da província da Ásia e pode ter sido da própria
Éfeso (Atos 20:4). Do mesmo modo, a carta aos colossenses
foi levada por Tíquico (Colossenses 4:7-9).

Observe que Onésimo é associado com Tíquico nesta
viagem. Outra carta, levada por Tíquico e Onésimo, era a um
homem chamado Filemom. Esta carta foi escrita a favor de
Onésimo, a quem Paulo encontrou e converteu em Roma. 

Saudando Filemom, Paulo saúda Arquipo (versículo 2), mas
também passa uma mensagem a Arquipo na carta de
Colossenses (Colossenses 4:17). Portanto, concluímos que tanto Filemom como Arquipo eram membros
da igreja de Colossos.

As cartas a Éfeso, Colossos e Filemom poderiam facilmente
ter sido levadas pela mesma pessoa, porque tanto os lugares
quanto as pessoas eram da província da Ásia. A carta de
Filipenses, contudo, ainda que escrita aproximadamente na
mesma época, foi provavelmente levada por Epafrodito (Filipenses 2:25-30).

î Paulo esperava ser libertado logo após escrever estas epístolas. Ele disse aos filipenses que estava
“persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei” (Filipenses 2:23-24). Disse a
Filemom que preparasse um aposento para ele porque esperava que, através de suas orações, ele lhe
seria concedido (versículo 22). Ele foi libertado desta vez, depois que o imperador ouviu o seu caso, mas
foi morto no fim de sua segunda prisão em Roma.

ï Outro ponto que ajuda a provar que Efésios não foi escrito em Cesaréia mas em Roma, mais ou menos
na mesma época que Colossenses, é a similaridade entre os dois livros. É muito mais lógico aceitar que
foram escritos mais ou menos no mesmo tempo do que pensar que foram escritos três ou quatro anos
depois e mesmo assim serem tão parecidos como são.

Todas estas quatro cartas foram escritas próximo do fim dos dois
anos de Paulo em Roma, uma vez que ele menciona sua
esperança de ser libertado logo. Portanto, foram escritas ou no fim
do ano 62 ou, mais provavelmente, no começo de 63.
Estudaremos as cartas em dois grupos: as três cartas enviadas à
província da Ásia e depois a carta enviada a Filipos. Vamos
estudá-las nesta ordem: Efésios, Colossenses, Filemom e depois
Filipenses.

Resumo de Efésios
Há muito poucas notas pessoais no livro de Efésios. Ninguém se junta a Paulo na saudação. Tíquico estava
obviamente com ele quando estava escrevendo a carta, porque Paulo mandou-o aos efésios para contar-lhes
sobre o seu bem-estar. Paulo diz:

Paulo aos santos de Éfeso:

Deus seja louvado, porque nos tem abençoado com
todas as bênçãos espírituais que existem: tendo-nos
escolhido, tendo-nos adotado e tendo-nos redimido
em Jesus. Ele também escolheu Cristo para ser
aquele em quem todas as coisas do mundo são
somadas, e nos deu uma parte no seu grande
domínio para que pudéssemos glorificar a Deus.
Tudo isto foi feito “segundo o beneplácito de sua
vontade”, isto é, exatamente do modo que ele
pretendia.

Os livros de Efésios,
Colossenses e Filemom
foram entregues por Tíquico
e Onésimo.

Olhe para o seu mapa e ache
Éfeso e Colossos na
província da Ásia. Depois
ache Filipos na província da
Macedônia.

Filipenses foi entregue por
Epafrodito.

A época em que foram
escritos estes livros foi o fim
do ano de 62, ou o início de
63 d.C.

A carta aos efésios diz:

Saudação (1:1-2).

Deus tem nos abençoado com
todas as bênçãos espirituais em
Cristo (1:3-14).
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Portanto, peço a Deus que lhes conceda os olhos
do espírito para que possam ver o grande privilégio
que lhes foi dado. Que vocês conheçam em
primeira mão a esperança pela qual foram
chamados e as riquezas de sua herança. Eu oro
para que possam experimentar o mesmo poder de
Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que
o pôs sobre todas as coisas em referência à igreja,
que é seu corpo, a plenitude acumulada daquele
que enche.

E pensem nisto: Deus fez todas estas coisas quando
vocês estavam mortos em seus pecados. Aqui
estavam andando em desobediência, como todos
estávamos. Estávamos caminhando diretamente à
ira de Deus, e ele, que é rico em misericórdia,
salvou-nos porque nos amava.

Ele então nos livrou do pecado e nos ressuscitou
para sentarmo-nos com Cristo, para que nas eras
futuras ele pudesse mostrar as incríveis riquezas de
sua graça.

Quando foram salvos, vocês gentios estavam
separados de Deus. Vocês não tinham promessas,
nem esperança, e estavam sem Deus. Mas Cristo
trouxe o evangelho para aqueles que estavam muito
afastados e para aqueles que estavam perto. Nele
todos são um, porque ele demoliu a parede que
estava entre os judeus e os gentios, isto é, a lei.
Através dele, portanto, ambos ganham acesso ao
Pai. Assim, vocês não são mais estrangeiros e
forasteiros; vocês se tornaram parte da família de
Deus e do templo vivo em que ele mora.

Portanto, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo em favor
de vocês gentios, isto é, se ouviram sobre a dádiva
que Deus me deu em favor de vocês gentios, como
ele me revelou seu plano, aquele que ele não disse
a ninguém nas eras passadas mas agora revelou a
seus apóstolos e profetas. O plano é que os gentios
possam ser co-herdeiros e parceiros do corpo, e co-
participantes da promessa através do evangelho.

Portanto, fui feito um pregador do evangelho. A
mim foi dado o privilégio de auxiliar os homens a ver
o que é o grande plano de Deus, de modo que a
complexa sabedoria de Deus possa ser conhecida
através da igreja, justo como ele pretendia quando
fez seu plano eterno em Cristo.

Como estava dizendo, por esta causa eu oro para que Deus os fortaleça em seu homem interior;
para que Cristo possa habitar em seus corações, para que, enraizado e firmemente plantado em
amor, vocês possam ser fortes junto com os santos para compreender a largura, o
comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede o
conhecimento.

Então, enquanto Cristo morar em vocês, de acordo com o poder atuando em vocês, Deus os
abençoará mais do que possam pedir ou pensar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus
para todo o sempre.

Certifiquem-se, portanto, de andar em conformidade com este grande chamado que lhes foi
dado. Cristo deu dons aos homens quando voltou ao céu: apóstolos, profetas, evangelistas,

Minha oração é pelo seu maior
esclarecimento, para que
possam perceber a riqueza de
sua herança (1:15-23).

Deus abençoou-nos quando
estávamos mortos no pecado,
pelo seu amor e graça (2:1-10).

Em Cristo, os gentios se tornam
parte da família de Deus (2:11-
22).

Paulo começa a contar algo que
ele quer para os gentios — mas
então, interrompe-se para falar
de sua obra entre eles (3:1).

A parte de Paulo na revelação
do mistério de Deus (3:1-13):

O plano de Deus, seu
mistério: que os gentios
podem ser co-herdeiros,
parceiros, co-participantes
em Cristo (3:6).

Paulo retorna ao pensamento
que iniciou no versículo 1. Ele
tem uma oração por eles.

Paulo ora para que os efésios
possam receber todas as
bênçãos espirituais que Deus
tornou disponíveis (3:14-19).

Doxologia — uma expressão de
louvor (3:20-21).

Deus fez provisões completas
para a edificação do corpo (4:1-
16).

Vocês estão ricamente
abençoados, então vivam assim
(4:17-5:21):

Dispam o velho homem e
vistam o novo (4:17-24).
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pastores e professores. Através destas provisões, vocês devem crescer e ajudar uns aos outros
a crescer, até que atinjam maturidade espiritual.

Vocês já não andam mais como os gentios fazem com suas vidas sem sentido e suas mentes
intencionalmente ignorantes de Deus. Vocês afastaram o velho homem que se torna mais
corrupto pelas paixões do engano e revestiram o novo caráter que Deus tornou possível para
vocês terem.

Que suas vidas reflitam este novo caráter: não
mintam, falem a verdade. Não se entregarem à ira
e não roubarem; em vez disso, levarem uma vida
honesta para que vocês possam ajudar outros. Não
permitam que palavras obscenas venham da sua
boca, mas sim aquela que é sadia. Não desapontem
ou entristeçam o Espírito de Deus por sua causa.
Afastem a amargura e a ira, a raiva, o clamor e as
palavras duras, junto com toda a malevolência.

Vocês são os filhos amados de Deus. Imitem seu
Pai como se espera que os filhos o façam e andem
em amor do mesmo modo que Cristo os amou.

Nem sequer considerem a fornicação nem todos os
tipos de imoralidade, nem a cobiça. Vocês sabem
que ninguém que faz estas coisas tem qualquer
herança no reino de Deus. Vocês são luz no Senhor;
andem como filhos da luz.

Andem cuidadosamente, olhando a sua volta, para
que não caiam em tentação. Usem seu tempo
prudentemente, porque os dias são maus. Não se
embriaguem com vinho, mas sejam cheios do
Espírito Santo.

Em todos os seus relacionamentos, vejam que
estão sujeitos um ao outro, como a situação requer.
Esposas, estejam em sujeição aos seus maridos
como a igreja é sujeita a Cristo. Esposos, amem
suas esposas como Cristo amou a igreja e
entregou-se por ela.

Filhos, obedeçam a seus pais e os honrem, porque isto é o que Deus quer que façam. E pais,
estejam certos de educar seus filhos na disciplina e instrução do Senhor.

Servos, sejam obedientes àqueles que são seus senhores nesta vida. Trabalhem quando eles
estão observando e quando não estão. Trabalhem para eles como se estivessem trabalhando
para Cristo. E vocês, senhores, tratem seus escravos bem, porque vocês também têm um
Senhor que está no céu.

Finalmente, sejam fortes no Senhor e na força de seu poder. Revistam-se de toda a armadura
de Deus para que possam ficar firmes contra aos artifícios do diabo. Lembrem-se de que estão
lutando contra seres espirituais, então vistam toda a armadura de Deus para que se capacitem
a resistir no dia mau. Lembrem-se também de orar sempre e, quando orarem, orem por mim
para que eu tenha coragem de continuar pregando o evangelho, pelo o qual eu sou um
embaixador acorrentado.

Mas para que possam saber como estou indo pessoalmente, Tíquico lhes contará tudo. É com
este propósito que eu o enviei.

A paz esteja com os irmãos, e amor com fé, de parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça
esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que é incorruptível.

Sinopse de Efésios

O livro de Efésios ressalta a riqueza das bênçãos de Deus. Aos cristãos foram dadas todas as bênçãos espirituais

Afastem a prática do pecado
(4:25-32).

Vistam toda a armadura
cristã (6:10-20).

Andem em amor (5:1-2).

Andem como filhos da luz
(5:3-14).

Andem cuidadosamente,
sendo cheios do Espírito
(5:15-21).

Responsabilidade nos
relacionamentos humanos
(5:22-6:9):

Esposas e maridos (5:22-
33).

Filhos e pais (6:1-4).

Servos e senhores (6:5-9).

Vistam toda a armadura cristã
(6:10-20).

Tíquico lhes falará sobre minha
situação (6:21-22).

Bênção (6:23-24).
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que existem, e todas são dadas através de Cristo. Deus nos chamou
para sermos seus filhos. É como se Deus tivesse uma sala do tesouro
cheia de bênçãos disponíveis para os efésios (e todos os santos) e
Paulo quisesse que eles se aproveitassem de tudo o que está
disponível (capítulos 1-3).

Mas então, de importância quase igual, se eles querem as bênçãos
de Deus, devem assumir as responsabilidades que as acompanham. Desde que recebamos tal privilégio, vivamos
como filhos de Deus. Que o nosso caminhar esteja em Cristo; que seja uma vida que glorifica Deus (capítulos
4-6).

Resumo de Colossenses
É quase certo que Epafras foi quem estabeleceu a congregação em Colossos, e não Paulo (Colossenses 1:7).
Pelo menos ficaimplícito que Paulo nunca pregou pessoalmente na cidade de Colossos, porque ele parece
incluir os santos de lá no grupo que nunca tinha visto sua face (2:1).

Em certo ponto, Epafras visitou Paulo em Roma e contou-lhe sobre o progresso dos santos em Colossos (1:7).
Em resposta, Paulo escreveu-lhes uma carta e enviou-a pelas mãos de Tíquico e Onésimo (4:7-9). Além disso,
eles também levaram a carta à igreja de Éfeso (Efésios 6:21-22). Pareceria lógico que, desde que Epafras
tinha vindo de Colossos e uma carta estava sendo enviada para lá, ele a teria levado quando voltava para
casa. Mas Epafras é chamado um companheiro de prisão de Paulo, no livro de Filemom (versículo 23).
Nenhum pormenor é dado sobre as circunstâncias.

Ainda que Paulo estivesse prisioneiro bem longe da área em que
tinha feito a maioria do seu trabalho, observe agora seus
companheiros. Timóteo junta-se na saudação à igreja de Colossos
(1:1) e a Filemom (versículo 1). Epafras ainda estava em Roma
(Colossenses 4:12-13). Tíquico e Onésimo estiveram com Paulo,
mas ele os os enviou a Colossos com as cartas (4:7-9).

Aristarco, que acompanhou Paulo na viagem a Roma (Atos 27:2),
estava com ele e foi chamado companheiro de prisão (Colossenses 4:10). Nenhuma informação é dada sobre
o que tinha acontecido para ele ser preso. Alguns acham que Paulo possa ter usado uma figura de linguagem,

e que Aristarco e Epafras eram ambos prisioneiros no sentido que,
voluntariamente, tinham decidido permanecer em Roma com
Paulo. Mas isso não se encaixa, porque Paulo não usa esta
expressão sobre seus outros associados, incluindo Lucas, que
também o acompanhava naquela viagem a Roma e está com ele
nesse momento (Colossenses 4:14). Isto pode ser uma indicação de
que a perseguição contra os santos estava se intensificando,
mesmo que o governo romano ainda não tivesse se envolvido
diretamente.

Marcos é o mesmo que partiu com Paulo e Barnabé na primeira
jornada de pregação deles, e então desistiu. Agora ele está com Paulo, e este o recomenda aos colossenses
(4:10). Jesus (Justo) e Demas estão lá também (4:11, 14). Nada mais é conhecido sobre este Jesus. Demas
abandonará Paulo, quando ele for aprisionado pela segunda vez, em Roma (2 Timóteo 4:10). Note que este
é o trecho onde Lucas é chamado de médico (4:14).

Há uma afirmação em Colossenses 4:16 que tem levantado questões nas mentes de leitores ao longo de
gerações, e ninguém sabe a exata resposta para elas. É: “Quando esta carta for lida entre vocês, faça com
que seja lida à igreja de Laodicéia, e leiam minha carta a eles também.” Qual carta? Não há carta no Novo
Testamento chamada carta aos Laodicenses! Obviamente, não temos cada uma das palavras que o apóstolo
escreveu em sua vida, e esta carta parece ser uma destas coisas. Alguns têm sugerido que a carta que
chamamos de Efésios poderia ser a carta esta Laodicéia, e que o nome da congregação a quem foi
endereçada se perdeu em algum momento. Há duas razões para imaginar que poderia ser isso: as duas cartas,
Efésios e Colossenses, são cartas associadas e apresentam pontos que são de grande auxílio quando
estudadas junto, e parece fora do costume Paulo não ter enviado saudações pessoais a Éfeso, onde tinha
passado três anos em trabalho muito diligente. Talvez haja mérito nessa resposta, mas saiba que ninguém
pode dar uma resposta incontestável. Esteja certo, contudo, de que temos toda a informação que o Espírito
Santo determinou ser necessária para termos o pleno conselho de Deus.

Conceito de Efésios: As ricas
bênçãos de Deus trazem
responsabilidades.

Epafras, da congregação de
Colossos, visitou Paulo em
Roma.

Os companheiros de Paulo
nesta época:
Timóteo Epafras
Aristarco Lucas
Marcos Demas
Jesus (Justo)
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Paulo diz:

Paulo e Timóteo, aos irmãos de Colossos:

Damos graças a Deus Pai cada vez que oramos, por
causa da fé de vocês em Cristo e por causa do amor
de vocês para com todos os santos. Este amor é
baseado na esperança comum de vida no céu, da
qual vocês ouviram no evangelho que chegou a
vocês, assim como está produzindo fruto em todo
o mundo. O evangelho tem produzido frutos em
vocês desde que ouviram-no pela primeira vez de
Epafras.

Desde o primeiro momento em que ouvimos falar
da fé de vocês, não cessamos de orar para que
possam ser cheios de todo o conhecimento da
vontade de Deus, de modo a ter toda a sabedoria e
entendimento espiritual. Oramos para que vocês
andem de um modo digno do Senhor, para que
possam agradá-lo produzindo fruto em cada boa
obra e crescendo no conhecimento de Deus.

Também oramos para que vocês sejam fortalecidos
com o poder do Pai, de modo que possam ficar
firmes, dando graças ao Pai que nos preparou para
nosso destino como santos de luz. Ele nos resgatou
da tirania da escuridão e trouxe-nos para o reino do
Filho que ele amava. É nele que temos nossa
redenção, o perdão de nossos pecados.

Cristo é a verdadeira imagem do Deus invisível e
tem a autoridade sobre toda a criação (todas as
criaturas). Nele foram criadas todas as coisas: as
coisas do céu e as coisas sobre a terra, coisas
visíveis e invisíveis. Ele ainda criou todos os seres de
poder, menos o próprio Deus. Ele está antes de
todas as coisas e nele todas as coisas subsistem.

Ele não é somente o primogênito de toda a criação,
mas também a cabeça do corpo, a igreja. É ele
quem começou todas as coisas, o primogênito
dentre os mortos, de modo que entre todas as
coisas ele pudesse ter a primazia, o primeiro lugar.

Ele tem esta posição porque é exatamente o que o Pai queria, de modo que o pleno caráter e
a natureza da Divindade residissem nele. Foi também do agrado de Deus reconciliar todas as
coisas consigo mesmo através do sangue da sua cruz, sejam coisas sobre a terra sejam coisas
dos céus

Ainda que, em tempos passados, vocês estivessem afastados de Deus e inimigos por causa de
suas más obras, contudo agora foram reconciliados através de Cristo, para que possam ser
apresentados santos e sem mancha diante dele. Para esta meta ser cumprida, contudo, vocês
precisam permanecer alicerçados e firmes, e não removidos da esperança do evangelho que
ouviram, que fora pregado em toda a criação e do qual eu fui feito um servo.

Estou muito feliz por ser capaz de fazer minha parte do sofrimento de Cristo, por amor a seu
corpo, isto é, a igreja. Fui feito servo dessa igreja conforme a responsabilidade que me foi dada.
Vejam vocês, em passadas eras, o plano de Deus não foi revelado, mas agora ele foi trazido à
luz para seus santos. Para eles, Deus mostrou as riquezas da glória deste mistério entre os
gentios, que é Cristo em vocês, a esperança de glória. Portanto, proclamamos Cristo, ensinando
todos os homens para que possamos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para atingir este
fim, eu me esforço diligentemente.

A carta aos colossenses diz:

Saudação (1:1-2).

Somos gratos por sua
conversão (1:3-8).

Nossa oração é pelo seu maior
crescimento em Cristo (1:9-14).

As glórias de Cristo e de sua
posição (1:15-20):

Ele é:

A imagem de Deus (1:15).

Colocado em primeiro lugar
em toda a criação (1:16).

O Criador e Mantenedor de
todas as coisas (1:16-17).

Cabeça da igreja(1:18).

A plenitude do Pai (1:19).

Aquele que reconcilia (1:20).

Ainda que uma vez fossem
inimigos de Deus, vocês foram
reconciliados para que possam
ser apresentados santos e sem
mácula, se permanecerem fiéis
(1:21-23).

Regozijo-me com meu papel em
tornar conhecido o mistério de
Cristo (1:24-29).

O mistério: Cristo em vocês,
a esperança da glória (1:27).
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Quero que saibam o quão grande é meu trabalho por vocês, pelos de Laodicéia e por todos
aqueles que não viram minha face. Meus esforços são para que seus corações possam ser
confortados, sendo reunidos e entrelaçados no amor, participando de todas as riquezas da
plenitude do entendimento. Eu trabalho para que todos possam conhecer o mistério de Deus
que é Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão ocultos. Estou
dizendo estas coisas para adverti-los a fim de que não sejam enganados por falsos mestres que
falam manso.

Como receberam Cristo, o Senhor, no começo, continuem a andar nele e a serem
estabelecidos nele.

Cuidado, portanto, para que ninguém tire vantagem de vocês com sua filosofia e engano vãos,
ressaltando as coisas rudimentares do mundo em vez de Cristo.

Toda a plenitude da divindade reside nele, e nele
vocês são completos. Nele vocês foram
circuncidados, mas não com a circuncisão de
Moisés. Nesta sua circuncisão, todo o corpo de
carne é posto fora. Vocês foram sepultados com ele
no batismo, do qual foram ressuscitados com ele
através da fé, na operação de Deus, que o
ressuscitou dentre os mortos. 

Ainda que vocês estivessem mortos através de seus
delitos, Deus reviveu-os com Cristo. Ele perdoou a
todos nós pelos nossos delitos e cancelou o débito
que estava inscrito em decretos contra nós. Ele o
aniquilou, pregando-o na cruz. Tendo vencido seus
inimigos, ele demonstrou a todos seu triunfo sobre
eles.

Assim, não permitam que alguém os condene a
respeito de alimento ou de bebida, ou com
referência a um dia de festa, a uma lua nova ou a
um dia do sábado. Estas coisas foram sombras das
que viriam, mas a substância é de Cristo.

Não permitam que nenhum homem lhes roube seu
galardão, com sua humildade exibida e fingida e
pela sua recomendação, por exemplo, da adoração
dos anjos. Ele está falando de coisas que não viu e
está orgulhoso. Ele não está bem ligado à Cabeça
de quem o corpo, que é suprido e entrelaçado
através de várias partes, cresce e prospera.

Se vocês morreram com Cristo para as coisas
reguladas pela lei, não se sujeitem a regras: “Não
mexa nisto”, “Não prove daquilo”, “Não toque
naquilo”, tudo coisas que estão destinadas a
perecer. Ó, estas coisas têm uma aparência de
sabedoria na adoração inventada por si mesmo e
em fazer uma exibição de humildade e severidade
com o corpo. Elas são, entretanto, de nenhum valor
contra render-se à carne.

Assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo,
então procurem as coisas que estão no alto, onde
Cristo está sentado à direita de Deus. Concentrem-
se nas coisas que estão no alto, não nas coisas
sobre a terra.

Façam morrer, portanto, as práticas más e a
disposição perversa que são deste mundo. Vocês

Trabalho duro para que vocês
possam ser confortados pela
sua unidade, e que possam
conhecer o mistério de Cristo
(2:1-5).

Andem em Cristo como foram
ensinados (2:6-7).

Cuidado com o judaísmo
filosófico (2:8-15): 

A plenitude da Divindade
reside nele (2:9).

Nele vocês são completados
(2:10).

Nele o corpo de carne é
posto fora (2:11).

Vocês foram sepultados
com ele no batismo (2:12).

Revividos nele (2:13).

Foi dele a vitória (2:15).

Por isso, não se submetam a
todas as restrições que os
homens possam por sobre
vocês (2:16-23):

Não permitam que alguém
os condene a respeito de
alimento, de bebida ou de
dias especiais (2:16-17).

Não se deixem atrair por
aqueles que inventam sua
própria adoração, para
impressionar as pessoas
com a espiritualidade deles
(2:18-19).

Não se sujeitem aos
mandamentos que os
homens inventam para
impressionar os outros com
a santidade deles (2:20-23).
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despiram o velho homem com suas atividades e vestiram o novo homem que está
constantemente sendo renovado para ser como Cristo.

Cultivem, como os escolhidos de Deus, um coração
de compaixão, de bondade, de humildade, de
mansidão, suportando e perdoando uns aos outros
como o Senhor os perdoou. Deixem a palavra de
Cristo residir em vocês ricamente, em toda a
sabedoria, ensinando e advertindo uns aos outros
com salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o
que disserem ou fizerem, que seja em nome do
Senhor.

Esposas, estejam sujeitas a seus maridos como o
Senhor deseja. Esposos, amem suas esposas e não
as desprezem.

Filhos, obedeçam a seus pais em todas as coisas,
porque isto agrada o Senhor. Pais, não provoquem
seus filhos para que eles não fiquem desanimados.

Servos, obedeçam aos seus senhores de acordo
com a carne. Sirvam-nos sinceramente, trabalhem
esforçadamente para eles como para o Senhor,
porque é do Senhor que receberão sua herança.
Senhores, certifiquem-se de tratar seus servos com
justiça, sabendo que vocês também têm um senhor
que está no céu.

Continuem orando, aconteça o que acontecer.
Orem por nós também, para que Deus possa nos
abrir uma porta para a palavra, para falar do
mistério de Cristo, para o que estou em algemas.

Lembrem-se de andar prudentemente em suas
relações com aqueles que não pertencem a Cristo.
Que o seu falar seja sempre agradável e apropriado,
para que saibam como responder a cada um.

Tíquico lhes contará todas as notícias sobre mim. Ele e Onésimo confortarão seus corações e
lhes informarão tudo o que está acontecendo aqui.

Aqueles que estão comigo lhes enviam suas saudações. Dêem minhas saudações aos irmãos
de Laodicéia e àqueles que estão com vocês. Também, quando tiverem lido esta carta, troquem
cartas com os laodicenses. Lembrem Arquipo de cumprir as responsabilidades que lhe foram
dadas no Senhor.

Sinopse de Colossenses

Vimos que Colossenses e Efésios são muito semelhantes, ainda que
a ênfase seja diferente. Em Colossenses, Paulo está lidando com um
erro que ameaça um judaísmo diferente, ressaltando regras,
adoração de anjos, etc. Portanto,ele apresenta Cristo como a
plenitude de Deus e aquele em quem somos completos. Paulo diz à
igreja de Colossos: não permitam que alguém venha e diga a vocês
que precisam de seus rituais, de seus mandamentos e de sua
sabedoria. Em Cristo vocês têm o evangelho, a salvação, a vida, tudo o que necessitam. É nos capítulos um e
dois que vemos mais esta ênfase. A ênfase continua nos capítulos três e quatro, mas não é tão frisada como nos
dois primeiros capítulos.

Resumo de Filemom
Filemom é uma carta pessoal de Paulo a seu amigo Filemom, que parece ter sido um membro da igreja de

Retrato da verdadeira vida
cristã, sem filosofia judaica (3:1-
4:6):

Concentrem-se nas coisas
celestiais (3:1-4).

Afastem as atitudes
pecaminosas do mundo
(3:5-11).

Vistam as características
positivas de um cristão
(3:12-17).

Responsabilidades humanas
(3:18-4:1):

Esposas e maridos (3:18-
19).

Filhos e pais (3:20-21).

Servos e Senhores (3:22-
4:1).

Continuem firmes em oração
(4:2-4).

Andem prudentemente entre
aqueles que não são cristãos
(4:5-6).

Tíquico e Onésimo lhes falarão
sobre minha situação (4:7-9).

Saudações (4:10-18).

Conceito de Colossenses:
Não permitam que alguém
estrague o que vocês têm.
Cristo é tudo que
necessitam.
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Colossos (Colossenses 4:9). Aparentemente Paulo o tinha convertido, pois diz que Filemom devia-lhe sua
vida (Filemom 19). Um escravo de Filemom, de nome Onésimo, fugiu. Em Roma, Onésimo encontrou Paulo
e foi convertido por ele. Paulo mandou Onésimo de volta a Filemom em companhia de Tíquico, junto com
cartas a Éfeso e a Colossos. Paulo pede a Filemom que receba Onésimo, novamente, como um servo e
também como um irmão em Cristo (Filemom 10-16).

Paulo escreveu:

Paulo e Timóteo, a Filemom e a Áfia, nossa irmã, a Arquipo e à igreja em sua casa:

Cada vez que oro, agradeço a Deus por causa de
sua fé em Cristo e seu amor aos santos. Oro para
que a participação de sua fé possa produzir bons
resultados em todas as áreas da vida. Tenho tido
muita alegria e conforto pelo seu amor, sabendo
que muitos santos têm sido encorajados através de
você, meu irmão.

Portanto, ainda que eu não hesitasse em ordenar
todas as coisas que são necessárias, ainda que pelo
amor, eu antes peço a você em favor de Onésimo,
meu filho, a quem gerei estando em minhas
algemas. Antes ele era inútil para você, mas agora
ele é aproveitável para você e para mim. Por isso o
mandei de volta, uma parte do meu próprio
coração. Eu teria preferido mantê-lo comigo mas,
sem seu consentimento, eu não faria tal coisa, para
que sua bondade em permitir que eu o retivesse
como meu ajudante fosse um assunto de
necessidade e não de livre vontade.

Pense nisso assim: talvez ele estivesse separado de
você por pouco tempo, para que o tivesse para
sempre. Ele não é mais apenas um servo, mas
também um irmão que é amado, especialmente por
mim, e mais ainda por você, tanto na carne como
no Senhor.

Se ele lhe deve qualquer coisa, ponha-a na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto com minha
própria mão: eu o pagarei. Assim, não preciso lembrá-lo de que me deve. Sim, meu irmão, eu
gostaria de receber um benefício de você; alegre meu coração fazendo como peço.

Escrevo-lhe confiante que você fará ainda mais do que eu pedi. Além disso, prepare-me um
lugar para ficar, pois espero que, por suas orações, poderei chegar a você.

Epafras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, saúdam-no. Que Cristo esteja
com você.

Sinopse de Filemom

Esta carta foi escrita para pedir a Filemom que recebesse seu servo
de volta como um irmão amado. Ela não mostra o receio de que
Filemom possa receber Onésimo severamente. Paulo tem toda
confiança que Filemom receberá seu escravo sem qualquer punição.

É interessante lembrar que tanto Efésios como Colossenses contêm instruções para a conduta, tanto de escravos
como de senhores. É fácil saber porque a necessidade dessas instruções ocupava a mente de Paulo. Suas
conversas com Onésimo e seu conhecimento sobre a situação dos escravos e senhores, em geral, teriam-no
encorajado a tratar do assunto, com a aprovação e a guia do Espírito Santo.

Resumo de Filipenses
Logo no início do ano 63 d.C., um homem chamado Epafrodito trouxe a Paulo uma doação da igreja de
Filipos (Filipenses 2:25). Paulo enviou uma carta em resposta, expressando sua apreciação pela dádiva e por

A carta pessoal de Paulo a
Filemom diz:

Saudações (versículos 1-3).

Dou graças pela sua fé e pelo
seu amor (versículos 4-7).

Estou enviando-lhe Onésimo de
volta, como um amado filho
meu (versículos 8-14).

Receba-o como um irmão
(versículos 15-17).

Prometo pagar qualquer coisa
que ele lhe deva (versículos 18-
20).

Por favor, prepare-me um lugar
para estar quando eu for
libertado. Espero ir logo
(versículos 21-22).

Saudações e bênção (versículos
23-25).

Conceito: Por favor, receba
de volta seu escravo
Onésimo, como um irmão.
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todo o povo de lá. Era quase a hora de seu julgamento perante Nero. Ele esperava ser libertado logo e poder
visitar Filipos novamente (2:23-24).

Paulo disse:

Paulo e Timóteo, a todos os santos em Filipos:

Agradeço a Deus cada vez que penso em vocês,
orando com alegria em meu coração por causa de
seu auxílio para o avanço do evangelho até hoje. Eu
tenho toda a confiança que ele, quem começou a
boa obra entre vocês, há de aperfeiçoá-la até o dia
de Cristo. É justo que eu me sinta assim para com
vocês, uma vez que os tenho em meu coração
porque partilhamos a graça de Deus em todas as
minhas provações e trabalhos. Deus sabe como eu
desejo vê-los, sentindo os mesmos ternos
sentimentos para com vocês que eram
característicos de Jesus. Eu oro, também, para que
seu amor abunde mais e mais em todo o
conhecimento e discernimento. Então, vocês serão
capazes de distinguir entre o bem e o mal, para que
possam ser puros e sem ofensa no julgamento.

Irmãos, minhas experiências acabaram ajudando o
evangelho em vez de ser um impedimento. O fato
de estar em algemas por causa de minha devoção
a Cristo se tornou conhecido através de toda a
guarda pretoriana.

Algumas autoridades dizem que o aprisionamento em Roma era de
caráter militar e que os acampamentos de várias tropas na cidade
eram usados como prisões. Pensa-se que, quando um preso como
Paulo fosse permitido viver em sua própria moradia alugada
quando chegasse a hora de seu julgamento, ele seria transferido
para a prisão, onde aqueles que estavam em julgamento eram
mantidos sob custódia. Se essa fosse a situação, é fácil ver como
a verdadeira razão da prisão de Paulo podia se tornar conhecida através de toda a tropa, mais facilmente do
que se ele fosse guardado por um único homem, próximo de seu julgamento. Mais provavelmente, a guarda
pretoriana se refere àqueles que vinham das províncias que eram colocados sob custódia para apelação.

Além disso, uma vez que os irmãos daqui viram como está minha situação, eles estão mais
ousados para falar a palavra do Senhor. Naturalmente há alguns que pregam Cristo por motivo
de ciúme e competição. Isto não me incomoda. Eu simplesmente me regozijo porque o
evangelho é pregado.

Continuo na suposição de que, pelas suas orações e pela provisão do Espírito de Cristo, eu
possa engrandecer Cristo em meu corpo, quer eu viva quer morra. Não sei do que eu gostaria
mais. Um lado meu preferiria fortemente partir e estar com Cristo, porque isso seria muito
melhor. Por outro lado, sinto que ainda sou necessário aqui para ajudar vocês. Desta forma,
tenho confiança que permanecerei.

Mas caso eu vá e os veja, ou permaneça ausente, que suas vidas sejam dignas do evangelho.
Fiquem firmes em perfeita unidade, trabalhando juntos pela fé do evangelho. Não se
atemorizem pela sua aflição que, para seus adversários, é um sinal de maldade. Para vocês,
contudo, é evidência de sua salvação, porque não somente chegaram a crer em Cristo, mas a
sofrer por ele também.

Se este for o caso, que aqueles em Cristo deverão encorajar uns aos outros e ter os mesmos
ternos sentimentos, façam minha alegria plena, tendo a mesma disposição um para com o
outro. Não façam nada por contenda ou orgulho. Em vez disso, em humildade de sentimento,
considerem um ao outro melhor do que a si mesmo. E não fiquem preocupados com seus
próprios negócios; considerem os negócios dos outros também.

A carta aos filipenses diz:

Saudação (1:1-2).

A gratidão de Paulo e sua
oração pelos filipenses (1:3-11).

A alegria de Paulo pela
divulgação do evangelho (1:12-
26):

Minhas experiências
mostraram-se um auxílio ao
evangelho, antes que um
impedimento (1:12-13).

Através do meu exemplo, os
irmãos ficaram mais
ousados para falar a palavra
do Senhor (1:14-18).

Estar com Cristo é muito
melhor para mim, mas para
vocês, penso que é melhor
que eu permaneça (1:19-26).

Quer eu vá, quer não, rogo que
permaneçam fiéis (1:27-30).
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Vocês precisam ter a atitude de Cristo. Ele existiu na forma de Deus, todavia não considerou sua
igualdade com Deus como algo que ele não pudesse deixar. Antes, esvaziou-se de suas
prerrogativas divinas e se tornou um servo, sujeito a Deus. E tendo assumido a posição de um
homem, ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, sim, até a morte na cruz.

Portanto Deus exaltou-o ao ponto em que ele está
sobre todas as coisas. Em seu nome todos os
joelhos tem que se dobrar e cada língua confessar
que ele é o Senhor, para a glória de Deus.

Assim, como eu dizia, continuem a obedecer a
palavra e a fazer aquelas coisas que trarão sua
salvação final. Vivam de modo a serem inculpáveis
e inofensivos, filhos de Deus sem defeito, no meio
de uma geração corrupta e perversa. No meio de tal
escuridão moral e espiritual, vocês são vistos como
as luzes do mundo apresentando a palavra da vida.

Espero lhes enviar Timóteo logo, para que eu possa
ser encorajado sobre a condição de vocês. Não
tenho ninguém como ele, que cuidará
genuinamente da situação de vocês. Tão logo eu
veja como as coisas estão indo comigo, planejarei
enviá-lo a vocês, e confio no Senhor que eu
também irei a vocês brevemente.

Até então, senti necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão e colaborador,
mensageiro de vocês e servo para minhas necessidades. Ele esteve com saudade de vocês e
especialmente preocupado, sabendo que tiveram conhecimento de que ele estava doente; e,
de fato, ele estava mesmo, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e de mim, para que
eu não tivesse de suportar tristeza atrás de tristeza. Por isso mandei-o de volta para que vocês
possam se regozijar. Portanto, recebam-no com alegria e honrem-no, porque ele chegou perto
da morte fazendo por mim o que vocês desejaram.

Finalmente, meus irmãos, regozijem-se no Senhor. Continuar advertindo vocês sobre coisas que
precisam saber não é incômodo para mim, mas é seguro para vocês. Cuidado com os cães,
cuidado com aqueles que fazem o mal e aqueles que tornam o ritual da circuncisão uma mera
mutilação da carne. Nós somos a circuncisão, que adoramos de acordo com o Espírito de
Deus, e glória em Cristo, e não colocamos nossa confiança na carne.

Se alguém pensa que tem razão para gabar-se de realizações na carne, eu tenho mais. Eu
poderia me orgulhar de ter sido circuncidado ao oitavo dia, e de ser da raça de Israel, da tribo
de Benjamim, um hebreu de hebreus. Com relação à lei, eu era um fariseu. Zelo? Ora, eu
persegui a igreja! E a respeito da retidão da lei, eu era inculpável.

Mas essas coisas não significam nada para mim. Eu atirei essas e todas as outras coisas para
trás e as considero perdas para conseguir a coisa mais importante de todas, que é o esplendor
do conhecimento de Cristo. Sim, jogo fora estas coisas para que eu possa empregar todo o
esforço para atingir a linha de chegada, para que eu receba o prêmio do alto chamado de Deus
em Cristo. Que todos nós que somos maduros tenhamos uma atitude semelhante.

Irmãos, imitem-me e observem aqueles que andam pelo nosso exemplo. Pois há muitos que
andam de uma maneira indigna de Cristo. O destino deles é a destruição, o deus deles é o
ventre, e eles se glorificam de coisas das quais deveriam se envergonhar. Por outro lado, nossa
cidadania está no céu, de onde esperamos que Jesus, nosso Salvador, venha. Ele transformará
o corpo de nossa humilhação para que seja igual ao corpo de sua glória. Por isso, meus irmãos,
a quem amo e por quem sinto saudades, minha alegria e minha coroa, estejam firmes no
Senhor.

Tenham a disposição de Cristo
quando tratarem um com o
outro (2:1-11):

Tratem um com o outro em
humildade (2:1-4).

Tenham a atitude de Cristo:
humildade e obediência
(2:5-11).

Ofereçam a palavra da vida
(2:12-18).

Paulo explica seus atos a
respeito de Timóteo e
Epafrodito (2:19-30):

Logo que eu saiba como as
coisas estão indo comigo,
enviarei Timóteo (2:19-24).

Até então, estou enviando
Epafrodito (2:25-30).
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Quero encorajar Evódia e Síntique para que tenham
a mesma atitude e trabalhem juntas. Sim, eu lhe
rogo também, Sízigo, que ajude estas mulheres,
porque elas trabalharam comigo no evangelho junto
com Clemente e o restante de meus colaboradores,
cujos nomes estão no livro da vida.

Regozijem-se no Senhor, repito, regozijem-se! Que
sua mansidão seja demonstrada a todos os
homens. O Senhor está ao alcance; não sejam
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que lhes
pertence, em oração e súplicas com ação de
graças, façam seus pedidos a Deus, e a paz de
Deus, que ultrapassa o entendimento, guardará
seus corações e seus pensamentos em Cristo.

Finalmente, irmãos, pensem somente no melhor,
nas coisas mais sadias. Façam como me viram e
ouviram fazer, e o Deus da paz estará com vocês.

Regozijo-me grandemente no Senhor porque vocês
se lembraram de mim, novamente. Não foi por
terem esquecido, mas porque não tiveram
oportunidade de ajudar.

Não lhes estou falando agora sobre o que eu
precisava, porque aprendi a me contentar em
qualquer estado que eu estiver. Sei como estar
satisfeito e como estar faminto. Posso fazer todas as
coisas através de Cristo, que me fortalece. Mas
vocês fizeram bem em ajudar na minha aflição.
Vocês, filipenses, sabem que quando os deixei e fui
para Tessalônica, vocês supriram minhas
necessidades duas vezes. Não é que eu busque a
dádiva, mas busco o fruto que assim é depositado
na conta de vocês.

Mas agora tenho tudo do que preciso e estou
satisfeito, porque Epafrodito trouxe as coisas de
vocês, um sacrifício muito agradável aos olhos de
Deus. E meu Deus suprirá cada uma das
necessidades de vocês também. A ele seja a glória
para todo o sempre.

Saúdem todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os
santos os saúdam, especialmente aqueles da casa de César.

Que a graça de Cristo esteja com o espírito de vocês.

Sinopse de Filipenses

A epístola aos filipenses contém muito do que é pessoal e do que é
espiritual. Paulo tinha um relacionamento especial com os filipenses.
Ele exprime sua afeição por eles e lhes dá um relatório das coisas que
aconteceram com ele. É uma carta de agradecimento muito
profunda. Lembre-se de que esta carta cheia de alegria e gratidão foi
escrita por um homem na prisão, injustamente aprisionado por causa
de sua fé em Cristo.

A preocupação de Paulo pelo bem-estar espiritual dos filipenses o leva a encorajá-los a se comportarem como
cristãos e estarem prevenidos contra os falsos mestres. Ele exprime sua gratidão pela sua dádiva e está alegre
pelos benefícios espirituais que eles receberão por sua generosidade.

Conceito de Filipenses:
Alegria no Senhor. 

Advertência contra os
judaizantes (3:1-16):

Cuidado com aqueles que
fazem da circuncisão uma
mera mutilação da carne
(3:1-3).

Tenho base para jactar-me
da carne, também, se isso
tivesse algum valor (3:4-6).

Considerei todas as coisas
como essas indignas para
obter a excelência de Cristo
(3:7-16).

Contraste entre os falsos
mestres, cujo deus é sua
barriga, e os cristãos, cuja
cidadania está no céu (3:17-4:1).

Exortação a Evódia e Síntique
(4:2-3).

Regozijem-se e orem (4:4-7).

Pensem só em coisas honrosas
(4:8-9).

A gratidão de Paulo aos
filipenses (4:10-20):

Aprendi a estar contente
(4:10-13).

Mas eu busco o lucro
espiritual que virá a vocês,
como resultado de sua
generosidade (4:14-20).

Saudações e bênção (4:21-
23).
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O Julgamento de Paulo
A Bíblia não nos diz nada sobre o julgamento de Paulo perante o imperador. Pela evidência encontrada em
algumas de suas epístolas e em algumas afirmações dos homens na igreja primitiva, parece que Paulo foi

libertado por algum tempo. Não temos muitos detalhes sobre sua
obra durante o breve tempo em que esteve livre. O que temos vem
das epístolas de 1 Timóteo e Tito, escritas nesse tempo. Uma vez
que não há história inspirada desse período, precisamos olhar mais
cuidadosamente para a pouca evidência que temos.

ì Em duas das epístolas escritas durante os dois anos de sua
estada em Roma, Paulo mostra que esperava ir até eles
brevemente (Filipenses 2:24). Ele disse a seu amigo Filemom
para preparar alojamento para ele, porque esperava visitá-lo
logo (Filemom 22).

í Como mostraremos, ficamos razoavelmente certos de que, quando foi libertado da prisão, Paulo se dirigiu
para a região do Mar Egeu: Grécia, Macedônia e Ásia. Em sua primeira carta a Timóteo, ele disse:
“Quando eu estava de viagem, rumo a Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso . . . ” (1
Timóteo 1:3). Esta situação não ocorreu em nenhuma das três viagens missionárias registradas em Atos.
Paulo passou por Éfeso duas vezes, em Atos; uma vez, no encerramento da sua segunda viagem (Atos
18:18-21) e outra vez, para uma estada de três anos em sua terceira viagem (Atos 19:1; 20:31). Na
primeira vez, ele saiu de Éfeso em direção a Jerusalém, e não a Macedônia. Na segunda vez, saiu de
Éfeso em direção a Macedônia (Atos 20:1), mas não deixou Timóteo em Éfeso; antes, ele enviou Timóteo
adiante para a Macedônia (Atos 19:22). Portanto, a vez referida em 1 Timóteo 1:3 deve ter ocorrido depois
do primeiro período na prisão.

î O apóstolo deixou Tito em Creta, para pôr em ordem as coisas que estavam faltando ali e para ordenar
anciãos em cada cidade (Tito 1:5). Não sabemos de nenhuma vez em que Paulo tenha passado por Creta
no livro de Atos, exceto durante sua viagem a Roma. Não há evidências de que Tito estivesse com ele
nessa vez, nem evidências de que Paulo fizesse mais do que uma visita muito breve naquela vez (Atos
27:8). Portanto, a viagem a Creta referida na carta a Tito deve ter acontecido no período seguinte à
libertação de Paulo em Roma.

ï Em Tito, também, Paulo conta seus planos para invernar em Nicópolis (Tito 3:12). Nicópolis era uma
cidade que ficava na costa do Mar Adriático, na província da Acaia, poucos quilômetros a noroeste da
cidade de Corinto. Não há menção em Atos quanto a ele ter passado o inverno ali, então, esta é mais
uma evidência de que Paulo foi libertado da prisão e que estava ocupado visitando várias congregações
e pregando em cada oportunidade durante este período.

ð Paulo também escreveu uma segunda carta a Timóteo. Mas,
naquela época, ele estava de volta à prisão e esperava ser
executado (2 Timóteo 4:7). Porém nesta carta ele se referia a
um tempo não muito anterior, quando tinha deixado Trófimo
doente em Mileto (2 Timóteo 4:20). Esta situação não se ajusta
a nada em Atos. Portanto, ela também deve pertencer ao
período entre suas duas prisões. Ele também tinha deixado

 uma capa e alguns livros em Trôade e pediu a Timóteo que os trouxesse com ele quando se
encontrassem (2 Timóteo 4:13).

ñ Já notamos, por Colossenses e Filemom, que diversos amigos estavam com Paulo em Roma, na época
em que estes livros foram escritos (Colossenses 4:7-17; Filemom 23-24). No período em que ele escreve
2 Timóteo, somente Lucas está com ele (2 Timóteo 4:9-12, 19-21). Ele menciona outros que estiveram
lá, mas que não estão mais com ele. Ainda que alguns dos mesmos homens sejam mencionados em 2
Timóteo e em livros anteriores, não é exatamente o mesmo grupo de homens.

ò Esses fatos são a mais valiosa e específica evidência das
Escrituras de que Paulo foi libertado da prisão na primeira vez
e que viajou extensamente, continuando sua obra no
evangelho. A esses fatos bíblicos, acrescentamos o testemunho
do historiador da igreja primitiva, Eusébio, que diz sobre
Paulo: “Depois de defender sua causa, é dito que ele foi
enviado novamente no ministério da pregação e que  encerrou
sua vida com martírio, depois de uma segunda visita à cidade
[Roma]”.

As informações são poucas.
O que temos vêm de 1
Timóteo, Tito, 2 Timóteo e
algumas notas dos escritos
dos primeiros cristãos. 

Quando Paulo escreveu 2
Timóteo, ele esperava ser
executado logo. 

Eusébio registra que Paulo
foi libertado depois da
primeira prisão e continuou
seu trabalho por algum
tempo. 
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O Itinerário de Paulo Depois de Seu Livramento da Prisão

Ainda que as estimativas variem, sentimos que a evidência mais forte é que Paulo foi libertado mais
provavelmente na primavera de 63 d. C. Ao ser solto, ele se dirigiu para a província da Ásia. A rota mais
provável, baseada nas rotas de navegação daqueles dias, teria
envolvido uma parada em Creta. Depois de uma breve visita, o
apóstolo deixou Tito na ilha para pôr em ordem as coisas que
estavam faltando e para indicar anciãos em cada cidade (Tito 1:5).
Ele, provavelmente, foi a Éfeso em seguida (1 Timóteo 1:3).
Enquanto estava lá, ele poderia ter convenientemente feito a visita
que havia planejado, a Filemom, em Colossos (Filemom 22).

Depois de retornar a Éfeso, viajou para Macedônia e visitou Filipos,
o que também havia planejado (Filipenses 2:24; 1 Timóteo 1:3).
Algum tempo depois de sair de Éfeso, Paulo escreveu Timóteo,
talvez enquanto ainda estava na Macedônia ou na Grécia. Mais ou
menos no mesmo tempo, escreveu a Tito, dizendo-lhe para
encontrá-lo em Nicópolis porque planejava passar o inverno lá
(Tito 3:12). Este itinerário não é necessariamente o verdadeiro que
Paulo seguiu, mas é o que evita retrocessos desnecessários e
parece ser um arranjo lógico. 

Observe que nem em 1 Timóteo nem em Tito há qualquer
evidência de perseguição feroz. Isto significa que estes livros foram,
quase certamente, escritos no outono de 63, já que é claro que na
época em que Paulo escreveu Tito ainda não era o inverno (Tito
3:12). Se fosse no outono de 64, a situação seria totalmente diferente, porque as perseguições de Nero já
teriam começado. Mostraremos essas perseguições e o porquê começaram depois de resumirmos as cartas
de 1 Timóteo e Tito. 

Resumo de 1 Timóteo
Paulo diz:

Paulo a Timóteo, meu genuíno filho na fé:

Quando saí de Éfeso, indo para Macedônia, instei com você para que ficasse ali, para que
pudesse exortar algumas pessoas a não ensinarem falsas doutrinas e a não desperdiçarem seu
tempo com ficção e fábulas. 

O intuito de minha ordem era produzir o amor de
um coração puro, de uma boa consciência e de
verdadeira fé, mas alguns se afastaram destas
coisas e se estabeleceram como mestres da lei,
mesmo que não entendam do que estão falando. A
lei é uma boa coisa, mas é feita para os injustos,
para aqueles cujo comportamento é contrário ao
evangelho que me foi confiado.

Sou profundamente agradecido porque Cristo Jesus
me achou fiel e me indicou para o seu serviço,
ainda que eu tivesse sido um perseguidor e um
blasfemador. Mas achei misericórdia, porque o fiz
por ignorância e descrença. Também sirvo como
exemplo principal de quão paciente Cristo pode ser,
para que outros possam ser encorajados a crer na
vida eterna.

Agora, ao eterno Rei, imortal, invisível, o Deus
único, seja honra e glória para todo o sempre.
Amém. 

Estou lhe dando esta responsabilidade, meu filho

Seu itinerário possível:

De Roma a Creta, onde deixou
Tito para terminar a tarefa de
ensinar o que ele havia
começado.

Para Éfeso, depois Colossos
para visitar Filemom, e de volta
a Éfeso, onde deixou Timóteo.

Seguiu para Macedônia, e
provavelmente Grécia. Nesta
época escreveu 1 Timóteo e
Tito. Ainda não era inverno
porque ele queria que Tito o
encontre em Nicópolis para o
inverno.

A primeira carta a Timóteo
diz:

Saudações (1:1-2). 

Instruções à casa de Deus (1:3-
3:16):

Lembre-se do encargo de
exortar os homens para que
não ensinem falsas
doutrinas (1:3-4). 

Cuidado com aqueles que
se afastaram e que usam
erradamente a lei (1:5-11). 

Sou grato porque o Senhor
me indicou para seu serviço
(1:12-16). 
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Timóteo, de acordo com as profecias que o precederam para que, por elas você possa conduzir
o bom combate, mantendo a fé e uma boa consciência que alguns rejeitaram. 

Permita-me encorajar, primeiramente, que sejam
feitas orações por todos os homens: pelos reis e por
todos aqueles que têm autoridade, para que
possamos viver vidas pacíficas em todo o
comportamento espiritual e sóbrio. Isto é aceitável
para Deus, que desejaria a salvação de todos os
homens. Há um Deus, e um mediador entre Deus
e os homens, isto é, o homem Cristo Jesus. Ele se
deu em resgate por todos, e eu fui indicado
pregador e apóstolo para contar aos homens o
sacrifício dele. 

Desejo, portanto, que os homens orem em todos os
lugares com mãos que sejam santas em conduta.
Do mesmo modo, desejo que as mulheres se
vistam de maneira suave e sóbria, não com vestidos
vistosos e jóias, que é somente adequado a
mulheres que professam reverência a Deus com
boas obras. 

Que as mulheres aprendam de um modo quieto.
Não permito a uma mulher ensinar nem ter domínio
sobre um homem, porque Adão foi feito primeiro,
e então Eva. Também Adão não foi enganado, mas
a mulher foi e, portanto, caiu em transgressão. Não
obstante, ela será salva de acordo com sua
educação dos filhos, se continuar na fé, no amor e
na santificação, com uma abordagem séria da vida.

Verdadeira e confiável é a afirmação: se um homem
desejar o cargo de bispo, ele deseja um bom
trabalho. Portanto, um bispo não pode ter nenhuma
acusação de maldade que possa ser provada contra
ele. Ele tem que ser um homem maduro, cristão
comprovado, que bem governe sua casa e cuja vida
seja sem censura. 

Diáconos, do mesmo modo, deverão ser homens
bons e de caráter comprovado. As mulheres
também têm que ser sérias, não maldizentes,
temperantes e fiéis em todas as coisas. 

Escrevo-lhe isto esperando ir até você brevemente,
mas se me demorar muito tempo, terá estas coisas
para que possa saber como os homens deverão se
comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus
vivo. 

Sem dúvida, o mistério da piedade é grande. Ele
fala daquele que foi apresentado em carne,
justificado no espírito, visto pelos anjos, anunciado
entre as nações, acreditado no mundo e arrebatado
à glória. 

Precisamos saber como os homens devem se comportar, porque o Espírito diz francamente que
homens se afastarão da fé, dando ouvidos a falsa doutrina que se origina nos demônios. 

Se você informar estas coisas aos irmãos, você será um bom servo de Cristo, nutrido pela boa
doutrina que seguiu até agora. Mas recuse todas as histórias profanas e tolas. Em vez disso,

Louvor (1:17). 

Renovo minha exortação a
você, Timóteo (1:18-20). 

Orem por todos (2:1-15):

Orem pelos governantes
(2:1-7). 

Os homens devem fazer
orações públicas; que as
mulheres estejam quietas
(2:8-15):

Em seus trajes (2:9). 

Em sua conduta (2:10,15). 

Em seu aprendizado e
ensinamento (2:11-14). 

Qualificações para os
obreiros (3:1-13). 

Anciãos (3:1-7). 

Diáconos (3:8-13). 

O propósito destas
instruções (3:14-16):

Para que possa saber
como se comportar na
família de Deus (3:14-
15). 

Pois a história de Cristo
é grandiosa (3:16). 

Instruções para o trabalho de
Timóteo (4:1 - 6:21):

A apostasia virá (4:1-5). 

Preste atenção
cuidadosamente às coisas
de sua própria vida (4:6-16):

Evite as histórias
inventadas (4:7). 

Viva espiritualmente, isto é,
o que tem valor verdadeiro
(4:7-10). 
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passe seu tempo praticando a sua fé. O exercício
corporal tem pouco proveito, mas a espiritualidade
dá proveito em tudo, desde que tenha a promessa
da vida que é agora e da vida futura. O fato é que,
por esperarmos em Deus, fazemos todos esses
esforços. 

Ordene e ensine essas coisas. Não dê a ninguém o
menor motivo para fazer pouco de você por causa
de sua juventude. Seja um exemplo para aqueles
que crêem, em palavra, em comportamento, em
amor, em fé e em pureza. Até que eu vá, preste
atenção à leitura pública, ao encorajamento, à
instrução. Não negligencie o dom que lhe foi dado
por meio da profecia, com a imposição das mãos
dos anciãos. Seja diligente nestas coisas; concentre-
se completamente nelas, de modo que o progresso
que você tem feito seja óbvio para todos. Preste
muita atenção a você mesmo e ao seu
ensinamento. Deste modo, salvará tanto você
mesmo como aqueles que o ouvem. 

Não trate asperamente um homem mais velho, mas
exorte-o como faria a um pai. Trate os homens
mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas
como mães e as mulheres mais jovens como irmãs,
com toda a pureza.

Honre aquelas que são realmente viúvas, sem
nenhum meio de sustento. Ensine as famílias a
sustentar suas próprias viúvas. Que nenhuma
abaixo de sessenta anos seja inscrita como viúva
que necessita ser ajudada. Ela tem que ser esposa
de um único homem com boa reputação.

As viúvas mais jovens não precisam ser inscritas.
Elas precisam casar, ter filhos e cuidar de suas
famílias.

Que os anciãos (presbníteros) que governam bem
sejam considerados dignos de dupla honra,
especialmente aqueles que trabalham na palavra e
na instrução. A escritura diz: “Não amordaçarás o
boi quando ele trilha o grão”, e “O trabalhador é
digno de seu salário”. 

Não receba acusação contra um ancião, a menos que haja duas ou mais testemunhas para a
apoiarem. Aqueles que tiverem pecado, repreenda publicamente, para que os demais temam
cometer erro.

Certifique-se de fazer essas coisas sem parcialidade. Não escolha homens apressadamente.
Cuidado para não se envolver no pecado de outros homens.

Não continue a beber somente água; use um pouco de vinho em benefício de seu estômago
e de suas enfermidades freqüentes.

Alguns pecados dos homens são perfeitamente óbvios, até mesmo antes da investigação; os
de alguns homens não são tão óbvios, mas podem ser conhecidos. Do mesmo modo, as boas
obras dos homens podem não ser imediatamente óbvias, mas a mais ligeira investigação irá
trazê-las à luz.

Que aqueles que são servos honrem seus senhores, para que o evangelho não seja blasfemado.
Aqueles que têm senhores crentes não os desconsiderem por serem irmãos. Em vez disso, que

Continue ensinando, lendo,
exortando (4:11, 13). 

Seja um exemplo (4:12). 

Não negligencie o dom que
lhe foi concedido (4:14). 

Guarde-se e ao seu
ensinamento (4:15-16). 

Seja cuidadoso em como
tratar com as várias pessoas
da igreja (5:1-6:2):

Pessoas de diferentes
idades (5:1-2). 

Viúvas mais velhas (5:3-
10). 

Viúvas mais jovens
(5:11-16). 

Presbíteros (5:17-25):

Recompensa pelo
serviço de um
presbítero (5:17-18). 

Um presbítero que
peca (5:19-21). 

Não seja apressado
ao escolher os
homens (5:22). 

Timóteo, cuide de sua
saúde (5:23). 

Tanto as más quanto as
boas obras de um
homem podem ser
descobertas (5:24-25). 

Servos e senhores (6:1-
2). 
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os sirvam ainda mais diligentemente, sabendo que aqueles que se beneficiam de seus labores
são tanto crentes como amados.

Se alguém ensina uma doutrina diferente das
palavras de Cristo, é envaidecido, rixento e não sabe
o que é a verdade. Ele pensa na piedade como um
modo de ganho.

A piedade é mesmo um modo de ganho porque
não trouxemos nada ao mundo, nem levaremos
nada dele. Pois, se tivermos alimento e roupas,
estaremos contentes.

Aqueles que fixam seus corações em serem ricos
caem em muitos desejos loucos e danosos, que
afogam o homem na destruição. Isto acontece
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos
de mal.

Mas você, ó homem de Deus, fuja de tais coisas e
busque a justiça, a espiritualidade, a fé, o amor e a
perseverança. Combata o bom combate da fé. Eu
o exorto, aos olhos de Deus e de Cristo Jesus, a que
guarde o mandamento imaculado e irrepreensível
até que Cristo venha novamente.

No momento certo, ele mostrará aquele que é o único e abençoado Soberano, o Rei dos reis
e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, habitando na luz inacessível, que
nenhum homem viu e nem pode ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém.

Exorte aqueles que são ricos nas coisas deste mundo a que não sejam arrogantes, nem tenham
suas esperanças postas na incerteza das riquezas, mas em Deus. Diga-lhes para fazerem o bem
e serem ricos em boas ações, guardando tesouros para a vida por vir.

Ó Timóteo, guarde o que foi posto aos seus cuidados. Seja cuidadoso e evite os falatórios e as
oposições dos “sábios”, os que não são sábios na verdade.

A graça esteja com você. 

Sinopse de 1 Timóteo
Esta carta trata das responsabilidades que Paulo colocou nas mãos de Timóteo, como um servo do evangelho.
Paulo exorta Timóteo numerosas vezes (1:5, 18; 2:8; 3:14-15; 4:6, 11; 6:13).Através de tais referências,
concluímos que o tema desta carta é a obra que Paulo confia a Timóteo e suas instruções sobre como fazer este

trabalho.

Seu amor e confiança em Timóteo é evidente em toda parte. O
cuidado genuíno que um evangelista deve ter com o povo e seu
cuidadoso estudo e ensinamento são muito ressaltados em 1
Timóteo. A carta é prática e profunda. Paulo toca tanto nos assuntos
congregacionais (orações públicas, anciãos e viúvas, por exemplo)
como assuntos individuais (exortação aos servos e aos ricos).

Também mostra sua preocupação com o bem-estar de Timóteo. É a mensagem de um pregador mais velho a
um pregador mais jovem, que estará cumprindo o encargo nos anos seguintes.

Resumo de Tito
Esta epístola foi escrita quase ao mesmo tempo que 1 Timóteo,
mas não diz onde. Paulo menciona Tíquico, que era da Ásia (Atos
20:4) e que levou as cartas de Paulo aos efésios, aos colossenses e
a Filemom (Efésios 6:21-22; Colossenses 4:7-9). Paulo podia,
portanto, estar na Ásia ainda. Seu plano, todavia, era passar o
inverno em Nicópolis, bem longe da Ásia, indicando que Paulo

podia já ter estado na Macedônia ou na Grécia, a caminho de Nicópolis. Não há meios de saber sua exata
localização, nem se a carta a Tito foi escrita pouco antes ou pouco depois de 1 Timóteo. 

Conceito de 1 Timóteo: As
responsabilidades de
Timóteo como evangelista. 

O livro de Tito provavelmente
foi escrito no outono de 63 d.
C. , na Macedônia ou na
Grécia. 

Cuidado com os falsos
mestres motivados pela
ganância (6:3-10). 

A verdadeira espiritualidade
é grande ganho — porque
traz o verdadeiro
contentamento (6:6-10). 

Combata o bom combate da
fé (6:11-14). 

Louvor (6:15-16). 

Advirta os ricos para não
serem arrogantes, mas
estarem cheios de boas
obras (6:17-19). 

Exortação final a Timóteo
(6:20-21). 
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Uma vez que ela também seja uma carta de um apóstolo mais velho a um pregador mais jovem, o livro de
Tito é muito semelhante ao livro de 1 Timóteo. Paulo disse:

Paulo a Tito, meu verdadeiro filho, de acordo com
nossa fé comum.

Esta é a razão porque o deixei em Creta: pôr em
ordem as coisas que precisam ser corrigidas e
nomear anciãos em cada cidade. Escolha homens
que sejam irrepreensíveis, esposo de uma só
mulher, um homem cujos filhos crêem e são
respeitáveis. O bispo precisa ser de caráter
excelente, não briguento, um homem hospitaleiro.
Ele precisa ser bem informado na verdade, de modo
que possa lidar com os falsos mestres.

Estas pessoas são muito destrutivas. Um dos seus
profetas escreveu: “Os cretenses são sempre
mentirosos, feras malignas, comilões preguiçosos”.
Esta afirmação é verdadeira. Repreenda-os
rispidamente por isso. Exorte-os a serem sadios na
fé, não dando atenção a fábulas judaicas.

Em contraste, fale as coisas que são características
da doutrina certa. Diga aos homens velhos que
tenham domínio próprio, que sejam sérios,
compreendendo tudo o que a vida é. Diga às
mulheres idosas para serem reverentes em suas
atitudes, não bisbilhoteiras maldosas, nem
escravizadas a muito vinho. Encoraje as mulheres
mais novas a amar seus maridos, a amar seus
filhos, a serem sérias, puras, trabalhadeiras no lar,
bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. Ensine
os homens jovens a também serem sérios em sua
abordagem da vida. Faça-se um exemplo em todas
as coisas que fizer.

Diga aos servos para estarem sujeitos aos seus
próprios senhores, a serem agradáveis a eles, não
os privando do ganho que deveriam ter de seu
trabalho. Deste modo, eles enfeitarão belamente a
doutrina de Deus.

Pois a graça de Deus apareceu, ensinando-nos para que, negando irreverência e desejos
mundanos, possamos viver séria, justa e espiritualmente nesta era, enquanto esperamos a vinda
do Senhor.

Estas coisas você precisa dizer, ensinar e reprovar com toda autoridade. Que nenhum homem
faça pouco caso de você.

Ajude os santos a estarem sujeitos aos governantes e prontos a fazer toda boa ação. Encoraje-os
a não falar mal de ninguém, a não serem rixosos e a tentarem se dar bem com todos.

Em outro época, éramos todos loucos, desobedientes, enganados e vivíamos nossas vidas em
desejos e prazeres. Não éramos interessados nos caminhos de Deus e estávamos cheios de
inveja, malícia, e odiávamos uns aos outros. 

Mas quando Deus outorgou-nos sua bondade em seu Filho, fomos salvos através de sua
misericórdia, não pelas obras que fizemos para merecermos justiça, mas pela lavagem do
renascimento e pela renovação do Espírito Santo. Assim, ele tornou possível sermos herdeiros
de acordo com a esperança na vida eterna.

Quero que você continue afirmando essas coisas, de modo que aqueles que crêem possam ter
cuidado em manter suas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas, mas fuja das questões

A carta de Paulo a Tito diz:

Saudação (1:1-4)

Deixei-o em Creta para nomear
presbíteros em cada cidade
(1:5-9). 

Os presbíteros devem ser
capazes de repreender os falsos
mestres (1:10-16). 

Ensinar as várias classes de
pessoas (2:1-15):

Homens idosos (2:1-2).

Mulheres idosas (2:3).

Mulheres mais jovens (2:4-
5). 

Homens mais jovens (2:6). 

Seja um exemplo (2:7-8). 

Servos (2:9-10). 

A graça de Deus ensina-nos
a viver séria e retamente
(2:11-14). 

Ensine estas coisas (2:15). 

Vários mandamentos (3:1-11):

Os santos devem conduzir-
se convenientemente para
com todos (3:1-2). 

Todos vivíamos
anteriormente entregues a
nossos desejos e prazeres
(3:3). 
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e especulações tolas e contendas, porque são
inúteis. 

Rejeite um homem decidido a causar problemas
depois que for advertido duas vezes. Perceba que
ele está no caminho errado, pecando e se
condenando.

Quando lhe enviar Ártemas, ou Tíquico, esforce-se
para me encontrar em Nicópolis, pois ali é onde
pretendo passar o inverno. Faça todo o esforço para
enviar Zenas, o advogado, e Apolos na jornada
deles, de modo que tenham o que precisarem.

Todos que estão comigo o saúdam. A graça esteja
com todos vocês.

Sinopse de Tito

Ainda que a carta a Tito seja muito semelhante em conteúdo a 1
Timóteo, ela não é uma carta tão pessoal, porque parece que Paulo
e Tito não tinham trabalhado juntos tão intimamente quanto Paulo
com Timóteo. A mensagem do livro diz respeito às responsabilidades
que tinham sido dadas a Tito. Portanto, foram-lhe dadas também
diretrizes para seleção de homens a serem anciãos. A ele são ditas as
coisas que  precisa ressaltar sobre a conduta pessoal dos cristãos em
Creta. 

Qualquer pregador do evangelho, seja jovem ou velho, faria bem em ler os livros de 1 Timóteo e Tito
freqüentemente. 

As Atividades de Paulo
Depois de Escrever 1 Timóteo e Tito

Em certo momento, era intenção de Paulo ir à Espanha e visitar Roma, a caminho. Mas esta afirmação foi

feita antes de Paulo terminar sua terceira viagem de pregação, quando levou a doação aos santos de

Jerusalém (Romanos 15:22-29). Ao tempo em que ele escreveu aos filipenses (Filipenses 2:24) e a Filemom

(versículo 22) sobre sua intenção de ir ter com eles, já se tinham passado cinco anos ou mais desde quando

ele havia escrito aquela carta aos romanos. Muitas coisas tinham acontecido nos anos intermediários,

incluindo quatro anos na prisão, dois dos quais foram na própria Roma. Se ele, de fato, foi finalmente à

Espanha depois de sua libertação, certamente foi depois de visitar os lugares onde já havia plantado o

evangelho.

Paulo foi à Espanha? Há quem afirme que ele foi mais longe ainda, até mesmo à Inglaterra.

Não há evidências bíblicas de que tenha feito isso, ainda que haja uma pequena base histórica para a

especulação. Clemente de Roma era um contemporâneo de Paulo e pode ser o Clemente mencionado em

Filipenses 4:3. Ele escreveu uma carta aos coríntios durante as perseguições que assolavam sob Domiciano,

próximo do fim do primeiro século. Na carta, ele dizia de Paulo: “Tendo ensinado a justiça a todo o mundo,

e chegado ao limite extremo do ocidente, e sofrido martírio sob os prefeitos . . . ” É esta a nota sobre a qual

a controvérsia gira.

Ainda que a Bíblia não mencione tal viagem, não seria violência às escrituras que são dadas dizer que ele foi

até lá. O fato é que nos são dados tão poucos pormenores sobre suas viagens depois de sua libertação da

prisão que é impossível ser específico sobre sua obra. 

Até este ponto, podemos estar bem certos de que temos suas epístolas colocadas mais ou menos nos pontos
certos; temos as rotas que ele viajou acuradas (ainda que possivelmente não na exata ordem descrita, porque

isso é impossível saber com certeza). As questões se levantam sobre este período depois que ele escreveu a

Mas Deus salvou-nos
através de sua misericórdia
através da lavagem do
renascimento (3:4-7). 

Continue ensinando estas
coisas (3:8-9). 

Depois de duas
advertências, rejeite o
homem que gera problemas
(3:10-11). 

Observações pessoais sobre
vários indivíduos e bênção
(3:12-15):

Esforce-se para me
encontrar para passar o
inverno em Nicópolis (3:12). 

Conceito: As
responsabilidades de Tito
como evangelista. 
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primeira carta a Timóteo e aquela a Tito. Teria ele ido à Espanha? Quanto tempo se passou até que fosse
capturado novamente e executado? Ninguém sabe. Não há meios de se responder às questões. Talvez a

referência de Clemente fosse a Espanha, uma vez que Paulo tinha expressado anteriormente sua esperança
de ir lá, mas o tempo era limitado antes que a perseguição recomeçasse; então, é quase certo que ele não foi

além da Espanha, mesmo que tivesse ido até lá.

Começo da Perseguição Sob Nero
Em 19 de julho do ano 64 d. C. , um terrível incêndio irrompeu na cidade de Roma. Dez dos quatorze distritos
da cidade se queimaram. Tácito relata que muitos pensavam que o fogo tivesse sido instigado por Nero. Ele

também afirma, de modo a desviar a atenção sobre ele mesmo, que Nero “fabricou bodes expiatórios e puniu
com todo o refinamento os cristãos notoriamente depravados.” O historiador continua a descrever as horríveis

perseguições inflingidas aos cristãos:

Primeiro, Nero fez com que as pessoas que admitiram ser cristãs fossem presas. Então, pela informação deles,
grande número de outros foram condenados, não tanto por serem incendiários (incêndio criminoso, referindo-

se a sua suposta culpa pelo incêndio de Roma) mas por suas
tendências anti-sociais (uma nota de rodapé do tradutor

acrescenta: “Mas esta frase - odio humani generis - pode também
significar ‘porque a raça humana os detestava’”). As mortes deles

foram feitas de uma maneira cômica. Vestidos com peles de
animais, eram despedaçados por cães, crucificados ou

transformados em tochas para serem acesas depois do escurecer,
como substitutas para a luz do dia. Nero forneceu seus jardins para

o espetáculo e exibiu apresentações no Circo, nas quais ele se misturava com a plebe ou ficava em pé num
carro de guerra vestido como cocheiro. Apesar de sua “culpa” como cristãos e da implacável punição que ela

merecia, as vítimas eram lastimadas, porque sentia-se que estavam sendo sacrificadas à brutalidade de um
homem antes que no interesse nacional.

Outra nota de rodapé acrescenta este comentário:

Tácito parece hesitar (como freqüentemente) entre duas versões. Os cristãos eram perseguidos como

incendiários ou como cristãos? Nossas outras fontes nada sabem sobre a primeira destas acusações.
Provavelmente, eram perseguidos como uma associação ilegal, potencialmente culpada de violência ou

subversão (isto é, traição), mas ainda que o ataque criasse um precedente sinistro, seu principal propósito
nesse momento era meramente distrair a atenção dos rumores contra Nero, encontrando um bode expiatório

conveniente. Não era provável que as crenças cristãs fossem atacadas como tais. É freqüentemente discutido
se o governo de Nero olhava os cristãos como uma seita de judeus (os quais tinham recebido tratamento

desfavorável de Tibério e de Cláudio, mas podem não ter obtido proteção através da influência de Popéia).

Pedro é Morto; Paulo é Aprisionado pela Segunda Vez

Clemente conta o martírio tanto de Pedro como de Paulo. Eusébio, o historiador, nos informa que Pedro e
Paulo foram ambos mortos em Roma, por Nero; que Paulo foi decapitado e Pedro, crucificado.

Eusébio cita Dionísio, bispo de Corinto, que disse que Pedro e Paulo morreram mais ou menos na mesma

época. Algumas autoridades, contudo, pensam que Pedro foi morto em 64, enquanto Paulo estava longe de
Roma, e que Paulo foi morto em 66, depois que voltou da Espanha. Um caso plausível pode ser proposto, mas

mesmo assim  é quase totalmente suposição.

Portanto, provavelmente em algum momento de 64 ou 65 d. C. ,
Pedro foi crucificado em Roma. Com a morte de Pedro, a profecia

de Jesus, que ele mesmo fez a Pedro, foi cumprida (João 21:18-
19). Pedro tinha crescido para ser uma pessoa muito diferente da

que ele era quando encontrou Jesus pela primeira vez.

Nenhum pormenor é conhecido a respeito de Paulo ter sido colocado sob custódia, mas a tradição é unânime
na vinda dele a Roma — seja como prisioneiro, seja voluntariamente, não se sabe — e ali morreu. Antes de

sua morte, ele escreveu sua última carta, uma carta muito comovente a Timóteo, seu filho na fé.

O incêndio começou em
Roma no dia 19 de julho de
64. d. C. Nero culpou os
cristãos. 

Pedro foi crucificado e Paulo
decapitado. 
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Resumo de 2 Timóteo
Paulo escreveu:

Paulo a Timóteo, meu filho amado. 

Agradeço a Deus por você, Timóteo. Ó, quão freqüentemente penso em você quando oro a
Deus, dia e noite. Lembro-me de suas lágrimas e sei o  quanto se preocupa comigo. Como
desejo que eu pudesse tê-lo comigo, para confortar-me!

Como tenho pensado em você, tenho sido
lembrado da genuína fé que você tem, fé que estava
em sua avó Loide, em sua mãe Eunice e agora está
em você. Portanto, quero lembrá-lo de utilizar o
dom que está em você, que lhe foi dado através da
imposição de minhas mãos.

Lembre-se de que Deus não pôs em nós um
sentimento de medo, mas de poder e disciplina.
Portanto, não fique envergonhado do testemunho
de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro.
Esteja disposto a sofrer provações. 

A você e a mim, Timóteo, foi dada uma parte na
maior obra que existe, a pregação do propósito e da
graça de Deus, que foi mostrada na vinda de Jesus
Cristo. Ele aboliu a morte e esclareceu a vida e a
imortalidade através do evangelho. É por esta
grande causa que eu sofro estas coisas. Entretanto,
não estou envergonhado e estou persuadido de que
ele é capaz de guardar com segurança aquilo que
eu confiei a ele, em vista daquele dia que está vindo.

Mantenha-se fiel ao modelo das palavras sadias que
você ouviu de mim. E guarde, através do Espírito
Santo que habita em nós, o tesouro que foi
colocado sob sua responsabilidade.

Você sabe como todos os que estavam na Ásia se
afastaram de mim, dos quais são Figelo e
Hermógenes. Mas que o Senhor possa conceder
misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele
freqüentemente tem vindo em meu socorro. Ele
não estava envergonhado de minha corrente mas,
quando esteve em Roma, continuou procurando até
que me encontrou. E você sabe muito bem o
quanto ele serviu em Éfeso.

Portanto, meu filho, seja forte na graça que está em
Jesus. E as coisas que você ouviu de mim, entre
muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que
por sua vez possam ensiná-las a outros também.

Sofra as dificuldades comigo, como bom soldado
de Cristo. Lembre-se de que nenhum soldado em
combate se envolve nos afazeres da vida, para que
possa agradar àquele que o alistou. Lembre-se
também de que ninguém pode vencer nos jogos, a
menos que siga as regras. Considere o que eu disse,
porque o Senhor lhe dará entendimento.

Lembre-se de Jesus Cristo, por amor de quem eu sofro, algemado como se fosse um
criminoso. Mas é pelo benefício daqueles que são escolhidos que eu suporto todas essas coisas,
para que possam receber a salvação e a inexcedível glória que Cristo planeja para eles. É um

A última carta de Paulo diz:

Saudação (1:1-2). 

Por favor, permaneça fiel (1:3-
2:13):

Agradeço a Deus por sua
afeição por mim (1:3-4). 

E por sua genuína fé (1:5-6). 

Nós partilhamos a grande
obra de espalhar o
evangelho (1:7-14):

Deus não nos deu um
espírito de medo (1:7).

Portanto, partilhe
comigo no sofrer por
esta grande obra que
nos foi dada (1:8-11).

Eu conheço aquele em
quem tenho crido (1:12).

Proteja e defenda o
evangelho que foi
colocada ao seu
cuidado (1:13-14).

Os da Ásia me
abandonaram; mas
Onesíforo foi um
verdadeiro amigo (1:15-
18).

Permaneça fiel como um
bom soldado de Cristo
Jesus (2:1-7):

Ensine a outros (2:1-2).

Sofra provação (2:3).

Não fique embaraçado
nos assuntos desta vida
(2:4-7).

Eu suporto todas as coisas
pelo amor daqueles que
foram escolhidos (2:8-13).
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bom ditado, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Mas se o negamos, ele
também nos negará.

Lembre os irmãos para não disputarem sobre coisas de nenhuma conseqüência. Trabalhe
esforçadamente para se apresentar aprovado a Deus, um trabalhador que sabe como manejar
a palavra de Deus. Evite aquelas coisas que o diminuirão em sua utilidade para o Senhor. Em
cada casa há todos os tipos de vasilhas, algumas para usos honrosos, algumas para usos muito
sujos. Se um homem se purifica das coisas desonrosas, então ele será um vaso de honra para
o Senhor. 

Fuja dos desejos pecaminosos dos jovens. Evite também as questões tolas e ignorantes, porque
elas só causam contendas. O servo do Senhor não deve ser aquele que briga com os outros,
mas aquele que é gentil com todos, pronto a ensinar, paciente, corrigindo com mansidão
aqueles que se opõem à verdade. Talvez Deus lhes dê oportunidade para arrependerem-se e
recuperarem-se da armadilha do diabo.

Esteja ciente que tempos difíceis virão. Os homens serão egoístas, amantes do dinheiro,
orgulhosos, faladores e furiosos, sem afeição natural, e você não será capaz de conversar com
eles. Eles vestirão um disfarce de espirituais, mas terão afastado de si o poder que vem da
espiritualidade. Afaste-se deles, pois sempre serão desordeiros, desencaminhando as pessoas.

Mas siga meu ensinamento, conduta, propósito, fé,
longanimidade, amor e perseverança. Você sabe
muito bem que tipo de sofrimentos eu suportei em
Antioquia, Icônio e Listra; mas o Senhor me livrou
de cada um deles. O fato é que todos os que vivem
fielmente em Cristo Jesus sofrerão perseguição.

Permaneça nas coisas que aprendeu e sobre as
quais tem convicção, percebendo de quem as
aprendeu. Desde que era apenas uma criança, você
aprendeu os escritos sagrados que são capazes de
torná-lo sábio para a salvação. Toda escritura é
dada pela inspiração de Deus e é aproveitável para
ensinamento, para repreensão, para correção, para
instrução na justiça, para que o homem de Deus
possa ter tudo o que ele precisa para fazer a
vontade de Deus.

Eu o exorto, diante de Deus e diante de Cristo
Jesus, que julgará os vivos e os mortos, tanto por
seu aparecimento como por seu reino: pregue a
palavra. Esteja pronto nos bons e nos maus tempos;
convença, repreenda e admoeste, com toda a
longanimidade e doutrina. O tempo virá, quando as
pessoas não suportarão a doutrina sadia. Antes,
tendo ouvidos receptivos, procurarão mestres de
sua própria escolha para pregar como eles querem
que preguem. Mas você, permaneça firme e faça a
obra de um evangelista.

Já estou sendo derramado como uma oferenda de
bebida e é a hora de eu ir embora. Combati o bom
combate; terminei a carreira; mantive a fé. De agora
em diante, há uma coroa de justiça preparada para
mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele
dia; e não somente a mim, mas também a todos
aqueles que esperam pela sua vinda.

Faça todo o esforço para vir a mim, porque Demas
me abandonou, tendo amado o presente mundo. 

Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Somente Lucas está comigo. Traga Marcos com
você, porque ele é útil para mim como assistente.
Mas estou enviando Tíquico a Éfeso. A capa que

Que cada um se prepare para o
uso do Mestre (2:14-21).

Fuja dos desejos pecaminosos
dos jovens; cultive as
características que o servo do
Senhor deve ter (2:22-26).

Tempos penosos estão vindo
(3:1-17):

A ameaça dos falsos
mestres (3:1-13).

Timóteo, seja um contraste
para os infiéis; confie nas
escrituras (3:14-17).

A incumbência final de Paulo a
Timóteo (4:1-8):

Você está na presença de
Deus (4:1). 

Pregue a palavra —
aconteça o que acontecer —
pois o tempo virá quando as
pessoas não querem ouvir
(4:2-4). 

Cumpra a tarefa que está
diante de você (4:5). 

Já estou sendo oferecido
como sacrifício a Deus, mas
uma coroa está me
esperando (4:6-8). 

A situação de Paulo quanto a
amigos e coloboradores (4:9-
18):

Por favou, venha (4:9). 
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deixei em Trôade, com Carpo, traga-a com você.
Também os rolos, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O
Senhor lhe pagará como merece. Mas cuidado com
ele, porque se opôs muito a nossas palavras. 

Em meu primeiro julgamento, ninguém estava ao
meu lado. Todos me abandonaram; que isso não
seja lançado na conta deles. Entretanto o Senhor
me ajudou e continuará a me ajudar. Ele me livrará
de cada má obra e me salvará em seu reino
celestial. A ele seja a glória para todo o sempre.

Saúde Prisca e Áqüila, e a casa de Onesíforo. Erasto
permaneceu em Corinto, mas Trófimo deixei
doente em Mileto.

Faça todo o esforço para vir antes do inverno.
Êubulo o saúda, e Prudente, Lino, Cláudia e todos
os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito. A
graça esteja com você.

Sinopse de 2 Timóteo
O tema da carta é: “Timóteo, permaneça fiel como pregador da palavra. Rogo que não desista! Siga meu
exemplo e termine sua obra como evangelista, como terminei a minha como pregador e apóstolo. Agarre-se à
fé em Jesus Cristo, uma fé que foi plantada em você quando era uma criancinha.” Paulo apresenta diante de
Timóteo, como exemplo, tanto suas aflições como seu esperado galardão. Que valiosa é tal mensagem para nós
também!

Dá-nos uma triste pausa para saber que, com estas palavras, os
escritos de Paulo terminaram. Agora faz cerca de 2. 000 anos desde
que ele morreu. Durante estes anos ele gozou os frutos de seus
labores, a coroa que o estava esperando! Tendo seguido a vida de
Paulo através de Atos e no estudo de suas epístolas, sentimos que
chegamos a conhecê-lo como a um amigo. Podemos sentir a perda
a qual os santos que o amavam sentiram. 

É possível entender as emoções de Timóteo quando leu esta carta?
Se Timóteo conseguiu ir a Roma antes do inverno, ele

provavelmente estava lá para a execução de seu “amado pai na fé”. Entretanto, o tom da carta é triunfante.
Há tons de tristeza quando Paulo fala daqueles que se afastaram dele, mas era um tempo triste para a igreja,
um tempo horrível, quando muitos, de fato, se afastaram da fé. Não obstante, o apóstolo podia dizer: “Eu sei
em quem tenho crido”, e “Combati o bom combate”. 

Pelos versículos de encerramento de 2 Timóteo, vemos que Paulo fez mais viagens depois de escrever 1
Timóteo e Tito. Erasto ficou em Corinto; ele deixou Trófimo em Mileto e havia deixado uma capa em
Trôade. Não temos pormenores suficientes para saber como estes eventos se encaixam na história.

Também, observe que Prisca (Priscila) e Áqüila não estão mais em Roma. É provável que eles, como muitos
outros cristãos, tivessem fugido da cidade, pensando encontrar mais segurança nas províncias. 

A Morte de Paulo
Muito provavelmente, cerca do ano 65/66 d. C. , o grande apóstolo aos gentios foi decapitado. Mais uma vez
sua cidadania romana mostrou-se uma bênção porque, ainda que ser decapitado fosse horrível, isso não
acarretava sofrimento prolongado como a crucificação ou outras formas cruéis de morte.

Com a morte de Paulo, dizemos adeus ao homem que, depois de Cristo, fez mais para construir e fortalecer
a igreja do que qualquer outro. Os livros que ele deixou têm sido uma fonte de informação e força para todos

os cristãos que viveram nas gerações seguintes. Obviamente, o
Espírito Santo pensou que este exemplo era um que precisávamos
conhecer, porque dezessete capítulos do livro de Atos seguem seu
trabalho como a personagem principal, e as treze cartas que ele
escreveu estão incluídas em nossa Bíblia. 

Sua vida incrível, cheia de sofrimento e de trabalho frutífero,
acaba-se. Foi um dia triste para todos os santos, mas um dia de
vitória para ele, um dia de libertação do sofrimento. Finalmente ele
podia partir e estar com Cristo, o que era “muito melhor”
(Filipenses 1:23).

Conceito: Timóteo, não
importa o que acontece, nem
se os outros forem infiéis,
rogo que permaneça fiel. 

Apenas Lucas está comigo;
alguns me abandonaram;
outros mandei para onde
havia necessidade (4:10-13). 

Cuidado com Alexandre, o
caldeireiro (4:14-15). 

Todo me abandonaram
durante meu julgamento,
mas o Senhor me defendeu,
e não me abandonará (4:16-
18). 

Saudações e bênção (4:19-22). 

Esforce-se para vir antes do
inverno (4:21). 

Provavelmente foi no ano 65
ou 66 d. C que Paulo foi
morto.

Treze de suas cartas foram
incluídas na Bíblia. 
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O Restante do Novo Testamento
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Apocalipse
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O Restante do Novo Testamento
Tiago, 2 Pedro, 1 Pedro, Hebreus,

Judas, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse

A História da Igreja Primitiva
Depois do Livro de Atos

Depois do encerramento de Atos, não temos relato inspirado da história da igreja. É forte a evidência de que

somente João, o último apóstolo, sobreviveu até o começo do segundo século. O primeiro século é, portanto,

a era dos apóstolos, o tempo do último grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse século ocupa

uma posição verdadeiramente única na história do mundo. Nossa série inteira de livros é envolvida com a

narrativa inspirada e já que o último apóstolo mal sobrevivera até o segundo século, terminamos nossa série

com o final do primeiro século.

Há cerca de 40 anos entre a conclusão de Atos e o fim do primeiro século. O que conhecemos dessa época

é recolhido de fatos espalhados nas epístolas escritas durante esses anos e dos escritos não inspirados, tanto

de cristãos (Eusébio, Clemente e outros) como de não-cristãos (Josefo e Tácito, por exemplo).

Continuaremos a mesma abordagem que usamos através deste

livro. Estudaremos a história do período cronologicamente, lidando

com as epístolas onde elas se encaixam.

Há muito mais informação disponível sobre a história da igreja

durante a década seguinte ao livro de Atos, de 60-70 d.C., do que

há sobre o período entre 70 e 100 d.C. A maioria dos dados

disponíveis sobre a igreja de 60 a 70 d.C. vem das epístolas. Para

informações sobre as Guerras Judaicas (66-70 d.C.) precisamos

confiar principalmente no historiador judeu Josefo.

João escreveu seu evangelho, suas três epístolas e o livro de

Apocalipse entre 70 e 100 d.C., mas não há informação histórica

em seus escritos. Para informações sobre esse período de tempo

precisamos confiar em certos escritores seculares, tais como o

historiador romano Tácito e nos escritos dos primeiros cristãos e

do historiador da igreja, Eusébio de Cesaréia.

Na Segunda Parte, seguimos a vida de Paulo até sua morte, no ano 65/66 d.C. Entretanto, o livro de Atos

termina em 61 d.C., exceto pela última nota que conta que Paulo permaneceu na prisão em Roma durante

dois anos completos (até 63 d.C.). Portanto, haverá mais informação dada sobre esses anos. Essa parte

começará cerca de 60 d.C.

Achamos melhor lidar com a vida de Paulo como uma unidade. Portanto, não interrompemos sua história

para introduzir as epístolas de Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro, as quais foram escritas antes que Paulo morresse.

Agora trataremos desses livros, com o restante das epístolas do Novo Testamento e com Apocalipse.

Resumo da Epístola de Tiago
Não há nenhuma estrutura histórica definitiva na qual possamos ajustar os livros de Hebreus, Tiago, 1 e 2

Pedro, 1, 2, 3 João e Apocalipse. Só podemos nos apoiar em evidências internas das próprias cartas e em

testemunhos dos primeiros cristãos.

Por exemplo, Eusébio descreve minuciosamente o tipo de vida que Tiago levou, e diz que ele era chamado

o Justo. O historiador conta que depois que Paulo apelou para César e frustrou a esperança dos judeus de

capturá-lo em armadilhas que tinham preparado, eles voltaram seu ódio para Tiago.

Aproximadamente na época em que Festo morreu e antes que Albino se tornasse o governador (cerca de 62

d.C., enquanto Paulo era prisioneiro em Roma), os judeus pediram a Tiago que ficasse em uma ala do templo

e contasse ao povo a verdade sobre Jesus. Mas quando Tiago começou a afirmar a verdade das declarações

de Jesus, os sacerdotes e fariseus se aproximaram de Tiago e o jogaram no chão, dizendo: “Apedrejemos

Tiago, o Justo”.

Informações sobre os anos
entre o encerramento do livro
de Atos e o fim do primeiro
século vêm de:

Epístolas escritas durante

estes anos

Escritos de cristãos como

Eusébio, Clemente e outros

Historiadores como Josefo e

Tácito
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Quando começaram a apedrejá-lo, ele orou: “Eu te imploro, ó Senhor Deus e Pai, perdoa-os, porque não

sabem o que fazem”.

Enquanto apedrejavam-no, um sacerdote dos filhos de Recabe (isto é, um dos recabitas a quem Jeremias

falou em Jeremias 35), disse: “Parem! O que estão fazendo? Justo está orando por vocês.” Então um homem

da multidão, um pisoeiro (aquele que lavava roupas para o público), esmagou a cabeça de Tiago com o pisão

que ele usava para bater as roupas que lavava. Os judeus enterraram Tiago próximo do templo, onde, de

acordo com Eusébio, sua lápide permanecia.

Eusébio cita Hegesipo na maior parte de suas informações sobre Tiago. Ele se refere aos escritos de Clemente

e cita Josefo, que também fala da morte de Tiago.

Não pode haver dúvida de que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu o livro de Tiago. Paulo o identifica como

o Tiago que era proeminente na igreja de Jerusalém (Gálatas 1:19). Eusébio e outros também o identificam

como o irmão do Senhor.

Estudiosos discordam sobre se o livro de Tiago foi escrito antes da conferência de Jerusalém (49 d.C.) ou

pouco antes de sua morte. Há poucas evidências em que basear a decisão. A influência de Tiago em cerca

de 60 d.C. teria sido muito maior do que no período anterior à conferência de Jerusalém. Também, ainda que

houvesse perseguição nos anos antes da conferência, o clima no ano 60 d.C. era muito mais de iminente

perseguição e sofrimento. Os argumentos não são conclusivos para nenhuma das duas datas, mas cremos

que a evidência é mais forte para o ano 60 d.C. Se nossa estimativa é correta, então a escrita aconteceu por

volta da mesma época ou pouco depois da escrita do Evangelho segundo Lucas (58-60 d.C.). Paulo ainda

estaria na prisão, em Cesaréia ou a caminho de Roma, no navio que naufragou.

Tiago morreu antes que a perseguição romana sob Nero começasse. Portanto, quando ele fala da “provação

da vossa fé”, ele refere-se à perseguição pelos judeus. Lembre-se de que ela também era intensa,

especialmente em certas localidades.

Tiago endereça seu livro às “doze tribos que se encontram na Dispersão”. Ele poderia estar usando o termo

“doze tribos” figuradamente para significar o “Israel espiritual”, isto é, todos os santos, quer judeus quer

gentios. Mas mais provavelmente, ele estava se dirigindo aos judeus fiéis, onde quer que vivessem. Tiago

realizou a maior parte do seu trabalho em Jerusalém, com os cristãos judeus de lá. Até mesmo os judeus que

estavam espalhados por todo o mundo mediterrâneo teriam sentido um laço íntimo com Tiago, uma vez que

ele concentrava seu trabalho entre eles. O livro não é escrito para os judeus incrédulos, mas aos que

acreditavam que Jesus era o Cristo. Já que o Novo Testamento está preenchido com tantos escritos de Paulo,

às vezes esquecemos que muitos judeus também acreditavam na boa nova do evangelho (veja Atos 21:20).

O livro de Tiago diz:

Tiago, às doze tribos espalhadas por todo o mundo:

Considerem um motivo de alegria, irmãos, quando caírem em todos os tipos de provações.

Saibam que através dessas provações podemos aprender fidelidade, e fidelidade nos fará

completos.

Se a algum de vocês faltar sabedoria, peça-a a Deus. Ele dará gratuitamente e não os reprovará

por pedirem. Quando pedirem, contudo, peçam com confiança. Se um homem duvida quando

ora, ele é como a espuma do mar, que é arrastada e atirada pelo vento. Não pense tal homem

— instável, nunca sabendo se está vindo ou indo — que receberá qualquer coisa de Deus.

Que o irmão de baixa posição social glorie em sua posição como um filho de Deus. Que o irmão

rico saiba que suas riquezas e glória mundana não são nada no Senhor. A glória deste mundo

é como a flor que definha e a grama que seca.

Feliz é o homem que resiste à tentação, porque ele

receberá a coroa da vida. Ninguém deverá jamais

dizer: “Deus está me tentando”. O próprio Deus não

pode ser tentado, por isso ele não tenta ninguém.

Cada pessoa é tentada quando é seduzida pelo seu

próprio desejo ardente. Esse desejo ardente dá

origem ao pecado, e quando o pecado está

maduro, produz a morte. Não se deixem enganar

sobre esse assunto, irmãos. Deus é a fonte de todas

as boas dádivas, porque sua natureza e seu caráter

são fixos e imutáveis.

Tiago diz:

Saudação (1:1).

Tema da carta (1:2-4).

A fé busca as bênçãos de Deus

(1:5-8).

A fé nos ajuda a aceitar as

desigualdades da vida (1:9-11).
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Vocês sabem disso, mas lembrem-se de serem ágeis no ouvir, lentos no falar, vagarosos no irar-

se, porque a ira do homem não produz a justiça que Deus quer. Livrem-se de toda a impureza

e dos produtos de uma atitude maligna. Em mansidão, permitam que a palavra se torne uma

parte viva de vocês. Para fazer isso, precisam fazer o que a palavra diz, e não apenas ouvi-la. De

outro modo, vocês serão como um homem que olha ao espelho e nele vê o que precisa fazer,

mas imediatamente esquece o que viu e se vai sem fazer nada. Lembrem-se, aquele que faz a

vontade de Deus que é agradável a Deus. Declarar-se religioso enquanto não faz as coisas que

Deus exige é um exercício de futilidade.

Meus irmãos, tenham cuidado para que sempre

manifestem seu relacionamento com Cristo de um

modo que não mostre acepção de pessoas. Não

reverenciem alguém em suas assembléias

meramente porque ele se veste melhor do que

outro. Lembrem-se de que Deus escolheu os

pobres do mundo para serem ricos na fé. Vocês não

têm obrigação de reverenciar os ricos que os

oprimem e falam contra o nome pelo qual vocês

são chamados.

Se guardarem a lei real — “Ame seu próximo como

a si mesmo”(2:8-9) — farão bem. Mas se

mostrarem acepção de pessoas, transgridem a lei.

Vocês podem guardar quase toda a lei, mas se

quebrarem um mandamento, terão quebrado a lei.

Por isso, não podemos dispensar nenhum

determinado mandamento como se não tivesse

importância.

Que valor há se alguém diz que tem fé, mas não

tem obras? Pode tal fé salvá-lo? Ele pode declarar

ter fé, mas ninguém pode saber se sua declaração

é verdadeira, a menos que ele demonstre sua fé

pela obediência. Vocês pensam estar fazendo algo

de grandioso quando apenas crêem? Ora, os

diabos crêem, e tremem! (2:21-24)

Não foi nosso ancestral Abraão justificado pela fé

quando ofereceu Isaque no altar? Isto é, quando a

fé dele se encaixou com suas obras, e pela sua

obediência sua fé se completou. Isso foi no tempo

em que a escritura recebeu seu pleno significado:

“Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para

justiça” (Gênesis 15:6). Vocês vêem por esse

exemplo que um homem é justificado pelas obras,

e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a

prostituta, foi justificada quando ela escondeu os

mensageiros de Israel e ajudou-os a escapar. Assim

como o corpo está morto quando é separado do

espírito, a fé está morta quando é separada das

obras.

Vocês precisam ser muito cuidadosos se querem ser professores, porque os professores

receberão julgamento mais pesado. Todos cometemos enganos, mas nossa fala é uma das

áreas do comportamento mais difíceis de controlar. Se alguém pode dominar sua língua, pode

dominar tudo. É por isso que um professor tem que exercer sua função com grande cautela.

Vocês sabem que a rédea de um cavalo é muito pequena, mas domina um cavalo grande. Um

navio pode ser enorme, mas é guiado por um leme que em comparação é pequenino. Assim,

a língua é um pequenino membro do corpo, mas é muito influente.

A língua pode acender todo tipo de pecado conhecido pelo homem. E quando o faz, é acendida

pelos fogos do próprio inferno.

A fé ajuda-nos a resistir à

tentação (1:12-18)

A fé ajuda-nos a aplicar os

princípios da palavra (1:19-27)

A fé nos leva a tratar igualmente

os irmãos (2:1-13)

Ame seu próximo como a si

mesmo (2:8-9)

A fé sem obras é morta (2:14-26)

A fé é demonstrada pelas

obras (2:14-18)

Os demônios crêem e

tremem (2:19-20)

Abraão ofereceu Isaque (2:21-

24)

Raabe escondeu os espiões

(2:25-26)

A fé nos ajuda a usar nossas

línguas construtivamente (3:1-

12)

Como mestres precavidos

(3:1-2)

A língua é um membro

pequenino, mas de grande

poder (3:3-5)

Ela pode acender todo tipo

de mal (3:6)

Nunca pode ser domesticada

(3:7-8)

Deveríamos usá-la para

abençoar e para amaldiçoar?

(3:9-12) 
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A língua não pode ser domesticada. Ela permanece

uma serpente, cheia de veneno mortal, movendo-se

para a frente e para trás incansavelmente, para

escapar de sua gaiola. Com ela, amaldiçoamos e

abençoamos. Como podemos usar nossas línguas

desse modo?

Quem entre vocês é sábio e entendido? Que o

mostre pela sua vida: vivendo em sabedoria,

fazendo somente o bem e não o mal. Se vocês

tiverem ciúmes amargos e acharem quase

impossível conviver com outros, então sua

“sabedoria” não é do alto. Ela é terrestre, desta vida,

diabólica. Há uma clara distinção entre a sabedoria

do alto e a sabedoria do mundo. Onde encontrarem

ciúmes e facções, há confusão e todo tipo de má

ação. Mas a sabedoria do alto é primeiro pura,

depois pacífica, gentil, fácil de ser tratada, cheia de

misericórdia e de bons frutos. Permanece constante

e genuína.

De onde vêm suas discórdias e suas guerras? Não

vêm de desejos incontidos que os amarram e

conduzem seus membros como escravos? Vocês

desejam com ardor, cobiçam e não podem obter.

Vocês não recebem porque não pedem. Algumas

vezes pedem e não recebem, porque pedem por

razões puramente egoístas.

Não percebem que quando o mundo é seu amante,

vocês são adúlteros? Se vocês fossem amigos do

mundo, tornariam-se inimigos de Deus. É essa a

atitude que Deus criou em nós?

Estejam sujeitos, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se

de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, pecadores, e purifiquem seus

corações, todos os que não estão certos do que realmente querem. Arrependimento, profundo

e real, é do que precisam. Se humilharem-se diante de Deus, ele os exaltará.

Não critiquem uns aoa outroa, irmãos. Aquele que se torna crítico de seus irmãos se coloca

como juiz e não como cumpridor da lei. Existe somente um legislador e juiz: aquele que é capaz

de salvar ou destruir. Quem são vocês para criticarem o seu próximo?

Olhem, agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos entrar nesta cidade, fazer todos estes

negócios e ficar ricos”. Vocês nem mesmo sabem o que será amanhã! Vocês sabem o que sua

vida é? É uma neblina que aparece por pouco tempo e então desaparece. O que vocês precisam

fazer é colocar Deus na frente de todos os seus planos. Saber fazer o bem, e não o fazer é

pecado.

Para aqueles de vocês que contam com suas riquezas: chorem e gemam pelas misérias que irão

enfrentar. Seu ouro e prata estão enferrujados, e sua ferrugem será um testemunho contra

vocês! Olhem para os salários que retiveram daqueles que trabalharam para vocês. Vocês vivem

no meio do luxo enquanto trapaceiam os outros e ignoram os pobres. Vocês enfrentarão

julgamento por tudo que fizeram. Vocês condenaram e mataram o justo; ele não lhes resiste.

Sejam pacientes, irmãos, até que o Senhor venha. Assim como o agricultor tem que esperar

pacientemente pela chuva, nós precisamos esperar que o Senhor venha. Que os profetas os

quais falaram em nome do Senhor sejam exemplos para nós. Vocês ouviram falar da

perseverança de Jó e viram como o Senhor acerta todas as coisas no fim.

Acima de todas as coisas, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por nenhum

outro juramento. Que o seu sim signifique sim e que seu não signifique não, para que não caiam

sob julgamento.

A fé busca atitudes espirituais

(3:13-4:10)

Busque a sabedoria do alto,

não o tipo que causa

discórdia e maldade (3:13-

18)

Toda a discórdia e contenda

vêm do desejo pecaminoso e

da ganância (4:1-3)

A amizade íntima com o

mundo os torna adúlteros

para com Deus (4:4-6)

Submetam-se a Deus;

resistam ao diabo (4:7-10)

A fé nos impede de julgar

severamente (4:11-12)

A fé inclui Deus em todos

nossos planos (4:13-17)

A fé condena o rico impiedoso

(5:1-6)

A fé nos capacita a sermos

perseverantes (5:7-11)

A fé torna nossa palavra

confiável, sem juramentos (5:12)
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Algum de vocês está sofrendo? Que ore. Alguém

está alegre? Que cante. Alguém está aflito? Que

chame os anciãos da igreja e que orem por ele. Que

unjam-no com óleo em nome do Senhor, e a

oração de fé salvará o aflito. O Senhor o levantará;

e se ele cometeu pecados, o Senhor o perdoará.

Confessem seus pecados uns aos outros, e orem

um pelo outro, para que sejam curados.

A oração sincera de um homem justo traz bons

resultados, quando é respondida. Elias foi um

homem com a mesma capacidade que nós, e orou para que não chovesse. Não choveu durante

três anos e meio! Ele orou novamente para que chovesse, e vieram chuvas do céu, e a terra

produziu fruto.

Meus irmãos, percebam isto: Se algum de vocês se extravia da verdade, e alguém o traz de volta,

saiba que quem converte um pecador de seu erro salvará uma alma da morte e cobrirá uma

multidão de pecados.

Sinopse de Tiago
Estudiosos concordam que é difícil encontrar um tema central em Tiago. Precisamos ser precavidos, para que

não forcemos Tiago num molde em que ele não se ajusta.

A coisa mais próxima de um tema que eu encontro em Tiago é a

fé. Ele discute a comprovação da nossa fé no capítulo 1. Também

nos adverte a não mantermos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo

com acepção de pessoas em 2:1-13; e mostra o estado morto da fé

sozinha em 2:14-26. Há a oração da fé em 5:15. Se há um tema,

é o exercício de nossa fé em resistir à tentação, em buscar as

bênçãos de Deus, em praticar a verdadeira religião, em nossa

conduta para com os outros, em nossa demonstração dela através de obras, no ensino e na vida, em planejar

nossos negócios e em oração.

Lembre-se do que avisamos antes: Fazemos uma análise do livro para o nosso benefício e não para o

benefício de Tiago. Ele pode não ter tido nossa análise em mente, quando escreveu sua carta, mas se a

análise nos ajuda a entender sua mensagem, então ele tem bastante valor.

Resumo das Epístolas de Pedro
Como em todos os livros que foram escritos fora da estrutura histórica do livro de Atos, há incerteza sobre as

cincunstâncias envolvendo a escrita das epístolas de Pedro. Qualquer posição tomada por nós será incerta.

Desde que o tempo da escrita e as circunstâncias são tão incertas, combinemos a informação de ambas as

epístolas para compilar todos os pormenores que podemos.

A Quem Foram Endereçados os Livros?
1 Pedro é endereçada aos “forasteiros da Dispersão no Ponto,

Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia”. Essas eram as principais

províncias da península da Ásia Menor. Paulo fez um extenso

trabalho no lado sul da Ásia Menor, mas nenhum nas províncias do

lado norte, ou seja, Ponto e Bitínia, nem na província do lado

oeste, ou seja, Capadócia. Obviamente, outros estiveram

trabalhando arduamente, pois Pedro se dirige aos cristãos em toda

a área. Note o termo “forasteiros” ou “Dispersão”. Pedro afirma

uma determinada idéia ao usar essas palavras. Os cristãos estão

apenas de passagem através desta vida; eles são estrangeiros,

forasteiros, peregrinos a caminho de uma pátria melhor (veja

também 1 Pedro 1:17; 2:11).

2 Pedro é endereçada a um grupo mais geral: “aos que conosco

A fé ora em tempos de aflição

(5:13-18)

A oração sincera de um

homem justo traz bons

resultados (5:16-18)

A fé busca salvar irmãos

desviados (5:19-20)

2 Pedro é endereçada aos
santos que compartilhavam a
fé dos apóstolos

Conceito de Tiago: O
exercício da fé completa
nossas vidas

1 Pedro é dirigida aos
cristãos das províncias da
Ásia Menor

Olhe para seu mapa e ache
as provincías do Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e
Bitínia
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obtiveram fé igualmente preciosa”. Isso inclui todos os santos. Com certeza, Pedro enviou essa carta aos

santos de um determinado lugar, ainda que essa localidade não seja declarada. Desde o princípio, Pedro

pretendia que ela fosse passada a todos os santos, conforme a oportunidade se apresentasse.

Quando os Livros Foram Escritos?

O período da escrita dos livros de Pedro é muito difícil de estabelecer. Seus livros são numerados primeiro

e segundo por causa de seu tamanho e não necessariamente por causa de quando foram escritos seu

tamanho. Seu assunto indica que 2 Pedro pode ter sido escrita

primeiro. 2 Pedro lida com o perigo dos falsos mestres. 1 Pedro se

refere à perseguição iminente, aparentemente de uma natureza

severa e extensa.

Como mencionamos, Nero começou uma severa perseguição aos

cristãos depois do desastroso incêndio de Roma, de 19 de julho de

64 d.C. Ainda que haja alguma dúvida entre estudiosos sobre quão

extensas eram as perseguições de Nero fora da Itália, há

indicações de que os governantes provinciais tendiam a seguir a

orientação de Roma. Somente uma perseguição imperial poderia

explicar tão extensas perseguições, como aquelas abrangendo o

Ponto, a Ásia, a Bitínia, a Galácia e a Capadócia.

É evidente que 1 Pedro foi escrita num momento de extensa perseguição, porque um dos principais pontos

que Pedro diz é que a salvação vale qualquer perseguição que venha. Apesar do fato de haver perseguições

contra a igreja desde o dia em que ela começou, eram esporádicas e locais até o começo da perseguição

romana. Portanto, parece que 1 Pedro se ajusta melhor ao tempo de Nero. Se for, ela foi escrita no fim de 64

d.C., depois do estouro da perseguição. Pedro, provavelmente, morreu antes do fim desse ano, ou em algum

momento de 65.

Se 2 Pedro foi escrita depois de 1 Pedro, é de se admirar que nada

seja dito sobre a perseguição, tão devastadora naquele tempo.

Muito poucos meses se passaram entre o tempo em que a

perseguição irrompeu, no verão de 64, e a morte de Pedro.

Portanto, se 2 Pedro foi a segunda a ser escrita, então os dois livros

foram escritos quase na mesma época.

Por outro lado, entretanto, Pedro descreve sua morte como

iminente em 2 Pedro 1:14. Também se refere a 2 Pedro como sua

segunda epístola (3:1). Porém, isso não prova necessariamente que

ele estava se referindo ao livro que chamamos 1 Pedro. Já vimos

pelos escritos de Paulo que o Espírito Santo não escolheu incluir

cada palavra que esses homens escreveram no Novo Testamento (veja Colossenses 4:16).

Ainda que o assunto seja tão diferente, e ainda que Pedro não mencione perseguição em 2 Pedro, suas

advertências contra os falsos mestres se ajustariam em qualquer ano que ele escolhesse para escrever o livro.

Paulo advertiu Timóteo contra os falsos mestres e a ameaça deles à sua fidelidade, enquanto enfrentava a

morte (2 Timóteo 2:14-18, 23; 3:1-9, 13; 4:3-4).

Os argumentos não são conclusivos. Muitos estudiosos pensam que 2 Pedro foi escrita primeiro,

provavelmente cerca de 61 ou 62. Esses seriam os anos em que Paulo esteve preso em Roma pela primeira

vez. Isso faria com que o tempo da sua escrita fosse aproximadamente o mesmo, ou pouco mais cedo, do que

o das quatro cartas de Paulo, que ele escreveu em Roma (Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom). Quase

todos os estudiosos concordam que 1 Pedro foi escrita em 64 d.C., depois de a perseguição de Nero irromper.

Mesmo concordando que 2 Pedro foi provavelmente escrita primeiro, preferimos estudá-las na ordem em que

aparecem nas escrituras.

Onde Estava Pedro Quando Escreveu seus Livros?
A única maneira de podermos saber onde e quando um livro foi escrito é examinar o próprio livro. Lucas não

fez uma pausa na sua narrativa para dizer: “Paulo escreveu duas cartas aos irmãos de Tessalônica enquanto

estava em Corinto.” Nem interrompe a história das viagens de Paulo para nos contar que Pedro também fez

jornadas a fim de pregar o evangelho. Há poucas informações nos escritos dos cristãos primitivos que nos

O assunto de 1 Pedro é a
força perante a perseguição.
Foi escrita no ano 64 d.C.,
depois do começo da
perseguição de Nero e antes
da morte de Pedro,
possivelmente no mesmo
ano

Pedro adverte contra os
falsos mestres em 2 Pedro.
Ele não menciona
perseguição. Ainda que a
data seja incerta, pode ter
sido escrita no 61 ou 62,
antes mesmo de 1 Pedro ser
escrita
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ajudam a recompor a história, mas essas notas são muito infreqüentes. Portanto, a localização de Pedro no

momento em que escreveu seus livros é difícil determinar.

2 Pedro não menciona nenhuma localidade, nem na saudação de

Pedro, no começo do livro, nem nas observações do fim. Não há

nenhuma nota pessoal no livro, por isso é inútil especular sobre

onde ele poderia ter estado.

À primeira vista, parece fácil encontrar a localização de Pedro ao

escrever 1 Pedro. Ele escreve: “Aquela que se encontra em

Babilônia, também eleita, vos saúda” (1 Pedro 5:13). Assim, parece

que ele estava na antiga cidade de Babilônia, quando ele escreveu

aos santos da Ásia Menor. Mas não é tão fácil assim! Examinemos

algumas razões porque esta localização é questionada:

ì Pedro e os outros apóstolos continuaram o trabalho na região

de Jerusalém e da Judéia depois que as primeiras perseguições

espalharam os santos (Atos 8:4). Mesmo depois que a maioria

dos apóstolos saiu para outros lugares, Pedro permaneceu em

Jerusalém. Ele estava lá quando Paulo e Barnabé foram à

reunião sobre o assunto da circuncisão em Atos 15. Ele era

uma “coluna” da igreja, naquela época (Gálatas 2:9). O Senhor

deu a Pedro a tarefa de pregar aos judeus (a circuncisão),

assim como havia dado a Paulo a tarefa de pregar aos gentios

(a incircuncisão) (Gálatas 2:7).

Depois da reunião em Jerusalém, Pedro foi a Antioquia da Síria por um tempo. Paulo o repreendeu, nesse

momento, por ter se afastado dos gentios (Gálatas 2:11-14).

O relato histórico não segue o trabalho de Pedro depois disso. Paulo menciona as viagens de Pedro em

1 Coríntios 9:5. Paulo diz que Pedro levava sua esposa consigo em suas viagens. Há poucas evidências

confiáveis, contudo, sobre onde ele viajou e trabalhou. Ele não é mencionado no grupo em Jerusalém,

quando Paulo voltou à cidade, no fim de sua terceira viagem de pregação. Em vez disso, foram Tiago

e os anciãos que aconselharam Paulo (Atos 21:17-18).

A antiga cidade de Babilônia não era mais uma cidade importante. A última referência histórica certa à

Babilônia como uma cidade é uma tabuinha de argila que foi encontrada, datando de 10 a.C. A cidade

pode nem ter existido mais nos dias de Pedro. Há registros, contudo, de uma grande colônia judaica na

área. Pode ser que ele estivesse, de fato, na colônia judaica da baixa Mesopotâmia, na região da antiga

Babilônia. Ninguém pode provar que Pedro não estava na Babilônia literal. A linguagem do resto do livro

não é figurada, então porque sua menção a Babilônia seria figurada?

í Há alguns argumentos significativos, contudo, de que esta referência fosse figurada referente a Roma. O

argumento mais forte é que diversos dos primeiros cristãos dizem que ele estava em Roma. Uma vez que

os pormenores em seus registros não são completos, e às vezes são difíceis de confirmar, não nos

apoiamos nos seus registros exclusivamente. Mas quando não conflitam com o registro da Bíblia, e

quando concordam uns com os outros, seu registro histórico é aceito como confiável.

Há forte evidência histórica de que Pedro morreu em Roma, quase certamente durante a perseguição de

Nero, isto é, num tempo entre 64 e 68 d.C. Eusébio representa esses primeiros cristãos quando diz: “Mas

Pedro faz menção a Marcos na primeira epístola, a qual também diz-se ter sido escrita na mesma cidade

de Roma, e que ele mostra esse fato, ao chamar a cidade pela figura incomum, Babilônia; assim, ‘A igreja

de Babilônia, eleita junto com vocês, saúda-os, como também meu filho Marcos.’”

Babilônia foi a cidade que levou Judá em cativeiro no Velho Testamento, tornando-se assim o símbolo

profético de poder mundial. Mas por que Pedro usaria tal nome simbólico? Por que não dizer

simplesmente: “Estou escrevendo de Roma”? Talvez Pedro

estivesse fazendo uma afirmação sobre o que ele sentia sobre

Roma. Talvez ele estivesse disfarçando o nome da cidade, usando

outro nome, mas um nome que qualquer um versado nas escrituras

entenderia. Se Nero estivesse perseguindo todos os santos que

pudesse encontrar em Roma, então é fácil entender por que Pedro

escreveria “a igreja na Babilônia” em vez de “a igreja em Roma”.

Os cristãos corriam perigos
sérios no ano 64 d.C. Pedro
podia ter usado o nome
figurado para proteger os
santos de Roma

Pedro enviou saudações da
igreja de Babilônia. Mas era
uma saudação literalmente
da antiga cidade de
Babilônia, ou ele estaria
usando figuradamente esse
nome para falar de Roma?

Pedro permaneceu em
Jerusalém mais tempo do
que a maioria dos apóstolos,
mas também viajou muito.
Ninguém sabe que lugares
visitou e onde trabalhou
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î Babilônia ficava longe, muito longe de Roma e das províncias

da Ásia Menor. O território da Mesopotâmia estava sob o

domínio dos partos, e não dos romanos, naquele tempo. A

perseguição de Nero foi severa enquanto durou, mas teve vida

curta e limitada a Roma e às províncias que eram mais

simpáticas à causa do imperador.

Pedro saberia muito mais sobre a perseguição nas áreas

visadas se estivesse em Roma do que se estivesse na

Babilônia. Se ele estivesse na Babilônia literal, é surpreendente

que lidesse com uma situação tão afastada no ocidente. Se

Pedro escrevesse aos irmãos da Ásia Menor da própria Roma,

os encorajaria saber que Pedro escrevia da própria cova da

víbora. Daria menor peso se ele estivesse muito longe da

perturbação, dizendo àqueles no calor da perseguição que permanecessem fiéis.

Portanto, ainda que hesitemos em afirmar que um nome figurado é usado num livro literal, são fortes os

argumentos sobre Pedro estar em Roma. Sua fidelidade em face de provações severas encoraja outros (de

todas as gerações) a tomar a mesma postura. Afortunadamente, nosso entendimento do livro não depende

da localização de Pedro.

Resumo de 1 Pedro
Pedro escreve:

Pedro, aos escolhidos que vivem como

estrangeiros em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e

Bitínia:

Deus é digno do maior louvor. Ele preparou para

vocês a maior herança que poderiam ter: sua

salvação. É uma herança que não perecerá, não

deteriorará ou desaparecerá; está segura no céu

para vocês. Essa salvação é tão maravilhosa que,

ainda que tenham de sofrer perseguições, podem

regozijar-se. Vocês sabem que, por essas

provações, sua fé se provará genuína. Então,

quando Cristo vier, terão louvor, glória e honra.

Os profetas falaram dessa salvação de antemão.

Eles perceberam o seu valor e tentaram

diligentemente descobrir a que tempo, ou a que

circunstâncias, o Espírito estava apontando

quando predisse os sofrimentos de Cristo e as

glórias que se seguiriam. Foi revelado aos profetas

que essas coisas de que eles falavam com

referência ao Cristo não eram ditas para eles

próprios. Elas eram para vocês, que tiveram essas

coisas anunciadas por aqueles que lhes pregaram

o evangelho. Até mesmo os anjos querem

investigá-las.

Portanto, resolvam concentrar-se naquela graça que terão na revelação de Cristo. Vivam como

filhos obedientes. Não se comportem como faziam antes, quando andavam em suas paixões.

Mas como Deus é santo, sejam santos também..

Se vocês invocam a Deus como seu Pai, lembrem-se de que ele também é o Juiz de todos, e

vivam com o maior respeito por esse fato. Lembrem-se de que vocês foram redimidos pelo

precioso sangue de Jesus. Ele foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo, mas foi

revelado no fim dos tempos por amor a vocês.

Desde que vocês purificaram suas almas em sua obediência à verdade, e desde que isso envolve

amor entre irmãos, amem uns aos outros fervorosamente, com um coração puro. Vocês

Olhe para um mapa.
Encontre Babilônia no vale
da baixa Mesopotâmia.
Encontre as províncias da
Ásia Menor. Agora encontre a
cidade de Roma. A
perseguição de Nero
centrava-se em volta da
própria Roma e em algumas
das províncias romanas

O livro de 1 Pedro diz:

Saudações 1:1-2)

Temos uma salvação pela qual

vale a pena sofrer (1:3-12)

Os profetas perceberam o

valor da salvação que

predisseram (1:10-12)

Preparem suas mentes para

viverem como filhos obedientes

(1:13-2:3)

Vivam como filhos santos de

Deus (1:13-16)

Deus é seu Pai, mas ele

também é seu Juíz (1:17-21)

Amem seus irmãos porque

vocês nasceram da semente

que não perecerá (1:22-25)
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nasceram da semente que não perecerá, a palavra

de Deus, que vive e permanece.

Afastem toda a maldade e fraude, com todas as

hipocrisias e invejas, e toda a maledicência. Em vez

disso, anseiem pelo leite espiritual, como um

recém-nascido o faz, para que por ele possam

crescer para a salvação.

O Senhor é a pedra viva que os homens rejeitaram;

entretanto, ele se tornou a importantíssima pedra

angular principal. Em ligação com ele, vocês

também são pedras vivas. Vocês foram edificados

numa casa espiritual, para serem uma nação real,

um sacerdócio santo, um povo para propriedade de

Deus para que possam manifestar o excelente

caráter e as bênçãos de Deus que os tirou das

trevas para sua maravilhosa luz. Em tempos

passados, vocês não eram nenhum povo, mas

agora se tornaram o povo de Deus; naquele tempo,

vocês não tinham misericórdia, mas agora

receberam misericórdia.

Amados, exorto-os a viverem como peregrinos e

visitantes, e a se absterem dos males deste mundo

pelo qual estão passando. Comportando-se

convenientemente diante dos gentios, vocês podem

levar aqueles que os acusam como se fossem

malfeitores a glorificar a Deus.

Estejam submissos às autoridades civis. É a vontade

de Deus que, fazendo o bem vocês, possam

silenciar a ignorância dos homens maus. Vivam

como homens livres, mas não usem sua liberdade

para esconder más ações. Honrem todos os

homens. Amem a irmandade. Temam a Deus.

Honrem o rei.

Servos, estejam em submissão aos seus senhores. Mostrem o respeito devido, não somente aos

senhores bons e gentis, mas também aos severos. Deus não tem simpatia pelo malfeitor que

sofre por causa de sua maldade, mas ele tem grande amor e compaixão por aquele que, por

causa de sua consciência, faz o bem e sofre por isso.

Vocês foram chamados para fazer o bem, mesmo que isso signifique sofrimento. Cristo nos

deixou o exemplo para que andemos em seus passos. Ele não pecou de modo algum; não

houve engano em sua boca. Sofreu por amor da justiça, mas não brigou nem gritou contra seus

perseguidores. Entregou-se ao justo Juiz. Suportou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz,

para que nós, morrendo para o pecado, pudéssemos viver para a justiça.

Continuando no meu assunto: Esposas, estejam sujeitas aos seus esposos, para que, se algum

deles não for cristão e não quiser ouvir o ensinamento da palavra, possa ser persuadido pela boa

vida de vocês. Não se concentrem nos seus adornos externos, seu penteado, jóias, roupas.

Concentrem-se num espírito quieto e manso, que é de grande valor aos olhos de Deus. Desse

modo, as santas mulheres do passado se comportavam. Sara obedeceu a Abraão e chamava-o

“senhor”. Vocês são filhas dela se fizerem o bem e não forem intimidadas pelo terror.

Maridos, vocês têm uma responsabilidade igualmente grande em viver com suas esposas de

acordo com o que sabem sobre elas. Respeitem-nas como um vaso frágil e não as maltratem.

Lembrem-se, vocês são co-herdeiros da vida. Se não as tratarem corretamente, suas orações

serão prejudicadas.

Finalmente, todos vocês precisam ter a mesma atitude: Serem compassivos e amorosos, como

irmãos devem ser. Sejam ternos, humildes, não retribuindo o mal com o mal mas, muito pelo

Afastem toda a maldade e

anseiem pelo leite da palavra

para que possam crescer (2:1-3) 

Vivam como o santo sacerdócio

de Deus (2:4-10)

Vocês são uma casa

espiritual, uma nação real,

um povo propriedade de

Deus (2:4-10)

Exortações sobre como viver

diante de outros (2:11 - 3:12)

Vivem fielmente diante dos

gentios (2:11-12)

Sejam submissos às

autoridades civis (2:13-17)

Servos (2:18-25):

Mostrem respeito,

mesmo que tenham que

sofrer (2:18-20)

Cristo deixou-nos um

exemplo. Ele sofreu

injustamente, mas

suportou quietamente

(2:21-25)

Esposas (3:1-6)

Maridos (3:7)

Tratem uns aos outros com

amor (3:8-12)
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contrário, abençoando. Vocês foram chamados a herdar uma bênção; assim, sejam uma

bênção para outros. Aquele que amar a vida, e vir bons dias, que guarde sua língua do mal; que

se afaste da maldade e procure pela paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e ele está

sempre disposto a ouvir suas orações. Mas o Senhor desaprova aqueles que fazem o mal.

A maioria das vezes, quem os ferirá por se esforçarem a fazer o certo? Mas mesmo que sofram,

é muito melhor sofrer por fazer o que é correto do que por fazer o que é errado. Isso é o que

Cristo fez. Sua carne foi crucificada, mas seu espírito foi vivificado. No Espírito, ele anunciou aos

espíritos que agora estão na prisão, aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé.

Desde que Cristo sofreu na carne, estejam

preparados para fazer a mesma coisa. Vocês

tomaram a decisão de não servir a sua carne.

Passaram bastante tempo fazendo isso antes de sua

conversão, andando onde seus desejos os levavam,

tendo suas festas de bebidas e dando-se a

detestáveis práticas ligadas à idolatria. Agora, seus

conhecidos se admiram do que aconteceu com

vocês, desde que não corram com eles no mesmo

delírio de corrupção. Tais pessoas agora os

amaldiçoam, mas prestarão contas àquele que

julgará os vivos e os mortos.

O fim de todas as coisas está perto. Cultivem as

mentes sadias e lembrem-se de orar. Acima de

todas as coisas, sejam fervorosos em seu amor uns

pelos outros. Sejam hospitaleiros uns para com os

outros. E qualquer que seja o campo de serviço que

Deus lhes der, dêem-lhe o melhor de si.

Amados, não fiquem surpresos a respeito da terrível

provação entre vocês, como se fosse inesperada.

Assim, como são participantes nos sofrimentos de

Jesus, alegrem-se pois, quando ele for revelado em

sua glória, vocês poderão regozijar-se.

Se vocês forem censurados pelo nome de Cristo,

serão abençoados. Está acontecendo porque vocês

estão sendo guiados pelo Espírito. Mas que nenhum

de vocês sofra como um malfeitor de qualquer tipo.

Se, contudo, alguém sofrer como um cristão, que

ele glorifique a Cristo por isso.

Chegou a hora do julgamento começar pela família

de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será

o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? 

Se o justo é salvo com labuta e sofrimento, onde aparecerão os ímpios e os pecadores? Em vista

destas coisas, que aqueles os quais sofrem pelo reino de Deus confiem suas almas a um fiel

Criador, no fazer o bem.

Eu, que sou um presbítero também, exorto os presbíteros: cuidem do rebanho de Deus que está

entre vocês. Cumpram suas obrigações de dirigir o rebanho, não porque sejam forçados a fazer

isso, mas de boa vontade. Não trabalhem para ganhar dinheiro, mas por seu próprio desejo de

servir. Não ajam como ditadores, mas façam-se exemplos para o rebanho.

Do mesmo modo, que os  mais jovens estejam sujeitos aos mais velhos. Que todos sejam

humildes, dispostos a servir uns aos outros. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao

humilde. Assim, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus e, no momento certo, ele os

exaltará. Podem lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês.

Estejam alertas, estejam em guarda, porque o diabo está rodeando como um leão que ruge,

procurando aquele que ele puder devorar. Resistam-lhe, sendo firmes na fé, sabendo que seus

irmãos em outros lugares estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês.

A Deus seja o domínio para todo o sempre. Amém.

Serão abençoados se sofrerem

por amor à justiça (3:13-22)

Lembrem-se que se devotaram a

fazer a vontade de Deus (4:1-6)

Preparem-se para o fim de todas

as coisas (4:7-11)

Suportem o sofrimento

confiando na glória (4:12-19)

Alegrem-se quando

participam do sofrimento de

Cristo para que possam estar

cheios de regozijo quando

ele voltar (4:12-13)

Se um homem sofrer como

cristão, que glorifique a

Cristo nesse nome (4:14-16) 

O julgamento começará pela

família de Deus (4:17-19)

Instruções aos presbíteros:

Cuidem do rebanho (5:1-4)

Sejam humildes, dispostos a

servirem uns aos outros (5:5-7)

Cuidado com Satanás (5:8-10)

Louvor (5:11)

Saudação e bênção (5:12-14)
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Com o auxílio de Silvano (Silas), nosso fiel irmão, escrevi-lhes brevemente, encorajando-os.

Testifico que vocês têm a verdadeira graça de Deus; estejam firmes nela.

Aquela que está em Babilônia, eleita junto com vocês, saúda-os, e também Marcos, meu filho.

Saúdem uns aos outros com um beijo de amor.

A paz esteja com todos vocês que estão em Cristo.

Sinopse de 1 Pedro

A salvação dos cristãos é tão grande que vale qualquer sacrifício

que precise ser feito. Vivam como filhos de Deus, como santos

sacerdotes a serviço de Deus. Se sofrerem, não sofram como

criminosos, mas como cristãos. O tema de 1 Pedro é: Fé na vida

e fé no sofrimento, sustentada pela esperança na salvação eterna.

Resumo de 2 Pedro
Pedro diz:

Simão Pedro, àqueles que receberam a fé igualmente preciosa que temos:

Que a graça de Deus e sua paz se multipliquem enquanto vocês desfrutam o conhecimento de

Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida

e a espiritualidade através do verdadeiro conhecimento Daquele que nos chamou.

Desde que Deus nos deu esse conhecimento como

a chave para o crescimento espiritual e bênçãos,

precisamos acrescentar virtude à nossa fé, e à

virtude, o conhecimento. Através do conhecimento,

podemos participar da natureza de Deus, se

também escaparmos da corrupção trazida pelo

desejo pecaminoso. Portanto, precisamos

acrescentar ao nosso conhecimento o domínio

próprio, junto com a perseverança, a reverência a

Deus, o amor aos nossos irmãos e o amor pelas

pessoas em geral.

Se vocês tiverem essas coisas, produzirão frutos

para o Senhor em suas vidas. De outro modo,

vocês serão míopes e terão esquecido a limpeza de

seus velhos pecados. Façam esforços ainda

maiores para tornar seu chamado e sua escolha

seguros. Se fizerem essas coisas, serão ricamente

supridos pela entrada no reino eterno de Jesus

Cristo.

Senti ser necessário relembrá-los de tais coisas

enquanto ainda estou vivendo na terra, para que

quando estiver morto, possam recordá-las. O

Senhor me disse que a hora de deixar minha

morada terrestre está próxima.

Lembrem-se de que nós apóstolos não seguimos

mitos que astutamente inventamos, quando lhes

falamos da presença e glória de Cristo. Somos

testemunhas oculares de sua majestade, e nós

próprios ouvimos a voz de Deus no monte santo,

quando ele disse: “Este é o meu Filho amado em

quem me comprazo.”

A mensagem da profecia está firmemente

estabelecida. Vocês fazem bem em prestar

cuidadosa atenção a essas profecias, como se elas

fossem lâmpadas brilhando no lugar escuro.

Observem-nas até que o dia amanheça e a estrela

do amanhecer se levante em seus corações.

Conceito de 1 Pedro: Fé na
vida e fé no sofrimento,
sustentada pela esperança

O livro de 2 Pedro diz:

Saudação (1:1)

O conhecimento completo e

verdadeiro é a chave para obter

as bênçãos de Deus (1:2-11)

Deus nos deu tudo que

precisamos para a vida e

para a espiritualidade, no

conhecimento daquele que

nos chamou (1:2-4)

Usemos este conhecimento e

acrescentemos as

características que

precisamos em nossas vidas,

de modo a participar da

natureza de Deus (1:5-11)

O evangelho não foi baseado em

mitos astuciosamente

concebidos (1:12-21)

Estou lembrando-vos destas

coisas antes que eu morra

(1:12-15)

Nós apóstolos

compartilhamos com vocês o

que vimos e ouvimos (1:16-

18)

A mensagem está bem

estabelecida. Prestem

antenção nela (1:19-21)
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Assim como o povo de Deus tinha que lidar com

falsos profetas nas eras passadas, vocês precisam

enfrentá-los hoje em dia. Eles se introduzirão

escondidamente com suas doutrinas destrutivas e

causarão todo o dano que puderem. Muitos

seguirão seus falsos caminhos e o verdadeiro

caminho será difamado. Em sua ganância, os falsos

mestres os tratarão como mercadoria. Mas a

sentença contra eles não está adiada e sua

destruição não está dormindo.

O registro da História é claro: Deus sabe como

manter os ímpios guardados para a punição e

como livrar os fiéis da tentação, até o dia do

julgamento. Ele não poupou os anjos quando

pecaram. Destruiu o mundo ímpio com um dilúvio,

mas poupou o justo Noé na arca. Ele poupou Ló ao

mesmo tempo em que destruiu as cidades ímpias

de Sodoma e Gomorra.

Os falsos mestres não têm nenhum respeito pela

autoridade. Mas a conduta deles os mostra como

sendo meros animais, servindo somente para serem

apanhados e abatidos. Tais homens não são,

absolutamente, bons; eles se comprazem no

engano; seus olhos são cheios de adultério; eles

não fazem nenhum bem a ninguém. Falando com

palavras grandiosas e arrogantes, prometem

“liberdade” às suas presas, enquanto eles mesmos

são escravos da corrupção.

Vocês precisam lembrar-se de que se alguém

escapar das poluições do mundo, e se então for

apanhado nelas novamente e dominado, o último

estado é pior do que o primeiro. Teria sido melhor

se jamais conhecessem o caminho da justiça do

que tê-lo conhecido e voltar atrás. Seria como o cão

que volta ao próprio vômito.

Amados, esta é a segunda vez que lhes escrevo. Em

ambas as cartas, estimulei suas mentes puras,

ajudando-os a recordarem as palavras ditas antes

pelos santos profetas e o mandamento de Cristo

através dos apóstolos.

Advertências contra falsos profetas são necessárias,

porque sabemos que nos últimos dias virão

escarnecedores, d izendo: “Onde está o

cumprimento das promessas de sua vinda? Olhe,

desde os dias de nossos ancestrais, nada diferente

aconteceu.”

Mas esses falsos mestres esquecem, de propósito,

uma coisa. Um mundo antigo foi submerso por um

dilúvio e pereceu. A mesma palavra que decretou

aquele dilúvio reservou o mundo presente para

destruição pelo fogo.

Se ouvirem algum zombador questionando a vinda do Senhor, não se esqueçam de que Deus

não olha para o tempo ou sente o tempo como nós. O Senhor não é negligente. Não, ele está

esperando para vir em julgamento, de modo a dar a cada um uma oportunidade para ser salvo.

Ele não quer que ninguém pereça, mas quer que todos se arrependam.

Cuidado com os falsos profetas

(2:1-3)

Eles virão (2:1-3)

Seu julgamento está

esperando (2:3)

Deus pode julgar os ímpios e

libertar os justos ao mesmo

tempo (2:4-10)

Exemplos:

Os anjos que pecaram

O dilúvio e Noé

As cidades ímpias e Ló

Características dos falsos

mestres (2:10-22):

Nenhum respeito à

autoridade

Meros animais, adequados

para a destruição

Sempre pecam

Amam o salário da

impiedade

Não têm valor para ninguém

Prometem liberdade

enquanto são escravos da

corrupção

Cuidado para que não seja

apoderados pela astúcia

deles. O seu último estado

será pior do que antes de

aprenderem o caminho da

verdade (2:20-22)

Essa é a minha segunda carta

para lembrar-vos de guardarem

aquilo que lhes fora ensinado

(3:1-2)

Cuidado com os zombadores

que escarnecem a vinda do

Senhor (3:3-7)

Eles ignoram o dilúvio. O

mesmo Deus destruirá o

mundo com fogo quando ele

voltar (3:5-7)
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O dia do Senhor virá; como um ladrão na noite.

Então, os céus passarão com grande estrondo e os

elementos se dissolverão com calor fervente.

Desde que todas essas coisas irão se dissolver, que

tipo de pessoas vocês deveriam ser? Não deveriam

todos vocês estar esperando e desejando

ardentemente a vinda do dia de Deus? Nesse dia, o

universo será destruído. Mas de acordo com a

promessa dele, esperamos um novo céu e uma

nova terra, onde haverá justiça.

Portanto, irmãos, uma vez que vocês anseiam por

essas coisas, entendam que a longanimidade de

nosso Senhor é salvação. Nosso amado irmão

Paulo falou das mesmas coisas em seus escritos.

Algumas coisas em suas epístolas são difíceis de

entender, e os ignorantes as torcem, assim como

fazem com as outras escrituras, para sua própria

destruição.

Vocês foram avisados. Portanto tenham cuidado e

não sejam levados pelo erro. Em vez disso, cresçam

na graça e sabedoria de nosso Senhor e Salvador

Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para

sempre. Amém.

Sinopse de 2 Pedro
A mensagem de 2 Pedro é centrada nosos falsos mestres. O primeiro capítulo ressalta a necessidade do

verdadeiro conhecimento, se quisermos gozar as bênçãos de Deus. O segundo capítulo avisa que haverá

falsos mestres. Só porque tais mestres estão ativos não significa

que Deus os está ignorando: “Sua destruição não dorme” (2:3).

Pedro descreve o caráter dos falsos mestres. O terceiro capítulo

assegura aos santos que o julgamento está vindo, apesar dos

zombadores que o negam. Portanto, prestem atenção. Como

deveremos viver tendo em vista esse dia?

A Epístola aos Hebreus
Mais questões do que respostas se levantam sobre as circunstâncias da escrita do livro de Hebreus.

Examinaremos brevemente algumas delas, porque examinar as circunstâncias que fizeram com que um livro

fosse escrito nos ajuda a entendê-lo. Mas já que há tantas questões sobre Hebreus que não podem ser

respondidas, não perca tempo discutindo-as.

O Assunto do Livro
A questão mais importante e mais fácil de responder é: qual é o tema do livro? O escritor ressalta a

superioridade de Jesus. Seu ponto é: Sejam fiéis a Cristo, custe o que custar! Ele é superior aos anjos e a

Moisés; seu sacerdócio é superior ao de Levi; e seu sacrifício é

superior aos sacrifícios de animais da velha lei.

Os cristãos judeus do primeiro século estavam numa posição

inigualável. Os judeus tinham sido, durante quinze séculos, o povo

escolhido de Deus. Sua lei veio diretamente de Jeová. Os judeus

fiéis do Novo Testamento tentavam, arduamente, agradar a Deus,

mesmo quando não entendiam exatamente como isso deveria ser

feito. Quase todas as cidades do mundo mediterrâneo tinham uma sinagoga de judeus, que se reuniam

fielmente todos os sábados. Mas, como nação, eles rejeitaram a declaração de Jesus, de que era o Messias.

Os funcionários judeus o proclamaram impostor, crucificando-o. Quando um judeu aceitava a declaração de

 O dia do Senhor virá (3:8-13)

Deus não sente o tempo

como nós (3:8)

O julgamento é adiado para

que mais pessoas possam

ser salvas (3:9)

O universo será destruído

(3:10) 

Portanto, que tipo de pessoa

deveríamos ser? Esperamos

um novo céu e uma nova

terra (3:11-13)

Tendo em vista estas coisas

trabalhem esforçadamente para

permanecerem fiéis (3:14-18)

Paulo avisou sobre estas

mesmas coisas (3:15-16)

Não sejam enganados (3:17)

Cresçam na graça e

sabedoria de nosso Senhor

Jesus Cristo (3:18)

Conceito de 2 Pedro:
Cuidado com os falsos
mestres. Não os sigam

Os cristãos judeus
enfrentavam grande
oposição no primeiro século
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Jesus, tornava-se, imediatamente, alvo de perseguição por aqueles da sua raça. Grande pressão era exercida

sobre cada indivíduo, quando se voltava para Cristo, tanto em Jerusalém, onde a igreja começou (veja Atos

1:12), como nas cidades através do mundo romano, onde havia judeus e gentios.

Portanto, as lições do livro de Hebreus foram apropriadas a qualquer situação depois que a igreja começou.

O cristão judeu recém-convertido podia aliviar rapidamente a oposição exercida contra si, renunciando a sua

fé em Cristo. Sem dúvida, a tentação foi grande.

A Quem Foi Dirigido?
O conteúdo do livro e seu nome mostram que foi escrito para os cristãos judeus. O escritor não se dirige a

nenhuma congregação em especial. Portanto, ele foi provavelmente escrito para um grande grupo de judeus,

como foi o livro de Tiago. Todos os cristãos judeus enfrentavam a oposição de seus irmãos. Todos poderiam

ter questões que surgiam sobre se tinham feito a escolha certa, ao se converterem de sua velha lei para

servirem a Cristo.

Muitos pensam que o livro foi enviado a uma região onde havia

uma considerável concentração de cristãos judeus, mas onde seria

esse lugar? Não há muitas alternativas: Jerusalém? Mas os cristãos

fugiram de Jerusalém no início das guerras, provavelmente no

mesmo tempo em que esse livro foi escrito. Também, os cristãos

judeus foram forçados a tomar sua posição por Cristo muito cedo.

Mas neste ponto, no primeiro século, o homem da Judéia, fraco,

não convicto, provavelmente já teria desistido de sua posição por

Cristo.

Alexandria, no Egito, e o território próximo à antiga Babilônia tinham grandes colônias judias. É possível que

a carta tenha sido enviada a uma delas, mas muitos estudiosos acham que foi a Roma. Se essa teoria é

verdadeira, então “os da Itália” que enviam suas saudações (13:24) seriam cristãos de fora de Roma,

saudando aos de dentro da cidade.

Por que estudiosos pensam em Roma? Paulo teve grande sucesso com os judeus de Roma, quando veio à

cidade como prisioneiro (Atos 28:24). Estes judeus podem ter formado grandes congregações na cidade.

Depois que a perseguição de Nero começou, a pressão sobre os cristãos hebreus se intensificou. Agora, além

da oposição do seu próprio povo, suas vidas estavam sendo ameaçadas pelo governo romano. Por ser a

perseguição tão severa em Roma, os cristãos que ficaram lá estavam sob forte pressão, para renunciarem a

sua fé. Deve ter sido tentador desistir, voltar ao judaísmo, que não estava sendo oposto. A mensagem do livro

de Hebreus seria especialmente apropriada num momento assim. Cristo é superior a tudo com que possamos

compará-lo. Não importa o que acontecer, não desista de sua fé. Não volte ao judaísmo.

Localização do Escritor

Onde o livro foi escrito? O encerramento do livro diz: “Os da Itália os saúdam” (13:24). Portanto, foi escrito

em algum lugar da Itália, mas possivelmente não na própria Roma. Se tivesse sido escrito em Roma, talvez

o escritor teria sido mais explícito. Também, uma vez que a perseguição era mais agressiva em Roma, muitos

cristãos saíram da cidade.

Lembra-se que, quando Lucas menciona Áqüila e Priscila pela

primeira vez, eles tinham vindo recentemente de Roma (Atos 18:2)?

Foram para Éfeso com Paulo, no fim da segunda viagem dele

(Atos 18:18-19). Perto do fim da terceira viagem de Paulo, quando

ele escreveu o livro de Romanos (57 d.C.), o casal estava de volta

a Roma (Romanos 16:3). No período em que Paulo escreveu sua

segunda carta a Timóteo (depois de 64 d.C.), eles tinham saído de Roma e estavam, possivelmente, vivendo

de novo em Éfeso (2 Timóteo 4:19). Provavelmente, Priscila e Áqüila estavam entre os muitos cristãos que

fugiram de Roma quando a perseguição começou.

Quando o Livro Foi Escrito?
Os cristãos judeus enfrentavam tribulações desde o começo da igreja, mas quase todos os estudiosos datam

o livro depois de 64 d.C., quando começou a perseguição romana. Nesse tempo, a perseguição era muito

mais intensa. Ele pode ter sido escrito, aproximadamente, no tempo em que as guerras judias começaram,

em 66 d.C., mas antes da destruição de Jerusalém. Se a escrita fosse muito depois de começarem as guerras

judaicas, então não teria sido atraente voltar ao judaísmo, por causa do tremendo sofrimento dos judeus da

A mensagem de Hebreus foi
para todos os santos
hebreus. A localidade exata
para onde o livro foi enviado
é desconhecida

O autor estava em algum
lugar na Itália, quando
escreveu o livro
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Palestina. A data do escrito é normalmente estimada  entre os anos

64 e 67 d.C. O livro pode ter sido escrito depois da morte de

ambos, Pedro e Paulo. Esse último fato levanta nossa próxima

questão.

Quem Escreveu o Livro de Hebreus?
Os autores de vários livros do Velho Testamento são desconhecidos, mas Hebreus é o único livro do Novo

Testamento cujo autor é desconhecido. Portanto, a questão tem levantado muita especulação. Ninguém pode

dar uma resposta satisfatória.

Desde os primeiros dias da igreja, alguns disseram que Paulo escreveu o livro. Eusébio diz que havia dúvida,

até mesmo naquela época, sobre quem o escreveu. Muitos da igreja antiga consideravam Barnabé como o

escritor. Apolo é outro candidato favorito de muitos, ainda que, aparentemente, seu nome nunca tenha

aparecido entre os antigos como o escritor. Desde que incluímos o livro nesta parte da matéria, em vez de

juntar às epístolas de Paulo, mostramos que estamos entre aqueles que dizem não ser Paulo o autor.

Considere estas razões:

ì O estilo da escrita do livro de Hebreus é muito diferente daquele dos livros que levam o nome de Paulo.

O mesmo Espírito Santo inspirou cada um dos escritores da Bíblia, mas permitiu a cada homem escrever

em seu próprio estilo. Por exemplo, os escritos de Paulo e os de João são muito diferentes, ainda que

ensinassem o mesmo evangelho. Os escritos de Moisés são muito diferentes dos Salmos de Davi, ainda

que ambos os homens fossem inspirados pelo Espírito Santo. Essa é uma das provas da inspiração da

Bíblia. Se todos os estilos fossem exatamente os mesmos, então alguém argumentaria que a Bíblia era

uma grande falsificação, feita por um só homem ou por um grupo de homens. Em vez disso, Moisés, que

foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, pôde descrever o mesmo Deus como um pastor da vila de

Belém. João, que era um pescador sem instrução da Galiléia, pôde descrever a divindade de Jesus numa

linguagem tão sublime, como Paulo, que foi instruído aos pés de Gamaliel.

Compare o começo de treze livros, que sabemos serem de Paulo, com o começo de Hebreus. Todos os

treze começam com saudações semelhantes. Hebreus é muito diferente.

Paulo e o escritor de Hebreus, ambos citam a escritura do Velho Testamento muito freqüentemente, mas

o modo pelo qual introduzem suas citações é diferente. As fórmulas de Paulo — “como (ou segundo) está

escrito” (19 vezes), “está escrito” (10 vezes), e “a Escritura diz” (5 vezes) — nunca ocorrem em Hebreus.

í Outro forte contraste entre os escritos de Paulo e o livro de Hebreus não transparece em nossas traduções.

Hebreus é escrito no melhor grego do Novo Testamento. Paulo escreve como um homem altamente

instruído, mas instruído como judeu. Hebreus é o escrito de um homem instruído formalmente em um

estilo mais clássico e em retórica. Um homem não escreve treze cartas em um nível de grego e então,

subitamente, eleva seu nível de escrita a um estilo muito mais sofisticado. Por que Paulo escreveria seu

melhor grego numa carta aos Hebreus, aos judeus como ele, e não aos efésios ou aos coríntios?

î O terceiro argumento é o mais poderoso. Paulo não media esforços para defender seu apostolado,

especialmente contra os mestres judaizantes. Ouça esta amostra de seu raciocínio: “Faço-vos, porém,

saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem

o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo” (Gálatas 1:11-12). A estatura de

Paulo como apóstolo estava em grande perigo entre os cristãos hebreus. Poderia ser possível, portanto,

que fosse Paulo quem escreveu: “Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A

qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram,

dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições

do Espírito Santo, segundo a sua vontade” (Hebreus 2:3-4)?

O escritor distingue claramente entre “nós” a quem o evangelho foi confirmado e “eles”, aqueles que

ouviram o Senhor e a quem Deus deu poderosos sinais. Não, Paulo nunca teria se removido das fileiras

dos apóstolos para colocar-se nas fileiras daqueles a quem o evangelho tinha sido confirmado pelos

apóstolos.

Como já se passaram quase dois mil anos desde o tempo da escrita, parece que Apolo seria uma boa escolha

como um autor. Ele era um judeu de Alexandria (Atos 18:24). Era um homem eloqüente, o que significa que

foi treinado em discurso formal e argumentação. Era poderoso nas escrituras e procurou judeus de Éfeso, a

quem pregar sua mensagem. É razoável que ele estivesse especialmente interessado no bem-estar dos

hebreus. Como já afirmamos, porém, nenhum dos primeiros escritores sugeriu que ele tivesse escrito o livro.

A data da escrita
provavelmente foi entre os
anos de 64 e 67 d.C
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Então ele o escreveu? Não sabemos. Nem ninguém mais. Então, considere a questão e logo passe ao estudo

do texto. A mensagem é o que mais importa.

E Quanto à Situação de Timóteo?
O escritor diz que Timóteo “foi posto em liberdade” (13:23).

Significa isso que Timóteo tinha estado na prisão? Muitos cristãos

foram aprisionados nesta época, tanto em Roma como em

algumas províncias. Contudo, é extremamente improvável que

Timóteo sendo posto em liberdade signifique que ele tenha estado na prisão, a menos que fosse por causa

de algum problema local, como Paulo enfrentou em Filipos. Se ele estivesse na prisão por causa das

perseguições de Nero, não teria sido libertado. Esse tipo de coisa simplesmente não acontecia durante este

tempo de intensa perseguição.

Há uma explicação bem plausível para Timóteo ter sido posto em liberdade. Aproximadamente no início das

guerras judaicas, o apóstolo João se mudou para Éfeso, onde, naturalmente, tornou-se uma figura

predominante nas igrejas da Ásia. Timóteo não era mais necessário e poderia juntar-se ao escritor de Hebreus

na Itália. Assim, “foi posto em liberdade”.

Resumo de Hebreus
A argumentação do livro de Hebreus se divide em três partes distintas:

ì Jesus é incomparável, e mesmo assim ele se fez homem para cumprir o propósito divino de Deus (1:1;

2:18).

í Então, reflita sobre nosso Sumo Sacerdote e vamos ousadamente ao trono de Deus, para receber suas

bênçãos (3:1; 10:39).

î Em vista de sua grandeza, continue fiel e persevere (11:1; 12:29).

O escritor diz:

Nos velhos tempos, Deus falou a nossos ancestrais através dos profetas, de vários modos. Mas

agora, na última das eras, falou plena e finalmente por seu Filho. Ele indicou este Filho para ser

o herdeiro de todas as coisas. Através dele, fez os mundos.

O Filho é o verdadeiro brilho da própria glória de Deus e a

exata semelhança de Deus.

O Filho de Deus é imensamente superior aos anjos

de Deus. Isso é evidente, porque  é chamado o

Filho de Deus, enquanto eles são apenas servos.

Deus ordenou aos anjos que adorassem seu

Primogênito, quando ele veio ao mundo.

Sim, os anjos são apenas servos, enquanto do Filho

é dito: “mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus,

é para todo o sempre; e: Cetro de eqüidade é o

cetro do seu reino.”. Também é dito do Filho: “No

princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da

terra, e os céus são obra das tuas mãos; eles

perecerão; tu, porém, permaneces.”

A qual dos anjos Deus jamais disse: “Senta-te aqui

à minha direita até que eu coloque teus inimigos

embaixo de teus pés”? Os anjos, em comparação

com Cristo, são apenas servos enviados para

trabalhar pelo benefício dos filhos de Deus.

Desde que o Filho é imensamente superior aos

anjos, então precisamos prestar mais atenção ao

que ele diz. Se ninguém quebrou impunemente a

palavra de Deus enviada por anjos, como é possível

que alguém possa pensar em ignorar o que Cristo

diz e escapar da punição?

Timóteo fora “posto em
liberdade” para acompanhar
o autor à Itália.

O livro de Hebreus diz:

Jesus é incomparável (1:1-2:18):

Ele é o definitivo porta voz de

Deus; herdeiro de todas as

coisas; o Criador; o verdadeiro

brilho da glória de Deus; a exata

semelhança de Deus; ele reina à

direita de Deus (1:1-3)

Jesus é imensamente superior

aos anjos (1:4-2:4):

Ele é o Filho de Deus; foi

ordenado aos anjos que o

adorassem (1:4-6)

Ele reina num trono; lançou

as fundações da terra;

existirá para sempre (1:8-12)

Ele senta à direita de Deus

(1:13)

Os anjos são apenas servos

(1:7,14)

Portanto, precisamos prestar

mais atençaõ à palavra que

veio de Jesus (2:1-4)
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Deus não sujeitou o mundo por vir aos anjos mas,

como um escritor diz: “Deus, o Senhor fez o

homem um pouco abaixo dos anjos e o coroou

com glória e honra; o Senhor o pôs sobre todas as

suas obras e pôs todas as coisas sob seu domínio.”

Ainda que Deus sujeitasse tudo ao homem, ainda

não vemos todas as coisas sujeitas a ele.

Entretanto, de fato, vemos aquele que foi feito um

pouco abaixo dos anjos, isto é, Jesus. Assim, ele se

tornou um homem para morrer e então ser exaltado

à glória e honra. Foi de acordo com a graça de

Deus que ele deveria sofrer a morte por todos os

homens.

Foi apropriado que Deus, levando os homens à sua

glória eterna, fizesse completo, pelo sofrimento,

aquele que é totalmente responsável pela salvação

deles.

Tornando-se carne, tanto o santificador como o

santificado são um só por serem humanos.

Portanto, ele não se envergonhou de chamá-los

irmãos, dizendo: “Eu declararei seu nome aos meus

irmãos”; e: “Vejam, eu e os filhos que Deus me

deu”. Desde que os filhos têm carne e sangue em

comum, ele também se tornou carne para que

pudesse morrer e, pela morte, derrotar Satanás. Ele

assim fez, não para dar ajuda especial aos anjos,

mas à semente de Abraão.

Uma vez que Cristo veio para ajudar aos humanos,

ele se tornou um ser humano para que pudesse ser

um sumo sacerdote tanto misericordioso como fiel.

Vemos que, tendo ele mesmo sofrido tentação,

sabe como ajudar outros que são tentados.

Tendo em vista essas coisas, irmãos, fixemos

pensamentos no Apóstolo e Sumo Sacerdote a

quem temos confessado.

Ele foi fiel a Deus como Moisés foi, mas foi achado

digno de mais glória do que Moisés, assim como

aquele que constrói a casa tem mais honra do que

a casa. Moisés foi fiel como um servo, mas um

servo é limitado no que pode fazer por nós. Jesus,

contudo, foi fiel como um Filho, capaz de dar

todas as bênçãos a sua casa, e somos sua casa se

permanecermos fiéis.

Prestem atenção ao aviso: “Não endureçam seus

corações como seus pais fizeram no deserto. Eu me

desgostei com seus pais e jurei com grande ira:

‘Eles não entrarão no meu repouso’” Portanto,

irmãos, fiquem de olho uns nos outros para que

ninguém se torne endurecido pelo engano do

pecado. Determinemo-nos a permanecer fiéis,

levando em conta o aviso de não endurecermos

nossos corações.

Lembrem-se que aqueles que caíram no deserto foram os mesmos tirados por Moisés do Egito.

Eles ouviam, mas não obedeciam, por isso não podiam entrar no descanso de Deus, pela

descrença. 

O Incomparável tornou-se

homem para cumprir o

propósito divino através da

morte (2:5-18):

Ele se tornou homem,

inferior aos anjos (2:5-8)

Se ele é superior aos anjos,

por que se tornou homem?

Para que pudesse morrer

por nós e então ser

exaltado (2:8-9)

Para se tornar completo

pelo sofrimento (2:10)

Ele nos chama de irmãos

(2:11-13), para que através

da morte pudesse:

Tornar o diabo

impotente (2:14)

Livrar os descendentes

de Abraão (2:15-16)

Ele se tornou humano para

que pudesse tornar-se um

Sumo Sacerdote

misericordioso e fiel (2:17-

18)

Portanto, fixem os pensamentos

em Jesus, o Apóstolo e Sumo

Sacerdote de nossa confissão

(3:1 - 10:39):

Jesus é superior a Moisés (3:1 -

4:13):

Jesus construiu a casa de

Deus; Moisés foi somente

uma parte da casa (3:2-4)

Moisés foi fiel como servo,

mas Jesus como Filho (3:5-

6)

Cuidado com a descrença (3:7-

13):

Sob Moisés, aqueles que não

creram deixaram de entrar

no seu reposo (3:7-11,16-19)

Quão mais hediondo é, para

aqueles que estão sob o

Filho, serem culpados de

descrença!
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Portanto, temamos que, mesmo tendo ouvido,

possamos deixar de crer. Então, também seremos

incapazes de entrar no descanso de Deus. Deus

falou de seu descanso nos dias de Davi; por isso,

Josué não deu ao povo seu repouso final. Um

Sábado de descanso ainda resta ao povo de Deus.

Façamos todo o esforço para entrar nesse repouso.

Como temos um sumo sacerdote o qual passou

pelos céus, conservemos firme a fé que

confessamos. É muito encorajador saber que não

temos um sumo sacerdote que não sabe nada de

nossas fraquezas. Temos um que foi tentado em

todas as áreas, como fomos, só que ele nunca

pecou. Portanto, vamos com ousadia ao trono de

Deus, onde ele distribui sua graça, para que

possamos receber o auxílio de que necessitamos.

Agora entre os homens, cada sumo sacerdote é

indicado para servir em favor dos homens nas

coisas pertencentes a Deus. Assim, ele faz

oferendas e sacrifícios e pode ter simpatia pelas

fraquezas dos homens, desde que ele mesmo

também é fraco. Conseqüentemente, ele precisa

oferecer sacrifícios, não somente pelo povo, mas

também por si mesmo.

Nenhum homem recebe a honra do sacerdócio por

si só; ele precisa ser indicado por Deus, como

foram Arão e seus descendentes. De acordo com

esse princípio, Cristo não glorificou a Si mesmo

para ser um sumo sacerdote, mas Ele foi feito sumo

sacerdote. O mesmo que disse: “Tu és meu Filho”,

também disse: “Tu és sacerdote para sempre, pela

ordem de Melquisedeque”.

Esse Filho, nos dias em que esteve na carne,

chorou e orou àquele que era capaz de salvá-lo da

morte. Contudo, ainda que ele fosse um filho,

experimentou a obediência no sofrimento que

suportou. Sendo assim completo, tornou-se

provedor de salvação eterna para todos que o

obedecem. Deus também o nomeou Sumo

Sacerdote para sempre, pela ordem de

Melquisedeque.

O escritor interrompe sua argumentação sobre o sacerdócio de

Cristo para repreender seus leitores pela sua imaturidade espiritual.

Temos muitas coisas a dizer sobre Melquisedeque

que vocês acharão difíceis de entender, porque se

tornaram preguiçosos no seu ouvir. Aqui, quando

deveriam ser mestres, precisam de alguém para

ensiná-los de novo os rudimentos do evangelho.

Vocês voltaram à infância. Leite é para aqueles que

não têm experiência em lidar com a palavra da

justiça, mas alimento sólido é para os homens

crescidos, que têm utilizado seus sentidos para

discernir o bem do mal.

Portanto, deixemos as coisas elementares do evangelho e avancemos à maturidade. Mas para

aqueles que uma vez experimentaram verdadeiramente todas as bênçãos espirituais do reino de

Portanto, temamos que, pela

descrença, deixemos de entrar

em nosso repouso (3:12-15; 4:1-

13)

Desde que temos um Sumo

Sacerdote tão grande,

cheguemos confiadamente ao

trono de Deus, em busca de

misericórdia e graça (4:14-16)

Compare Jesus com o sumo

sacerdote do Velho Testamento

(5:1-10):

Um sumo sacerdote humano

entende o pecado porque é

pecador. Ele tem de oferecer

sacrifícios por si mesmo e

depois pelo povo (5:1-3)

Ninguém toma o sacerdócio

por si mesmo. Arão foi

indicado; Jesus foi indicado

(5:4-6)

Apesar de ser um Filho,

Jesus experimentou a

odediência pelas coisas que

sofreu. Ele se tornou o

provedor de eterna salvação

a todos que o odedecem

(5:7-10)

Deus proclamou-o sacerdote

segundo a ordem de

Melquisedeque (5:6,10)

Ele interrompe seu argumento:

Há muitas coisas que vocês não

estão preparados a entenderem

que preciso explicar sobre o

sacerdócio de Jesus (5:11-6:20)

Vocês deveriam estar

prontos para o alimento

sólido da palavra (5:11-14)

Deixem as coisas

elementares e avancem para

a maturidade. Não desistam

(6:1-8)
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Deus, e então se afastaram, é impossível persuadi-los a arrependerem-se, porque eles estão

crucificando Cristo outra vez. Eles são como o solo que não presta, porque só produz espinhos

e ervas daninhas.

Amados, estamos persuadidos de que vocês são

capazes de melhores coisas. Deus não é injusto a

ponto de esquecer a obra de vocês e o amor que

vocês têm mostrado em seu nome pela obra que

fazem pelos santos. Sejam esforçados na fé, para

que possam receber a plenitude do que esperam.

Imitem aqueles que, pela fé e perseverança, herdam

as promessas. 

Nunca duvidem da certeza dessas promessas.

Quando Deus prometeu abençoar Abraão, ele não

o fez simplesmente; também jurou com um voto de

que ele haveria de fazer como prometia. Assim, por

essas duas coisas inalteráveis — a promessa de

Deus e também seu voto — somos encorajados a

agarrar a esperança que nos é oferecida, uma

esperança que se estende até a parte interior do

templo, além do véu. Ali, Cristo, como o primeiro,

foi diante de nós, tendo se tornado Sumo

Sacerdote pela ordem de Melquisedeque.

O escritor nos traz de volta ao seu argumento principal: Cristo é

um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Compare 5:10

com 6:20.

O nome Melquisedeque era um título, significando

“Rei de Justiça”. Ele era também Rei de Salem, que

significa “Rei de Paz”, e era Sacerdote do Deus

Altíssimo. Nada nos é dito sobre seu pai ou sua

mãe; nenhuma genealogia é dada; nada é dito do

começo de seus dias, nem do fim de sua vida. Era

inigualável e , como o Filho de Deus, permanece

sacerdote continuamente.

Considere a grandeza deste homem, a quem

Abraão deu o dízimo dos despojos. A tribo de Levi,

que recebe dízimo do povo, de acordo com a lei,

ainda estava no corpo de Abraão nesse tempo.

Certamente, ninguém diria que Levi era maior do

que nosso pai Abraão. Entretanto, ele deu dízimo a

Melquisedeque. Também, sem disputa, o maior

sempre dá bênçãos ao menor, e Melquisedeque

abençoou Abraão.

Considerem mais: se a perfeição estivesse

disponível para os adoradores sob o sacerdócio

levítico, por que haveria uma promessa de um

sacerdote que se levantaria da maneira de

Melquisedeque e não de Arão? A mudança do

sacerdócio significava que haveria uma mudança na

lei. Isso foi exatamente o que aconteceu, porque

nosso Senhor é da tribo de Judá, sobre a qual

Moisés nada disse a respeito de sacerdócio.

Portanto, a lei foi mudada para que ele pudesse ser

um sacerdote.

Nosso ponto é ainda mais claro quando

consideramos este fato: os sacerdotes levíticos

Cresçam e sejam esforçados

(6:9-12)

As bênçãos de Deus são

seguras (6:13-20)

Deus jurou por si mesmo

(6:13-18)

Esta esperança é a

nossa âncora: Jesus

entrou além do véu para

se tornar um sacerdote

pela ordem de

Melquisedeque (6:19-20)

De volta ao ponto principal da

discussão: o sacerdócio de

Jesus

Jesus é um sacerdote segundo

a ordem de Melquisedeque (7:1-

10; veja Gênesis 14:18-20)

Melquisedeque era

inigualável; ele permanece

sacerdote perpetuamente

(7:1-3)

Melquisedeque era maior do

que Abraão ou Levi (7:4-10)

Abraão pagou-lhe

dízimo. Levi também

pagou dízimo, através de

Abraão (7:6-8)

Melquisedeque

abençoou Abraão. O

maior abençoa o menor

(7:6-8)

As imperfeições do sacerdócio

levítico requereram uma

mudança do sacerdócio e da lei

(7:11-25)

Se o sacerdócio de Levi

fosse perfeito, por que Deus

prometeu um novo? (7:11)

A mudança no sacerdócio

exigiu uma mudança na lei

(7:12-14)

Os sacerdotes levíticos

herdavam sua posição. Cristo

recebeu a sua através de uma

vida sem fim (7:15-17)



O Restante do Novo Testamento 173

eram indicados por uma lei que tinha a ver com a

descendência física, mas Cristo foi feito sacerdote

pela virtude de uma vida sem fim. Lembre-se de

que foi dito: “Tu és sacerdote para sempre”.

Somente aquele que ressurgiu dos mortos, como

Cristo, poderia cumprir tal promessa.

Assim, o mandamento anterior é removido, porque

não se podia fazer o que era necessário que fosse

feito. Agora, contudo, temos uma esperança maior,

fundada sobre melhores promessas. Jesus se

tornou o fiador de uma melhor aliança. Portanto,

Cristo sozinho pode salvar total e completamente os

que por ele chegam a Deus, porque ele é nosso

Sumo Sacerdote.

Temos um Sumo Sacerdote que é santo, sem

engano, imaculado e separado dos pecadores. Ele

foi elevado mais alto do que os céus. Não há

necessidade de ele oferecer sacrifícios a cada dia,

primeiro por seus próprios pecados e, então, pelos

pecados do povo. Ele ofereceu seu sacrifício de

uma vez por todas, quando ofereceu a si próprio.

Ora, a lei nomeava homens que eram incompletos,

mas a palavra do voto de Deus nomeou um Filho,

aperfeiçoado de agora em diante.

Agora, o principal ponto a que temos que chegar

sobre nosso Sumo Sacerdote é que ele é um

ministro no tabernáculo verdadeiro, não no modelo

dele, que foi mandado a Moisés que construísse. Se

Cristo estivesse na terra, ele não seria nenhum

sacerdote, uma vez que os sacerdotes fazem

oferendas de acordo com a lei. Eles servem à cópia,

não à realidade. Ele obteve um melhor ministério

porque é o mediador de uma melhor aliança,

fundada sobre melhores promessas.

Se a primeira aliança fosse sem defeito, não haveria

necessidade de uma segunda. Mas Deus achou a

velha aliança inadequada, como podemos ver pelas

escrituras, pois Deus disse: “Um dia farei uma nova

aliança com meu povo. Não será como a aliança

que fiz no Monte Sinai. Nessa nova aliança, porei

minhas leis nos seus corações e serei seu Deus e

eles serão meu povo.” Quando usou o termo “nova

aliança”, ele tornou a primeira velha. Aquela que

está se tornando velha, está quase pronta a

desaparecer.

Até mesmo a primeira aliança tinha seus rituais e

seu santuário físico. Havia a primeira sala, o Santo

Lugar, no qual estavam o candeeiro de ouro, a

mesa e os pães da proposição. Além do segundo

véu, era a sala chamada Santo dos Santos, onde

ficava a arca da aliança. Um vaso de ouro com

maná, o cajado de Arão que brotou e as tábuas da

aliança estavam na arca. Havia também o altar de

ouro do incenso, associado com o Santo dos

Santos.

Os sacerdotes comuns entravam livremente na primeira parte, executando suas obrigações. 

O velho mandamento era

inadequado (7:18-19)

Temos maior esperança,

edificada sobre melhores

promessas — uma melhor

aliança (7:19, 22)

Jesus é perfeitamente

adequado como nosso Sumo

Sacerdote (7:20-21,23-25)

Jesus é o inexcedível Sumo

Sacerdote (7:26-28)

Ele ofereceu seu sacrifício

de uma vez por todas

quando ofereceu a si mesmo

(7:27)

Os antigos sacerdotes eram

fracos; o filho é perfeito para

sempre (7:28)

Nosso inexcedível Sumo

Sacerdote ministra no

inexcedível tabernáculo, tendo

oferecido o inexcedível

sacrifício (8:1-6)

Todo sacerdote oferece

sacrifícios (8:3)

Se Jesus estivesse na terra,

ele não seria qualificado

para ser sacerdote (8:4-5)

Mas ele é o mediador de uma

melhor aliança, que tem

melhores promessas (8:6)

A promessa de uma nova

aliança implicava em uma

primeira que tinha falha (8:7-13)

Sabemos que a primeira

aliança era inadequada,

porque Deus prometeu outra

(8:8-12)

Ele mostrou que a primeira

ficou obsoleta quando ele

prometeu a nova (8:13)

O arranjo do antigo tabernáculo

mostrava que não era o

definitivo (9:1-10):

A primeira aliança tinha seus

rituais e santuário físico (9:1-

5)
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Entretanto, somente o sumo sacerdote poderia

entrar na segunda sala, uma vez por ano. Entrava

somente com o sangue da expiação, que oferecia

por si e pelo povo.

Por esse arranjo do tabernáculo, o Espírito Santo

queria dizer que o caminho para o Santo dos

Santos não se fazia visível enquanto o primeiro

tabernáculo existisse. O tabernáculo inteiro e seus

rituais tornaram-se uma ilustração para nós hoje.

Aquelas coisas não podiam tornar os adoradores

perfeitos, uma vez que eram só ordens físicas

impostas até o momento da reforma.

Mas Cristo, desde que se tornou Sumo Sacerdote

das boas coisas que viriam, entrou de uma vez por

todas no santo lugar do próprio céu. Ele entrou

com seu próprio sangue, tendo obtido a redenção

eterna.

Pense nisso: o sangue de bodes e bezerros e as

cinzas de uma novilha, sendo aspergido sobre

aqueles que estavam contaminados, podia limpar a

carne. Se podia, quanto mais o sangue de Cristo

limpará nossas consciências do pecado?

Portanto, ele é o mediador de um novo testamento.

Desde que uma morte ocorreu para a redenção dos

pecados sob a primeira aliança, todos os que foram

chamados podem ter a promessa da vida eterna.

Um testamento não se torna efetivo enquanto a

morte do testador não ocorre. Nem mesmo a

primeira aliança foi consagrada sem sangue.

Quando Moisés acabou de fazer tudo que era

exigido, ele aspergiu o livro, o povo e o tabernáculo

com sangue de animais e disse: “Este é o sangue

da aliança”. E, de acordo com a lei, quase tudo é

limpo pelo sangue, e sem derramamento de sangue

não há remoção de pecado. 

Foi necessário que os modelos das coisas celestiais

fossem limpos com tais sacrifícios, mas as próprias

coisas celestiais necessitavam de melhores

sacrifícios. Pois Cristo não entrou em um santo

lugar que era uma cópia do original, mas no próprio

céu. Nem ele se oferece freqüentemente, como o

sumo sacerdote do Velho Testamento entrava, ano

após ano, com sangue, não o seu próprio, que

oferecia por si mesmo e depois pelo povo. Porém

uma vez, no fim dos tempos, Jesus tirou o pecado

pelo seu próprio sacrifício. Desde que é

determinado ao homem morrer e então vem o

julgamento, assim Jesus, já oferecido para sofrer

pelos pecados de muitos, aparecerá uma segunda

vez àqueles que esperam que ele traga a salvação.

Dessa vez, ele não virá para perdoar o pecado.

Uma vez que a lei era somente uma sombra das

coisas vindouras e não a própria realidade, ela não

provia sacrifícios que realmente pudessem tornar

os adoradores perfeitos. É impossível que o sangue

de bodes e touros tirasse pecados.

Os sacerdotes cumpriam

suas obrigações livremente

na primeira parte (9:6)

Somente o sumo sacerdote

podia entrar na presença de

Deus na segunda parte (9:7)

O caminho para o Santo dos

Santos não era visível

enquantoo primeiro

tabernáculo estava lá (9:8)

Todas essas coisas não

eram mais do que símbolos

das coisas que haveriam de

vir (9:9-10)

Cristo é Sumo Sacerdote de um

tabernáculo maior e mais

perfeito (9:11-28):

Cristo entrou no próprio céu

com seu próprio sangue

(9:11-12)

Se o sangue de animais

limpava a carne, quanto mais

o sangue de Jesus limpará a

alma (9:13-14)

Então Cristo é o mediador de

uma nova aliança para que

os santos possam ter uma

herança eterna (9:15)

Para um testamento efetivar-

se, aquele que o fez tem de

morrer (9:6-17)

A primeira aliança foi

consagrada com a morte de

animais (9:18-22)

As realidades celestiais

exigiam um sacrifício melhor

(9:23)

Conseqüentemente, Jesus

não entrou no velho

tabernáculo, mas no próprio

céu (9:24)

Não havia necessidade de

oferecer a sim mesmo

freqüentemente porque seu

sacrifício aniquilou o pecado

(9:25-26)

Jesus voltará, não para fazer

oferenda pelo pecado, mas

para levar aqueles que

ansiosamente esperam por

ele (9:27-28)
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Portanto, quando Jesus veio ao mundo, ele disse

(nas palavras do profeta): “O Senhor não ficou

satisfeito com sacrifícios e ofertas, mas preparou

um corpo para mim; não se agradou com

holocaustos pelo pecado. Então eu disse: ‘Eis aqui

estou para fazer a tua vontade’”.

Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele tirou o

primeiro sistema, de acordo com a vontade do Pai,

para que pudesse estabelecer o segundo. Por esse

segundo testamento, fomos separados pela

oferenda do corpo de Jesus Cristo de uma vez por

todas.

Os sacerdotes antigos ofereciam continuadamente

os mesmos sacrifícios que nunca podiam afastar o

pecado, mas Jesus, por uma só oferenda,

aperfeiçoou para sempre aqueles que ele separou.

O Espírito Santo nos testifica a respeito dessa idéia,

porque depois ele disse: “Esta é a aliança que farei

com eles, mais tarde: inscreverei minha leis em seus

corações”, e então disse: “E de seus pecados e suas

iniqüidades não me lembrarei mais”. Onde os

pecados são verdadeiramente removidos, mais

nenhuma oferenda pelo pecado é necessária.

Irmãos, foi-nos dado encorajamento para entrar

livremente no santo lugar, pelo caminho que Jesus

preparou, isto é, através do seu sacrifício. Também

temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de

Deus. Portanto, vamos a Deus com um coração

verdadeiro, na plenitude da fé, tendo nosso coração

esparzido para limpar uma consciência culpada e

nosso corpo lavado com água pura. Isto é,

tornemo-nos sacerdotes dedicados ao serviço de

Deus em seu novo templo. E encorajemo-nos uns

aos outros a praticar o amor e a fazer boas obras.

Não abandonemos nossa adoração coletiva, mas

encorajemos uns aos outros, enquanto o dia da

provação se aproxima.

Se pecarmos voluntariamente, depois de nos

tornarmos cristãos, não haverá mais sacrifício. A

única coisa que podemos esperar é a certeza do

julgamento. Um homem que negligenciava a lei de

Moisés morria sem misericórdia, pelo testemunho

de duas ou três testemunhas. Que castigo mais

severo vocês pensam que merecerá alguém, se

espezinhou o Filho de Deus, mostrou total desprezo

pelo seu sangue e desprezou o Espírito que oferece

a graça! Precisamos lembrar que aquele com quem

lidamos disse: “A vingança é minha. Eu retribuirei”,

e: “O Senhor julgará seu povo”. É uma coisa terrível

cair nas mãos do Deus vivo.

Lembrem-se dos velhos tempos, logo depois que

foram convertidos. Vocês suportaram muito

sofrimento, em parte por serem mostrados como

um espetáculo e em parte por partilharem a aflição

daqueles que eram tratados assim. Não joguem

fora sua ousadia; ela lhes trará recompensas se

O sacrifício de Jesus dá perdão

completo, que não estava

disponível sob a lei (10:1-18)

Os sacrfícios sob a lei não

podiam tirar pecados (10:1-4)

Deus não estava satisfeito

com aqueles sacrifícios

(10:5-6)

Jesus veio para oferecer o

sacrifício que Deus exigia

(10:7-9)

Através deste segundo

testamento de Deus fomos

salvos pelo sacrifício de

Cristo (10:10)

Através de uma única

oferenda, Jesus nos redimiu

do pecado (10:11-14)

O Espírito Santo prometeu o

perdão como parte da Nova

Aliança (10:15-17)

Onde os pecados são

perdoados mais nenhum

sacrifício é necessário

(10:18)

Com ousadia para entrar no

santo lugar, aproximemo-nos

para servir a Deus (10:19-25)

Somos encorajados a entrar

no santo lugar pelo sacrifício

de Jesus e pelo seu

sacerdócio (10:19-21)

Aproximemo-nos de Deus

para servi-lo como

sacerdotes e para

encorajarmos uns aos

outros (10:22-24)

Não deixemos de nos reunir

(10:25)

Se alguém despreza e rejeita

Jesus, não há outro sacrifíco

pelos pecados (10:26-31)

Não há nenhum sacrifíco

pelo pecado voluntário;

somente julgamento severo

(10:26-27)

Quem desprezava a lei de

Moisés era executado pela

palavra de duas ou três

testemunhas (10:28)
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continuarem fiéis. Não somos do tipo que desiste, mas do que tem bastante fé para salvar suas

almas.

A fé é a certeza das coisas que esperamos, uma

convicção em coisas não vistas. Por ela, os antigos

ganharam a aprovação de Deus. Também, nós

mesmos entendemos que o universo foi criado pela

palavra de Deus, de modo que até mesmo as coisas

que tem sido vistas foram feitas de coisas que não

aparecem. Pela fé, Abel fez o que era certo. Pela fé,

Enoque andou com Deus, porque, antes de seu

arrebatamento, dizia-se dele que era agradável a

Deus, e sem fé não se pode agradar a Deus.

Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus a respeito de

coisas não vistas, levado por seu temor a Deus,

preparou uma arca para a salvação de sua casa.

Pela fé, Abraão, quando Deus o chamou, obedeceu

para ir a um lugar que iria receber como herança e

saiu sem saber aonde estava indo. Pela fé, ele se

tornou um visitante numa terra que não era dele.

Habitou em tendas nessa terra, junto com Isaque e

Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque estava

buscando aquela cidade que tem fundações, cujo

arquiteto e construtor é Deus.

Pela fé, Sara recebeu o poder de conceber aquele

que estava prometido, ainda que tivesse passado da

idade de ter filhos. E de Abraão, quase morto,

brotaram tantos filhos quantas são as estrelas dos

céus e os incontáveis grãos de areia da praia.

Todas essas pessoas morreram na fé, não tendo

recebido o que foi prometido. Eles saudaram suas

promessas de longe, confessando que estavam

apenas passando pela terra. Se quisessem voltar

aos seus antigos lugares, poderiam ter voltado; mas

eles queriam um país melhor, isto é, celestial. Por

essa razão, Deus não se envergonha de ser

chamado o Deus deles.

Pela fé, Abraão, quando foi testado, ofereceu

Isaque, seu filho único, aquele pelo qual todas as

promessas seriam cumpridas. Abraão raciocinou

que Deus, para cumprir as promessas que tinha

feito, poderia ressuscitar seu filho dos mortos e, de

certo modo, de fato, recebeu-o de volta dos

mortos.

Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, de acordo

com as coisas que ainda estavam por vir.

Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado em seu cajado.

Pela fé, José, no fim de sua vida, referiu-se à partida de Israel do Egito e deu ordem para que

seus ossos fossem levados junto.

Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido três meses por seus pais, porque perceberam que

ele era uma criança especial. Eles não foram intimidados pelo mandamento do rei.

Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó quando cresceu. Ele preferiu

partilhar dificuldades com o povo de Deus, antes que gozar os prazeres do pecado, por algum

tempo. Ele sabia que o opróbrio que ele partilhava com Cristo seria maior riqueza do que os

Quão mais severo será o

julgamento sobre aquele que

despreza e rejeita Cristo!

(10:29-31)

Vocês precisam perseverar para

receberam sua recompensa

(10:32-39)

Lembrem-se de quanto

vocês já sacrificaram (10:32-

34)

Não joguem fora sua

recompensa através da

desistência (10:35-39)

Encorajamento para permanecer

fiel e perseverar (11:1-12:29):

A fé nos anima a esperarmos

pelo que foi prometido e a

agirmos conforme o que nos foi

mandado (11:1-12)

Os antigos (11:2)

Nós (11:3)

Abel (11:4)

Enoque (11:5-6)

Noé (11:7)

Abraão, Isaque, Jacó (11:8-

10)

Sara (11:11-12)

Estas grandes pessoas de fé

poderiam ter voltado atrás, mas

não voltaram (11:13-16)

Buscavam um país celestial

(11:16)

Vitórias da fé (11:17-31):

Abraão (11:17-19)

Isaque (11:20)

Jacó (11:21)

José (11:22)

Os pais de Moisés (11:23)
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tesouros do Egito e sabia que seria ricamente recompensado pelo seu sofrimento. Pela fé, ele

deu as costas ao Egito e levou Israel adiante, recusando-se a ser intimidado pelo rei. Pela fé,

guardou a Páscoa com a aspersão de sangue que fez com que o destruidor dos primogênitos

não tocasse em nenhum deles.

Pela fé, os israelitas passaram pelo Mar Vermelho

em terra seca, mas quando os egípcios tentaram o

mesmo, foram engolidos pela água. Pela fé, os

muros de Jericó caíram depois que Israel andou em

volta deles por sete dias.

Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles

que eram desobedientes, porque ela tinha recebido

os espiões pacificamente.

Que mais poderíamos dizer? Faltaria tempo para

tentarmos falar sobre Gideão, Baraque, Sansão,

Jefté, Davi, Samuel e tantos outros. Essas pessoas

derrotaram reinos, fizeram ações justas, obtiveram

promessas, fecharam a boca de leões, fizeram com

que os exércitos de estrangeiros fugissem. Mulheres

receberam seus mortos pela ressurreição; outros

foram torturados, não aceitando a liberdade pela

rendição, para que pudessem ter uma melhor

libertação.

O mundo não era digno de ter tais pessoas! Elas

receberam a promessa de bênçãos futuras, por

causa de sua fé. Contudo, não receberam o que foi

prometido para que, separados de nós, não fossem

aperfeiçoados.

Portanto, desde que estamos rodeados por uma tal

multidão de testemunhas, ponhamos de lado

aquelas coisas que nos arrastariam para baixo e nos

deteriam. Corramos com determinação a corrida

que está a nossa frente. Temos o exemplo

encorajador de Cristo diante de nós. Olhando à

frente para a alegria que estava diante dele, ele foi

capaz de suportar a cruz e se sentou à direita de

Deus. Comparem seu sofrimento com o sofrimento

de Jesus, para que não fiquem desanimados.

Vocês ainda não resistiram até o ponto da morte,

na sua luta contra o pecado. Também esqueceram

por que Deus lhes permite sofrer como sofreram.

Um pai que ama seus filhos disciplina-os. Se um

filho não é disciplinado e instruído, ele não é melhor

do que um filho ilegítimo, cujo pai não quer saber

de nada dele. É por disciplina que vocês suportam

esses sofrimentos. Nenhuma disciplina é agradável

no momento, mas dá bom fruto.

Procurem viver em paz com todos os homens.

Tenham o tipo de caráter que permite aos homens

ver Deus. Cuidado para que uma raiz amarga não

brote e os perturbe. Que não haja fornicador entre

vocês, ou uma pessoa que não tenha respeito pelo

bom e o santo, uma pessoa como Esaú que, por

um prato de carne, vendeu seu direito de

primogenitura.

Vocês não vieram a uma montanha física como o velho Monte Sinai, que ardia em fogo e estava

Moisés (11:24-28):

Escolheu sofrimento

sobre prazer (11:24-26)

Guiou Israel e não temeu

o rei (11:27)

Guardou a Páscoa

(11:28)

Israel (11:29-30):

Atravessou o Mar

Vermelho (11:29)

Jericó caiu (11:30)

Raabe (11:31)

Muitas pessoas do Antigo

Testamento foram fiéis a Deus

(11:32-40):

Agüentaram grande

sofrimento por causa da fé

(11:32-38)

Mas a concretização das

promessas foi adiada para

que fôssemos aperfeiçoados

com elas (11:39-40)

Determinemos permanecer fiéis

(12:1-13)

Sejamos motivados pelos

exemplos de outros,

especialmente de Jesus

(12:1-3)

Sofrimento serve para nos

disciplinar (12:4-13)

Evitem a atitude profana que

desvaloriza as coisas sagradas

(12:14-17)

Vejam o contraste entre aquele

que fala da terra e aquele que

fala do céu (12:18-29)

Não chegamos ao monte

Sinai (12:18-21)

Chegamos ao monte Sião e

suas bênçãos (12:22-29)
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coberto de trevas. Vocês vieram ao próprio monte Sião, para a cidade do Deus vivo, para a

Jerusalém celestial, para miríades de anjos, para a assembléia geral de todos os santos que

estão inscritos no céu. Vocês vieram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos homens justos,

que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue que tem um

significado completamente diferente do sangue de Abel, que foi derramado.

Não rejeitem a voz de Deus. Se aqueles que rejeitaram aquele que os advertiu, estando na terra,

não escaparam, quanto menos nós podemos esperar escapar se recusamos aquele que fala,

estando no céu!

Continuem a amar os irmãos. Mostrem hospitalidade. Lembrem-se dos que estão na prisão e

daqueles que são perseguidos. Preservem a santidade do casamento e evitem a fornicação.

Sejam livres do amor ao dinheiro, contentes com o que tiverem. Deus disse: “Eu de modo

nenhum te deixarei”. Portanto, com bom ânimo podemos dizer: “O Senhor é meu socorro. Não

temerei. O que o homem pode me fazer?”

Lembrem-se daqueles que tinham o governo sobre

vocês, homens que ensinavam a palavra de Deus.

Quando pensarem na recompensa que suas vidas

lhes trouxeram, sigam seu exemplo.

Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não

se deixem afastar por várias falsas doutrinas.

Saibam que somos fortalecidos pela graça de Deus,

não por observar regras sobre comidas. Servimos a

um altar do qual aqueles que servem o tabernáculo

não têm direito de comer.

Oferendas pelo pecado, cujo sangue foi levado para

o santo lugar, foram queimadas fora do

acampamento. Jesus, para nos santificar, também

sofreu fora do acampamento. Vamos a ele,

portanto, fora do acampamento e compartilhemos

seu opróbrio. Não temos uma cidade permanente

aqui, pois estamos procurando a cidade que há de

vir.

Por Jesus, então, ofereçamos um contínuo

sacrifício de louvor a Deus e não negligenciemos

em fazer o bem e partilhar o que temos. Deus tem

prazer com tais sacrifícios.

Obedeçam àqueles que os guiam e cooperem com

eles. Eles vigiam pelas suas almas como homens

que prestarão conta. Submetam-se a eles para que

eles possam fazer o seu trabalho com alegria e não

com tristeza.

Orem por nós, porque estou convencido de que

temos uma boa consciência, desde que queremos

viver honrosamente em todas as coisas. Eu os

encorajo insistentemente a fazer isso por nós, para

que possamos ser restaurados a vocês mais cedo.

Que a paz de Deus os aperfeiçoe, operando em nós

tudo o que é agradável à sua vista.

Exorto-os, irmãos, a dar atenção a estas palavras

que escrevi. Quero que saibam que nosso irmão

Timóteo foi posto em liberdade, com quem, se ele

vier logo, eu os verei.

Saúdem todos aqueles que os guiam, e todos os

santos. Os da Itália os saúdam.

A graça esteja com todos vocês. Amém.

Tenham cuidado para não

rejeitarem a voz de Deus (12:25)

Diversas orientações para os

cristãos (13:1-17):

Amar aos irmaõs (13:1-3)

Conservar a santidade do

casamento (13:4)

Confiar em Deus, não nas

coisas materiais (13:5-6)

Imitar os líderes espirituais,

considerando o resultado da

vida deles (13:7)

Não ser engandao por falsas

doutrinas. Somos

abençoados pela graça de

Deus, não por regras sobre

alimentos (13:8-9)

Aqueles que servem o

tabernáculo não podem

participar do nosso altar

(13:10-11)

Vamos sair do acampamento

para participar do sacrifício

de Jesus (13:12-14)

Por meio de Jesus, vamos

fazer os nossos sacrifícios a

Deus (13:15-16)

Obedecer aqueles que velam

por suas almas (13:17)

Orem por nós (13:18-19)

Bênção (13:20-21)

Planos pessoais (13:22-23)

Saudação e bênção final (13:24-

25)
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Sinopse de Hebreus
O livro de Hebreus é, basicamente, um argumento a que os hebreus não abandonassem Jesus. Não cometam

os enganos que seus ancestrais cometeram, tanto em serem infiéis como deixando de reconhecer o valor do

que eles tinham.

Depois de expor a incomparável grandeza de Cristo, nos dois

primeiros capítulos, o escritor nos faz considerar o Apóstolo e o

Sumo Sacerdote a quem confessamos. A maior parte da carta é

uma comparação entre o antigo sacerdócio e o de Jesus. O

sacerdócio de Jesus é o supremo, o inexcedível sacerdócio. Assim

como o sacerdócio do Velho Testamento tinha seus regulamentos, seu santuário, seus sacrifícios e sua

aliança, assim o de Cristo, nosso Sumo Sacerdote, tem seu santuário, seu sacrifício, sua aliança. As funções

do sacerdócio do Velho Testamento não eram suficientes para aperfeiçoar os homens, mas as do sacerdócio

de Cristo são completamente adequadas para todas as nossas necessidades. 

Perto do final da carta, o escritor apresenta um argumento emocionante e poderoso. Tome como seu exemplo

aquelas pessoas da História judaica que empregavam a fé para vencer as provações. Corram com paciência

a corrida que está diante de vocês, olhando para Jesus como o maior exemplo de todos.

Em seu último argumento importante, o escritor diz: “Lembrem-se de que vocês não vieram ao Monte Sinai

físico, mas ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Não se recusem a ouvir aquele que fala do céu.”

O livro encerra com vários mandamentos sobre a conduta em geral.

A Morte de Nero
A perseguição de Nero foi a primeira feita contra a igreja pelo governo romano. Estudiosos costumavam

pensar que essa perseguição abrangia todo o império, mas agora a maioria acredita que ela não era assim

tão abrangente. Pelo menos, as perseguições não eram

concretizadas igualmente em todo o império. O historiador romano

Tácito não diz isso. Os primeiros cristãos, entre eles Eusébio, não

dizem isso. Eusébio se refere a “milhares” de romanos que Nero

matou antes da perseguição aos cristãos, mas não dá qualquer

número para a matança dos cristãos. O livro de 1 Pedro se refere

a perseguições nas províncias da Ásia Menor. Isso é evidência de

que ao menos alguns dos governadores provinciais seguiram o

exemplo de Nero e perseguiram os cristãos, em seus respectivos territórios (1 Pedro 1:1; 4:12-19).

Por mais espalhada que fosse, a perseguição foi uma experiência traumática para os santos. Ela permaneceu

como uma lembrança horripilante na História da igreja. Contudo, com a morte de Nero, as perseguições

pararam. Nero morreu em 68, por sua própria mão, ajudado por

um ex-escravo chamado Epafrodito. Portanto, essa fase de

perseguições em Roma durou menos de quatro anos, de 64 a 68

d.C. Paulo e Pedro foram apenas dois dos muitos cristãos que

perderam suas vidas. Muitos outros temeram pelas suas vidas. Em

vez de destruir a igreja, contudo, a perseguição a fortaleceu.

Há outro ponto interessante sobre a perseguição ordenada por

Nero. Ele era um homem vingativo, que estava procurando um

bode expiatório para culpar pelos incêndios de Roma, e escolheu

os cristãos. Ele não estava tentando, diretamente, destruir a

doutrina de Cristo. Perseguições posteriores procuravam destruir a

própria cristandade e eram, portanto, mais severas.

As Guerras Judaicas
66 - 70 d.C.

Durante os mesmos anos em que a igreja estava sendo perseguida por Nero, começou a rebelião na Judéia.

Era 66 d.C., dois anos antes da morte de Nero. A principal fonte de informação sobre as guerras judaicas é

o historiador Josefo. Como judeu, ele desempenhava um papel ativo nessas guerras e, portanto, podia dar

Conceito de Hebreus: 
Nunca abandone Jesus

A perseguição de Nero foi
severo, mas não foi
igualmente intensa nas
diversas regiões do império

Nero procurava um bode
expiatório. Ele não estava
tentando destruir a doutrina
de Cristo

A perseguição durou quatro
anos, de 64 a 68 d.C.
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um relato pessoal dos eventos. Algumas informações também são

disponíveis de Tácito e de Eusébio, mas boa parte de seus relatos

copiaram de Josefo.

Em um resumo autobiográfico, Josefo relata que, não somente ele

era de descendência sacerdotal, mas sua família era parte da primeira das vinte e quatro séries de sacerdotes.

Ele descendia de Asmoneu, por quem a casa reinante Macabéia era nomeada, e nasceu no primeiro ano de

Caio César (Calígula), 37 d.C. Isto significa que nasceu cerca de

oito anos depois que Jesus voltou ao céu e que a igreja começou

(29 d.C.).

Depois de estudar as três principais seitas dos judeus — os fariseus,

os saduceus e os essênios — Josefo decidiu tornar-se fariseu.

Quando era um adulto, a situação na Judéia já era muito ruim.

Josefo fez o que pôde para evitar o confronto com Roma, mas

quando as guerras começaram, ele serviu como chefe militar na

Galiléia. Finalmente, numa batalha com as forças de Vespasiano,

foi capturado. Vendo a loucura de continuar a resistência, Josefo tentou persuadir seu povo a deixar suas

armas. Por seus escritos, é fácil ver sua grande angústia pelo destino dos judeus e de Jerusalém.

Os romanos tinham grande respeito por Josefo. Ele foi grandemente recompensado por Vespasiano, o general

romano que assediou Jerusalém, e por Tito, o filho de Vespasiano, que terminou conquistando a cidade,

quando Vespasiano se tornou imperador.

Os judeus se ressentiram contra os romanos desde o momento em

que Pompeu entrou pela primeira vez em sua cidade de Jerusalém,

no ano 63 a.C. Em resposta à atitude deles, os romanos os

consideravam um foco de problema em constante agitação. Os

romanos não entendiam um povo que adorava somente um Deus

e que tinha uma lei inteiramente estranha ao seu próprio modo de

pensar. Entretanto, estavam determinados a manter domínio sobre a Palestina porque Roma pretendia ser

a imperatriz de todo o Mar Mediterrâneo. Eles tinham que governar a pequena terra, de modo a manter seu

domínio completo sobre a orla marítima.

Apesar de sua perversidade, Herodes, o Grande, ajudou as relações

entre romanos e judeus durante toda sua vida. Ele convenceu os

romanos de que deveriam permitir aos judeus o direito de manter

sua lei e de adorar seu Deus, de acordo com essa lei, ou

enfrentariam o tipo de rebelião que existiu sob os Macabeus. As

condições eram tumultuosas na Judéia, sob o governo de Herodes,

mas só pioraram quando ele morreu.

Pilatos estava certo de que Jesus era inocente, mas cedeu à

exigência de que ele fosse crucificado, porque não queria outro

tumulto dos judeus. Já houve tantos tumultos que ele temia pelo

seu emprego caso houvesse outro (veja Mateus 27:18, 24).

Os anos entre o estabelecimento da igreja, cerca de 29 d.C., e a

destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., foram cheios de crescente

tensão e agitação na Palestina. A anarquia crescia, e um espírito

de rebelião parecia permear a sociedade judaica. Por exemplo,

Josefo menciona um “arqui-ladrão” chamado Eleazar que “pilhava

o país por vinte anos”. Depois disso, ele menciona “outro tipo de

ladrões em Jerusalém, chamados Sicários, que matavam homens

durante o dia, e no meio da cidade; eles faziam isso principalmente em festas, quando se misturavam entre

as multidões, e escondiam adagas sob suas roupas, com as quais esfaqueavam aqueles que eram seus

inimigos”. Josefo nomeou diversos outros partidos e indivíduos

nessa mesma categoria. Como o historiador diz: “E assim a chama

era cada dia mais avivada, até que chegou a uma guerra direta”.

Quando Festo sucedeu a Félix, como governador da Judéia (veja

Atos 24:27), deu jeito de pôr fim na maior parte dos ladrões e

destruiu muitos deles. Contudo, quando Festo foi sucedido por

Uma rebelião se iniciou na
Judeia em 66 d.C.

Josefo era judeu, um
sacerdote da família de
Asmoneu. Ele deu um relato
de primeira mão da tragédia
das Guerras Judaicas

O romano Pompeu tomou
Jerusalém pela primeira vez
em 63 a.C.

Herodes o Grande melhorou
as relações entre judeus e
romanos

Pilatos cedeu aos judeus e
mandou matar Jesus porque
temia uma rebelião

Nos anos depois do início da
igreja, a anarquia na Judeia
aumentou. Ladrões e
terroristas entre os judeus
incentivavam a guerra

Festo tentou destruir os
malfeitores entre os judeus.
Albino, porém, se tornou um
dos ladrões
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Albino, este se tornou um dos ladrões. Não somente roubava e pilhava: enquanto foi governador, colocava

pesados impostos sobre os judeus e libertava os malfeitores em troca de suborno. A sedição e a anarquia

foram rápidas ao reviver, sob Albino.

Para tornar as coisas piores, Géssio Floro, seguidor de Albino, foi o tipo do homem que fez Albino parecer

relativamente bom. Josefo lista muitos feitos hediondos que Floro cometeu. Ele argumenta convincentemente

que os malfeitos de Floro, mais do que qualquer outro fator,

causaram as Guerras Judaicas. A administração de Floro foi tão

má quanto poderia ser imaginada. Receber suborno era o menor

tipo de coisa que ele fazia. Tão grande era sua pilhagem e saques,

que cidades inteiras foram levadas à ruína. Muitas pessoas fugiram

para províncias estrangeiras.

Céstio Galo foi presidente da província da Síria, por isso Floro

estava abaixo dele, mas ninguém ousava enviar embaixadores a

Céstio para contar o que estava acontecendo. Quando, porém, ele

veio a Jerusalém durante a Páscoa, os judeus se aproximaram dele

e fizeram acusações contra Floro. Em resposta, Floro resolveu provocar os judeus a se revoltarem, para que

sua revolta encobrisse suas ações corruptas.

A faísca que começou a revolta foi um incidente que ocorreu em Cesaréia, o centro do domínio romano sobre

a terra. Nero tinha dado aos gregos a administração local de Cesaréia, por isso eles estavam incumbidos dos

tribunais, etc. Os judeus tinham uma sinagoga em Cesaréia, que alugavam de um grego cesariano. Ainda que

tentassem comprá-la várias vezes, o homem não queria vender. Não somente não queria, mas permitia que

todo o tipo de lojas fosse construído dentro e em volta da sinagoga.

Aos judeus era deixada a mais estreita das passagens para entrar

e sair de seu lugar de reunião.

Um sábado, quando os judeus se juntavam em sua sinagoga, um

grego virou uma grande urna de boca para baixo e, sobre o fundo

dela, oferecia pássaros para sacrifício, na entrada da sinagoga.

Assim, ele contaminava a área para os judeus. Esse ato era tão

provocante para os judeus que um motim irrompeu.

Os judeus pagaram a Floro oito talentos para ajudá-los a resolver essa dificuldade. O tempo passou, contudo,

e nada foi resolvido. Quando foram a Floro e lembraram-no dos oito talentos que lhe tinham pago, e pediram

sua ajuda, ele os jogou na prisão.

O povo de Jerusalém mal controlava sua cólera quando ouvia sobre essa situação. Floro continuou a agir

como se tivesse sido contratado para avivar as chamas da guerra. Ele exigiu que 17 talentos lhe fossem pagos

do tesouro do templo. Um grande alvoroço e resistência irrompeu,

por isso Floro, apressadamente, reuniu o exército para ir a

Jerusalém .

Quando o povo soube que Floro estava vindo com um exército,

acalmaram-se e enviaram representantes para assegurá-lo da

submissão deles. Floro se recusou a vê-los. Chegando à cidade,

exigiu que o povo culpado pelo motim lhe fosse entregue. Os

judeus disseram que não tinham como identificar os culpados.

Floro respondeu soltando suas tropas para saquearem a cidade.

Eles roubaram e mataram, não somente nas ruas, mas nas casas das pessoas também. Eles traziam os

cativos a Floro, e ele ordenava que fossem açoitados e depois crucificados, mesmo as crianças. Ele até

crucificou judeus que eram cidadãos romanos.

Berenice, a irmã do Rei Agripa (veja Atos 26) — talvez na única

ação nobre que ela jamais fez — foi a Floro para interceder em

favor dos judeus. Ela estava em Jerusalém para cumprir um voto,

por isso, de pés descalços, ficou em pé diante de Floro. Ele se

recusou a ouvi-la e ameaçou sua vida.

Floro continuou a oprimir os judeus até que, finalmente, tentou

tomar a Torre de Antônia e o Templo. A violenta resposta dos

judeus forçou suas forças para trás. Quando os judeus destruíram

Géssio Floro foi ainda pior.
Sua corrupção contribuiu à
guerra com Roma. Ele
decidiu provocou os judeus à
se rebelarem para esconder
sua própria corrupção

Um grego em Cesaréia
profanou o caminho para
uma sinagoga dos judeus.
Este ato foi a faísca que
provocou a rebelião

Floro recusou ajudar os
judeus. Ele levou um exército
a Jerusalém, saqueou a
cidade, espancou e matou
muitos judeus

Berenice, irmã do rei Agripa,
apelou a Floro em favor dos
judeus

Floro atacou a Torre de
Antônia e o templo, mas os
judeus resistiram
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as passagens que ligavam a torre de Antônia ao templo, despertaram uma cautela na loucura de Floro.

Deixando uma coorte de soldados em Jerusalém, ele partiu para Cesaréia.

De Cesaréia, Floro mandou comunicação a Céstio Galo de que os

judeus estavam revoltados. O governador da Síria enviou um

representante para investigar, um tribuno chamado Neopolitano.

Por acaso, ele encontrou o Rei Agripa em Jânia, contou-lhe sobre

a situação e viajaram juntos para Jerusalém. Os judeus pediram ao

representante do governador para andar pela cidade, com apenas

um servo para guardá-lo, e ver por si mesmo que a cidade não

estava em revolta. Neopolitano fez isso e ficou impressionado

favoravelmente. Ele elogiou a multidão pela sua fidelidade a

Roma.

Agripa ficou consternado com as histórias que ouviu sobre o que

Floro tinha feito. As emoções ferviam, e os judeus falavam a ele

bem mais livremente do que a Neopolitano, o representante do

governador. Agripa podia ver que os judeus estavam agora com

disposição para lutar. Ele ficou angustiado por seus sofrimentos,

mas estava ainda mais perturbado pela sua vontade de enfrentar

os romanos na guerra. Num discurso muito longo e muito notável,

Agripa contou aos judeus sobre o poder de Roma e a futilidade de lutar contra suas legiões.

A princípio, parecia que Agripa conseguiria evitar a guerra, mas quando procurou persuadir o povo a obedecer

Floro até que uma investigação oficial pudesse ser feita, os ventos instáveis das emoções do povo se voltaram

contra ele. Os judeus mais rebeldes começaram a fazer ataques contra alvos militares, tais como a Masada.

Também mataram a guarnição de soldados romanos em Jerusalém.

Como acontece tão freqüentemente em situações tensas, uns

agitadores, comparativamente poucos,  tomaram o comando e

levaram a nação desordenadamente à guerra. Muitos dos

sofrimentos resultantes dos judeus foram atraídos para eles

mesmos pelos terroristas (fanáticos, sediciosos) que havia entre

eles. O sofrimento que os judeus suportaram é quase indescritível.

Quando terroristas faziam ataques aos gentios, provocavam

resposta violenta. Em muitas cidades da Palestina, os judeus foram

massacrados: 20.000 em Cesaréia, 13.000 em Citópolis [Velho

Testamento: Bete-Seã], 2.500 em Ascalon, 2.000 em Ptolemaida

e muito mais.

Finalmente, Céstio Galo, governador da Síria, foi forçado a agir.

Reunindo um grande exército, pôs-se a caminho de Ptolemaida,

onde vagou sobre uma parte da Galiléia tentando recuperar o comando. Agripa, ansioso por mostrar sua

lealdade a Roma, acompanhava o governador. Saindo de Ptolemaida, Céstio chegou a Cesaréia. Ele enviou

tropas a Jopa, tomou a cidade de surpresa e matou 8.400.

Enquanto isso, mandou uma considerável parte de seu exército à

Galiléia para lidar com as forças rebeldes.

Céstio avançou com seu exército para Antipátride e depois para

Lida, onde encontrou a cidade vazia, pois era o tempo da Festa

dos Tabernáculos (outubro). Quando o governador se aproximava

de Jerusalém, os combates com os judeus aumentavam.

Avançando com suas forças diretamente para Jerusalém, Céstio

queimou uma grande parte de Bezeta (“Cidade Nova”, uma

determinada parte da cidade). Chegando à cidade alta, ele estava

muito perto de vencer o conflito e de levar a guerra ao fim, quando

foi desviado da efetivação do ataque por um grande número de

oficiais de cavalaria corrompidos por Floro.

Os próprios judeus estavam divididos: alguns queriam render-se a

Céstio, mas os terroristas continuavam a lutar. Josefo é muito

cuidadoso ao dizer que, se Céstio tivesse continuado o assédio,

Floro avisou Céstio Galo da
revolta dos judeus

Agripa ficou abismado com
os atos de Floro, mas ele
sabia que os judeus não
teriam como resistir a força
de Roma

Neopolitano e Agripa
investigaram a situação

Os terroristas atacaram os
gentios, provocando uma
reação violenta. Muitos
judeus foram mortos

Judeus rebeldes ganharam
força e impulsionaram a
nação para guerra

Céstio avançou pela terra,
lutando onde for necessário,
até entrar em Jerusalém. Ele
queimou uma parte da cidade

Alguns judeus queriam se
render; os terroristas
queriam lutar. Céstio quase
alcançou a vitória e se
retirou. Judeus perseguiram
seus soldados e mataram
muitos deles
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logo teria terminado a guerra. Não sabendo quão desesperados os judeus estavam, nem como estavam perto

de se renderem, Céstio se retirou da cidade, como diz Josefo: “sem nenhuma razão no mundo”. Desistindo

de qualquer esperança de tomar a cidade, Céstio se retirou pelo caminho de Bete-Horom, a mesma rota de

fuga usada por muitos inimigos de Israel nos anos anteriores. Ao longo de todo o caminho, os judeus

perseguiram os romanos, matando 5.300 soldados de infantaria.

Nesse ínterim, enquanto as forças romanas estavam longe, muitos

dos judeus mais proeminentes fugiram da cidade, como se ela

fosse um navio prestes a naufragar. É interessante que Jesus

advertiu seus discípulos para que, quando vissem “a abominação

da desolação no lugar santo”, fugissem (Mateus 24:15-16). No

relato paralelo de Lucas (21:20), Ele diz: “Quando, porém, virdes

Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua

devastação”. De acordo com Eusébio: “Contudo, todo o corpo da

igreja de Jerusalém, tendo sido mandado por uma revelação

divina, dada aos homens de devoção comprovada, ali antes da

guerra, mudou-se da cidade, e habitaram numa certa vila além do

Jordão chamada Pela [no norte da Peréia]”.

Nero mandou Vespasiano para a Judéia, a fim de prosseguir a

guerra. Logo o general chegou a Ptolemaida. Era o ano 67 d.C.

Tito se uniu a seu pai, com um grande exército, na primeira parte

do ano seguinte. Jotapata, a principal cidade da resistência da

Galiléia sob o comando de Josefo, foi tomada depois de um longo

assédio. Josefo se escondeu por algum tempo, até receber garantia

de que seria tratado bem, e então rendeu-se a Vespasiano.

Os romanos continuaram a tomar cidades importantes por todo o

país. Enquanto isso, a situação em Jerusalém deteriorava à

medida que os elementos mais rebeldes se aproveitavam. Eles

assumiram o comando do templo e indicaram um homem a sumo

sacerdote que, como diz Josefo: “era um homem não somente

indigno do sumo sacerdócio, mas que não sabia bem o que o sumo

sacerdócio era”. Alguns pensam que essa tomada do templo pelos

terroristas poderia ser a “abominável da desolação” à qual Jesus

se referiu (Mateus 24:15).

Quando Ananias, o sumo sacerdote anterior soube dessa terrível ação, disse: “Certamente teria sido bom para

mim morrer antes de ter visto a casa de Deus cheia de tantas abominações . . .” Ananias continuava a instigar

a multidão a atacar os fanáticos.

Os fanáticos conseguiram mandar mensageiros aos idumeus e lhes

contaram todo o tipo de mentiras. Os idumeus reuniram um

exército de 20.000 para ir em socorro dos fanáticos. Chegando a

Jerusalém, foram barrados a entrar na cidade pelos judeus mais

sensatos. Mas durante uma tempestade terrível, os fanáticos

caminharam para as portas da cidade e, usando serras,

conseguiram abrir a porta mais próxima dos idumeus. Então,

guiaram o exército idumeu pela cidade até o templo.

Uma grande matança se seguiu, na qual 8.500 pessoas foram

assassinadas na área do templo. Ananias foi morto, juntamente com muitos outros homens da cidade.

Gradativamente, os idumeus começaram a perceber que foram utilizados pelos fanáticos e, arrependendo-se

de seus atos, logo deixaram a cidade. Até mesmo depois da partida dos idumeus, os fanáticos mantiveram

sua violência.

Enquanto isso, Vespasiano continuava tomando cidades.

Finalmente, ele voltou sua atenção para a própria Jerusalém mas,

enquanto estava ocupado com suas preparações para o assédio,

ouviu sobre a morte de Nero. Ele retardou mais um pouco, até

saber o que aconteceria a seguir em Roma.

Inquietação civil irrompeu em Roma quando Nero morreu e, nos próximos dois anos (68-69), três homens

Muitos dos judeus
proeminentes fugiram da
cidade

Todo o corpo da igreja fugiu
da cidade e foi para Pela, no
norte da Peréia

Nero enviou Vespasiano para
prosseguir a guerra. Tito, o
filho dele, se uniu a seu pai

Judeus rebeldes tomaram
controle do templo e
escolheram um dos seus
próprios como sumo
sacerdote

Idumeus acreditaram em
mentiras sobre a situação em
Jerusalém e foram com um
exército de 20.000 para
ajudar os rebeldes. Muitos
judeus foram mortos

Vespasiano se preparava
para sitiar Jerusalém quando
ouviu da morte de Nero
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governaram. Primeiro, Galba foi nomeado imperador e retornou da

Espanha a Roma, para tomar as rédeas do governo. Quando foi

morto traiçoeiramente na praça do mercado, Oto foi nomeado

imperador. Ao mesmo tempo, as legiões germânicas proclamaram

imperador seu comandante Vitélio. Oto conduziu suas forças

contra dois dos generais de Vitélio. A batalha aconteceu na Gália.

Oto foi vitorioso no primeiro dia, mas o segundo dia foi desastroso

para ele, por isso matou-se. Com a vitória, Vitélio levou seus

exércitos para Roma. Quando seus soldados viram as riquezas da cidade, ficaram dispostos a saquear e

devastar.

Ouvindo os sofrimentos de seu país, Vespasiano não podia

prosseguir na campanha contra Jerusalém. Seus soldados estavam

indignados por outro ser o imperador e não seu próprio general,

que tinha sido soldado por muitos anos. Depois de resistir, a

princípio, à determinação de seus soldados em elegê-lo

governador, Vespasiano finalmente concordou em ser proclamado

imperador. Suas forças venceram o exército de Vitélio e o

mataram. Ele tinha governado durante apenas oito meses e cinco

dias. Josefo observa: “E tivesse ele vivido mais tempo, não posso

nem pensar que o império fosse suficientemente duradouro para

sua cobiça”. Vespasiano, neste momento, tinha ido a Alexandria, no Egito. Ali, recebeu a notícia de que tinha

sido confirmado como imperador.

Vespasiano partiu para Roma imediatamente, mas mandou seu filho Tito de volta à Judéia para destruir

Jerusalém. Depois de uma série de marchas, Tito chegou a Cesaréia e reuniu todas as suas forças. Logo

estava em marcha para Jerusalém. Josefo menciona

especificamente os estandartes (bandeiras), com as águias em

cima dos mastros, que o exército levava (veja Mateus 24:28; Lucas

17:37). Tito acampou no monte Scopus, à vista de Jerusalém.

Josefo dá uma longa e minuciosa descrição do próprio cerco. Não

há motivo em vermos os medonhos pormenores. O cerco trazia as

misérias usuais associadas com tais coisas. A morte pela fome

campeava pelas ruas. A insurreição e o assassinato dominavam

dentro dos muros, e os soldados de Tito faziam guerra do lado de

fora. Em certo ponto, Tito afrouxou o cerco para permitir aos judeus reconsiderarem a loucura de sua

resistência. Depois de quatro dias, Tito desistiu e, no quinto dia, apertou o laço novamente.

Os judeus que estavam dentro da cidade castigavam seus

companheiros judeus com tão horríveis torturas, como a mente

humana jamais tinha concebido, para forçá-los a contar onde

tinham escondido comida. Também, nesse momento, a ira dos

romanos tinha sido totalmente despertada. Muitos judeus se

esgueiravam fora da cidade, procurando comida. Os romanos os

capturavam e, depois de flagelá-los e torturá-los, crucificavam-nos

diante das muralhas, numa quantidade de 500 ou mais judeus por

dia, até que ficaram sem madeira para as cruzes e lugar para

colocá-las.

Quando o cerco se aproximava do fim, o sacrifício diário no templo parou de ser oferecido, porque não havia

ficado ninguém para oferecer (veja Daniel 9:27). Tito e seus homens conseguiram acesso à cidade e

assediaram o recinto do templo. Trouxeram aríetes para golpear a

muralha ocidental do recinto do templo. Durante seis dias eles

golpearam as pedras maciças sem fazer nenhum progresso. Então,

Tito ordenou que queimassem os portões do recinto.

Tito ouviu seus conselheiros sobre o que deveria ser feito com o

próprio templo; ele estava determinado a poupá-lo. Mas ouçam

estas espantosas palavras de Josefo: “Mas, quanto àquela casa,

Deus tinha, há muito tempo, determinado sua destruição por fogo”

(veja Ezequiel 8-11; Daniel 9:26; Mateus 23:38; 24:1-2). Ele

Na confusão em Roma após
a morte de Nero, três homens
governaram como
imperadores no espaço de
três anos

As tropas de Vespasiano
insistiram que ele se
tornasse imperador.
Venceram as forças de
Vitélio, e Vespasiano foi
confirmado imperador

Vespasiano voltou para
Roma, mas enviou Tito para

destruir Jerusalém. O cerco
foi horrível, como eram todos
os cercos

Judeus foram torturados por
outros judeus na cidade;
foram crucificados se
saíssem da cidade para
procurar alimentos

Tito mandou queimar os
portões do recinto do templo,
mas pretendia poupar o
templo próprio. As chamas
foram começadas por judeus
e espalhadas por soldados
romanos



O Restante do Novo Testamento 185

também diz que as chamas foram começadas pelos judeus e, então, espalhadas por um dos soldados

romanos. O combate era feroz, e havia um grande clamor. Tito foi levantado de sua tenda e correu para o

templo. Apesar dos seus esforços, não pôde conter a ira dos soldados e o templo foi queimado.

A destruição do templo não pôs fim à batalha por Jerusalém, mas

não muito depois o resto da cidade foi tomado. Depois de um

cerco de 143 dias, os romanos fizeram muitos cativos. É feita uma

estimativa segundo a qual, nos sete anos precedentes a este

momento, 1.337.400 judeus foram destruídos. Dos cativos, aqueles

que estavam armados foram mortos junto com os idosos e os

doentes. Um milhão e cem mil pereceram no cerco; 97.000 foram

levados embora cativos. Muitos desses foram levados para

trabalhar nas minas egípcias. Muitos outros foram levados às

províncias, para serem destruídos em arenas pela espada e por

animais selvagens.

A cidade inteira foi destruída, exceto três torres. Josefo registra: “Quanto ao resto do muro, foi nivelado por

aqueles que o escavaram até a fundação, pois não foi deixada nenhuma parte da cidade para fazer aqueles

que ali foram acreditar que jamais tivesse sido habitada”. Ele salienta que, ainda que a cidade foi tomada seis

vezes, ela tinha ficado desolada somente duas vezes, uma vez pelos

babilônios e uma vez pelos romanos. Era o ano 70 d.C.

(Todo o material precedente sobre as guerras judaicas e a

destruição de Jerusalém foi resumido dos livros de Josefo).

Era sobre esse mesmo fato, que Jerusalém seria devastada uma

segunda vez, que o anjo Gabriel foi enviado para contar a Daniel,

em Daniel 9. Daniel vivia no cativeiro quando os babilônios

destruíram a cidade de Jerusalém, em 586 a.C. Os setenta anos

preditos de cativeiro estavam quase terminados quando Daniel

orou a Deus, no nono capítulo. Ele confessou os pecados de seu

povo e pediu a Deus que se lembrasse da sua promessa de deixar

um remanescente voltar à pátria e reconstruir a cidade deles. A

resposta de Deus, através de Gabriel, foi: “Sim, Daniel, a cidade de

Jerusalém será reconstruída neste tempo, como prometi. Mas tempo virá quando ela será totalmente destruída

outra vez.”

Com a destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., os arquivos

judeus foram destruídos, e seus sacrifícios cessaram. Com seus

arquivos perdidos, ninguém poderia mais traçar sua ascendência,

para provar a que tribo pertencia. A nação foi rejeitada por Deus e

o templo santo deles foi destruído para sempre.

Todas essas coisas foram em cumprimento das profecias de Cristo

(Mateus 24; Marcos 13; Lucas 17:22-37; 21:5-36). A carcaça tinha

sido descarnada pelas águias (Mateus 24:28). A casa que tinha

pertencido a Deus foi, verdadeiramente, deixada desolada (Mateus

23:38). Mas por quê?

Lembra-se de como os judeus responderam, quando Pilatos lavou

suas mãos, dizendo que era inocente do sangue de Cristo? Eles

disseram: “Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos!”

(Mateus 27:24-25). Eles rejeitaram a maior promessa de Deus.

Negaram seu Messias enquanto ele vivia na terra e continuaram a

negá-lo e a sua causa, depois que a igreja foi estabelecida. Exceto

pelos quatro anos da perseguição de Nero, os judeus tinham sido

os inimigos mais severos da causa de Cristo até este ponto.

Portanto, Deus rejeitou os judeus como seu povo. Eles pagaram

um preço amargo pelos seus atos.

Outras cidades têm sido destruídas. Outros povos foram

horrivelmente tratados durante cercos, ou depois de terem sido

derrotados. Mas a destruição de Jerusalém se destaca na História

O cerco durou 143 dias; a
cidade foi totalmente
destruída; mais de um milhão
de judeus morreram nas
guerras; muitos outros foram
levados cativos

Era o ano 70 d.C.

Deus disse para Daniel que
Jerusalém seria reconstruída
pelo restante que voltou na
época dele, mas que seria
destruída outra vez. Chegou
a hora

Quando o templo foi
queimado, os arquivos
genealógicos foram
destruídos

Jesus predisse a destruição.
A cidade e o templo foram
ficaram desertos

Os judeus haviam dito: “Caia
sobre nós o seu sangue e
sobre nossos filhos”.
Pagaram um preço amargo

Deus não prometeu que
Jerusalém seria construída
novamente como a cidade do
Senhor
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da humanidade, porque foi a destruição da cidade onde Deus tinha posto seu nome. Foi a destruição que

assinalou a vingança de Deus sobre um povo perverso que anteriormente tinha sido sua propriedade

escolhida. Quando Babilônia destruiu Jerusalém, muitos anos antes, os profetas tinham predito que ela seria

reconstruída, que um remanescente voltaria à pátria. Mas desta vez, nenhuma promessa assim foi feita. A

cidade de Jerusalém foi finalmente reconstruída, mas não com o auxílio nem a autorização de Deus. Ela não

tem mais valor para Deus, hoje em dia, do que qualquer outra

cidade na terra. Os judeus continuam como um grupo étnico, mas

serão salvos ou perdidos dependendo da decisão de cada indivíduo

sobre Cristo. Eles permanecerão ou cairão diante de Deus

exatamente na mesma base que todos os outros povos sobre a

terra.

Foi um triste fim de um povo ao qual tinham sido dadas muitas

bênçãos, e era desnecessário tal tipo de fim. Eles escolheram seu

caminho e pagaram o preço que Deus exigiu pela sua escolha. É

por isto que muitos estudantes datam tantos acontecimentos do Novo Testamento em volta da destruição de

Jerusalém no ano 70 d.C. Foi um importantíssimo evento na História e no plano da redenção.

A Epístola de Judas

O livro de Judas segue de perto o modelo de 2 Pedro. Percebe-se claramente que o autor do livro tinha diante

de si o livro de 2 Pedro enquanto escrevia. Contudo, a epístola de Judas difere em algumas maneiras

principais. Essas diferenças nos dão a escassa evidência que temos para determinar a data e as circunstâncias

da escrita do livro.

Enquanto Pedro advertia contra a vinda de uma queda espiritual

(2 Pedro 2:1), Judas diz: “Certos indivíduos se introduziram com

dissimulação” (Judas 4). Em outras palavras, Pedro prediz; Judas

diz que já aconteceu. Judas nos relembra as “palavras

anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus

Cristo, os quais vos diziam: No último tempo, haverá

escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões” (Judas 18). Essa passagem é uma citação de 2

Pedro 3:3. Portanto, podemos estar certos de que Judas foi escrito depois de 2 Pedro. Estimativas da data

variam de 64 d.C., logo depois da morte de Pedro, a 80 d.C. Além

de saber que Judas foi escrita depois de 2 Pedro, não podemos ter

certeza quanto a uma data. Colocamos aqui nosso resumo, depois

da destruição de Jerusalém, sugerindo a data na década entre 70

e 80. Ninguém pode dar uma data definida.

Críticos modernos dizem que Judas não escreveu Judas e que

Pedro não escreveu 2 Pedro. Eles dizem que um falsificador

escreveu 2 Pedro, copiando Judas, que também foi escrito por um falsificador. Duas questões são óbvias: Por

que alguém, querendo forjar uma carta com o nome de outro, haveria de escolher uma personagem obscura

como Judas? E por que o forjador de 2 Pedro copiaria o trabalho de outro forjador? Também é de admirar

que ninguém descobriu essas “falsificações” até os tempos modernos!

Judas era o irmão do Senhor e de Tiago (Mateus 13:55; Marcos

6:3; Judas 1). Nem a Bíblia nem os historiadores antigos dão mais

informações sobre ele ou sua obra. Ele não diz onde estava quando

escreveu seu livro, nem a quem escreveu. Muitos acham que ele

escreveu aos mesmos a quem Pedro se dirigiu. O problema é que

Pedro também não diz quem eram eles.

O erro tinha entrado no meio dos leitores de Judas. Ele começou a escrever a eles, em vista dessa invasão

do erro, provavelmente pretendendo discutir os argumentos específicos que estavam sendo apresentados pelos

falsos mestres. Mas, então, ele se sentiu compelido a exortar seus leitores a lutarem diligentemente pela fé,

“que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Judas 3). Esta é uma exortação adequada para quem quer

que enfrente falsa doutrina, em qualquer geração. Não importa a forma que o erro tenha, é responsabilidade

do cristão ficar firme pela fé que nos foi entregue.

A queda de Jerusalém foi um
evento importante no plano
da redenção. Foi a rejeição
final dos judeus como o povo
escolhido por Deus

Pedro avisou que falsos
profetas viriam. Judas disse
que haviam chegado

É provável que este livro
tenha sido escrito entre 70 e
80 d.C.

Judas era irmão de Tiago, e
irmão de Jesus
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Judas diz:

Judas, aos chamados, aos amados de Deus Pai e guardados para Jesus Cristo:

Amados, enquanto eu estava tentando, com todas as minhas forças, escrever-lhes sobre nossa

salvação comum, senti-me compelido a escrever sobre outro assunto: lutem diligentemente pela

fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, porque certos homens se insinuaram em

seu meio. Esses são aqueles mesmos que há muito foram profetizados e condenados. Eles

estão transformando a graça de Deus numa licença para a sensualidade e estão negando nosso

único Mestre e Senhor Jesus Cristo.

Permitam-me lembrá-los de algumas coisas: quando o Senhor livrou Israel do Egito, mais tarde

destruiu aqueles que eram incrédulos. Anjos que excederam sua autoridade, ele os mantém em

algemas perpétuas até o último dia. Os habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades em

volta deles foram um exemplo para vocês. Eles praticaram homossexualidade e sofrem a

punição do fogo eterno.

Mas esses falsos mestres não aproveitaram o

exemplo deles. Contaminam a carne e insultam os

seres gloriosos. Em contraste, nem o arcanjo Miguel

censurou alguém tão perverso como Satanás,

quando disputaram o corpo de Moisés.

Em vez disso, Miguel apenas disse: “Que o Senhor

te repreenda”.

Essas pessoas vituperam tudo. Elas usam seus

poderes de raciocínio para coisas que corrompem.

Elas seguem o exemplo de Caim e praticam o erro

de Balaão, fazendo qualquer coisa por dinheiro.

Elas são destrutivas, de valor nenhum para

ninguém. São como nuvens sem água, ondas

encapeladas do mar, ou estrelas errantes

condenadas ao negrume das trevas para sempre.

Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca

de tais homens, dizendo: “Eis que o Senhor veio

com inumeráveis hostes de seus santos para

executar o julgamento sobre todos e condenar

todos os ímpios pelas coisas perversas que fizeram.”

Amados, lembrem-se da palavra do Senhor, falada

através dos profetas: “No último tempo haverá

escarnecedores, andando conforme suas ímpias

paixões.” Há homens que os dividem, agindo como

animais e não tendo o Espírito.

Mas vocês, amados, mantenham-se no amor de Deus, trabalhando para se fortalecerem e para

agirem pela sua fé e orando no Espírito Santo. Então, podem esperar pela misericórdia de nosso

Senhor Jesus Cristo, que os levará para a vida eterna. E sejam misericordiosos, também, para

com aqueles que estão em dúvida, para com aqueles que estão em perigo grave e para com

aqueles que estão profundamente envolvidos no pecado. Quando mostrarem misericórdia,

contudo, tenham cuidado para não ficarem envolvidos nas poluições deles, ao tentarem salvá-

los.

Agora, àquele que é capaz de guardá-los do tropeço e colocá-los diante de sua gloriosa

presença, ao único Deus e Salvador, através de Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória,

majestade, domínio e poder, que era antes do tempo, é agora e será eternamente. Amém.

Tema de Judas
A curta epístola de Judas é, claramente, uma advertência contra os

falsos mestres. Ele usa exemplos que envolvem descrença, recusa

de respeito à autoridade e às coisas sagradas. Os falsos mestres

mostram o espírito de Caim e de Balaão. Eles são as poluições

A epístola de Judas diz:

Saudação (1-2)

Lutem pela fé, porque há falsos

mestres no seu meio (3-4)

Há exemplos claros que

mostram que Deus castiga os

ímpios (5-7)

Falsos mestres não aproveitam

estes exemplos (8-9)

Judas descreve os falsos

mestres (10-16)

Enoque avisou que Deus

viria para julgar (14-15)

Lembrem-se dos avisos de

Jesus, por meio dos apóstolos,

que falsos profetas viriam (17-

19)

Santos, continuem a ser

fortalecidos na fé (20-23)

Doxologia (24-25)

Conceito de Judas:
Defendam a verdade, porque
há falsos mestres entre
vocês
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que estragam todas as boas coisas. Ainda que pareçam dignos de confiança, são irresponsáveis, pois são

fúteis e vazios, como nuvens sem água.

O Senhor advertiu através dos seus apóstolos que tais homens viriam. Judas encoraja seus leitores a oporem-

se a tais influências perniciosas, fortalecendo sua fé, mantendo-se no amor de Deus e orando no Espírito

Santo.

Da Destruição de Jerusalém
 Até o Fim do Primeiro Século

(70 - 100 d.C.)

Não há historiador inspirado para nos dar informações sobre o último terço do primeiro século, e há muito

pouca história secular confiável, durante este período, que se relacione com o cristianismo. O único escritor

do Novo Testamento que se ajusta a esse período é o apóstolo João. Todos os seus cinco livros foram escritos

quase no final do século, mas ele quase não nos dá história sobre seu tempo. Portanto, apenas podemos dar

uma escassa vista das condições do período.

A Morte dos Apóstolos
O Novo Testamento fala da morte de apenas um apóstolo: Tiago, o irmão de João (Atos 12:1-2). Temos

evidências, mais ou menos confiáveis, sobre a morte de Pedro, de Paulo e de João. Temos poucas

informações confiáveis sobre as vidas e as circunstâncias de morte dos outros apóstolos. Vários historiadores

comentam sobre este fato.

Perseguições aos Cristãos
Como vimos pelo livro de Atos, as perseguições enfrentadas pelos cristãos nos primeiros trinta anos da

existência da igreja foram principalmente dos judeus. Os judeus, os quais não acreditavam que Jesus era o

Cristo, opunham-se amargamente àqueles que ensinavam que ele era o Messias e tinha sido ressuscitado dos

mortos. Dentro da igreja, os judeus que tinham sido convertidos

objetavam a que os gentios tivessem a oportunidade da salvação.

Umas das mais amargas oposições que Paulo enfrentou eram

desses mestres judaizantes. A oposição dessas duas fontes são as

mais freqüentemente descritas no livro de Atos. Houve conflitos

locais que envolviam os gentios, mas não houve perseguições pelo

governo romano até depois que o livro de Atos se encerra. As

perseguições trazidas por Nero, contudo, foram as primeiras de

muitas que eram feitas pelas mãos dos romanos.

A partir de 64 d.C., quando Nero começou sua perseguição, até o Édito de Tolerância, no ano 313 d.C., a

igreja sofreu onda após onda de perseguição. Essas provações não eram constantes, nem eram

constantemente praticadas por todo o império. Um imperador

poderia ser tolerante com a cristandade em um momento e muito

severo em outro. Quando os imperadores guerreavam a

cristandade, algumas vezes a maioria dos funcionários locais se

juntava ao imperador, e outras vezes a perseguição era menos

intensa em algumas áreas. Ou um imperador podia ser tolerante

num momento e um funcionário romano local poderia ser violento

em sua perseguição.

Os cristãos eram queimados na fogueira; atirados em arenas com

animais selvagens para divertir o público; crucificados, batidos,

aprisionados e maltratados de todos os modos conhecidos pela

mentalidade romana. Muitos santos perderam seus empregos,

porque não queriam adorar os deuses do sindicato. Todos eram

suspeitos, porque não queriam adorar os imperadores, que

declaravam serem deuses. Nem se juntariam na adoração das

divindades locais. A discriminação somente piorou através dos

anos, enquanto o ódio crescia contra eles.

As primeiras perseguições
foram instigadas por:

Judeus descrentes
Judaizantes

Imperadores do 1º século:
Augusto — 27 a.C. - 14 d.C.
Tibério — 14 - 37 
Calígula — 37 - 41
Cláudio — 41 - 54
Nero — 54 - 68
Galba — 68 - 69
Oto — 69
Vitélio — 69
Vespasiano — 70 - 79
Tito — 79 - 81
Domiciano — 81 - 96
Nerva — 96 - 98
Trajano — 98 - 117
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Muitas das histórias do Livro dos Mártires de Fox vêm do segundo e terceiro séculos e são relatados por

Eusébio. Há muito poucas narrativas pormenorizadas de perseguições, tanto sob Nero (64 d.C.), como

Domiciano (96 d.C.). A maioria das descrições mais completas

vem do período depois do primeiro século. George Fisher mostra

que um clima mais ameno prevaleceu depois de Domiciano,

durante os reinados de Nerva (96-98, Trajano (98-117) e Adriano

(117-138). De acordo com Philip Schaff, Antonino Pio (138-161)

protegeu cristãos da “tumultuosa violência que irrompeu contra

eles, por causa das freqüentes calamidades públicas.” Não

obstante, foi durante seu reinado que um dos mais famosos

mártires morreu, Policarpo (155).

Durante o tempo de Marco Aurélio (161-180), os cristãos sofreram

tanto por levantes populares como por represálias do governo.

Terremotos, fomes, pragas ou qualquer outra calamidade eram

atribuídas aos cristãos porque eles não adoravam os deuses

antigos. A perseguição foi particularmente severa contra as igrejas

de Lião e Viena.

O restante do segundo século (100-200) foi relativamente tranqüilo

para os cristãos. As primeiras duas décadas do terceiro século (200-

300) foram cheias de perseguição e morte. Desde cerca de 218 até

249, a situação foi melhor. Os cristãos eram executados, mas a

perseguição não era tão espalhada ou severa. Durante o reinado de

Décio, veio uma terrível onda de opressão, e Schaff diz que esta

perseguição excedeu a todas as anteriores em extensão, constância

e crueldade. Também diz que ela produziu um número muito

maior de mártires do que qualquer perseguição anterior.

Os últimos quarenta anos do terceiro século deram repouso

temporário à igreja. Em 303, sob o imperador Diocleciano, ocorreu

a última erupção severa de perseguição. Por vinte anos,

Diocleciano respeitou o édito de Galieno, mas instado por seu

genro Galério, emitiu uma série de éditos que levaram devastadora

perseguição contra a igreja. Eusébio, o famoso historiador da igreja

primitiva, que viveu de 260 a 340, viu essa perseguição acontecer,

e ele mesmo foi aprisionado. Finalmente, o Édito de Tolerância,

emitido em 313 pelo Imperador Constantino, levou ao fim as

perseguições.

As catacumbas são uma das coisas ligadas às perseguições à

igreja primitiva mais comumente conhecidas. O que eram as

catacumbas, onde ficavam e como eram usadas? McClintock &

Strong dão um bom resumo do assunto, em sua enciclopédia da

Biblia, por isso usaremos informações encontradas em seu artigo

intitulado “Catacumbas”.

As catacumbas eram, simplesmente, lugares subterrâneos de sepultamento, e podem ser encontradas em

muitas partes do mundo; mas as catacumbas de interesse para nós são principalmente aquelas de Roma.

Provavelmente, essas câmaras se originaram como buracos para retirada de areia e pedras. Mais tarde,

muitas, se não a maioria das  existentes, foram escavadas pelos cristãos. As catacumbas consistem de longas

galerias interligadas por corredores transversais. Os túmulos eram escavados nas paredes dessas galerias.

Quantos túmulos havia dependia da altura das paredes. Os túmulos eram fechados ou com uma lápide de

mármore ou com grandes tijolos. O número dado de catacumbas, dentro e em volta de Roma, varia. Somente

vinte e seis são extensas. Uma autoridade estima que seis milhões de corpos podem ter sido sepultados nessas

câmaras. O comprimento total de todas as galerias soma mais de 800 quilômetros.

Os romanos geralmente queimavam seus mortos, mas tanto os judeus como os cristãos enterravam os seus.

Os judeus de Roma começaram a sepultar seus mortos em catacumbas mais ou menos na época de Cristo.

Moedas e inscrições deixadas mostram que desde o tempo de Nero os cristãos usavam as catacumbas para

sepultamento de seus mortos, para refúgio e para adoração.

Imperadores dos 2º e 3º
séculos que tiveram um
papel importante na vida dos
cristãos:
Adriano — 117 - 138
Antonino Pio — 138-161 
Marco Aurélio — 161 - 180

Houve vários episódios de
perseguições imperiais ou
locais nos anos entre 180 e
249

Décio Trajano — 249 - 251
A perseguição dele, em
termos de alcance,
constância e crueldade,
ultrapassou todas as
anteriores

Édito de Tolerância — 313
Emitido por Constantino;
levou ao fim as
perseguições

Diocleciano — 284-305
A perseguição dele
descrita como a última e
mais violenta
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O uso das catacumbas para refúgio e para adoração ocorreram juntamente. A única razão de usá-las para

adoração era não ser seguro adorar abertamente. McClintock e Strong fornecem esta interessante informação:

“Quando o evangelho começou a ser propagado na cidade imperial, seus aderentes pertenciam

principalmente às classes inferiores; e, por razões sobre as quais é agora impossível falar com certeza, parece

ter sido muito geralmente abraçado pelos cavouqueiros das pedreiras e dos areeiros. É provável que muitos

fossem condenados a trabalhos forçados nessas minas, como punição por terem abraçado o cristianismo”.

Quando as perseguições devastavam na capital, os cristãos se sentiam seguros nas catacumbas. Aqueles que

eram encarregados delas eram amigos e protegeriam seus irmãos e irmãs. Com incontáveis aberturas de

entrada e saída das catacumbas, os funcionários achariam impossível pegar um fugitivo nelas.

As Falsas Doutrinas que Estavam Aparecendo
Satanás esteve sempre ativo, assim sempre houve falsas doutrinas. O próprio Jesus advertiu sobre os falsos

mestres (Mateus 7:15-16). O Novo Testamento é cheio de advertências contra o erro. Durante os anos desde

o estabelecimento da igreja até a destruição de Jerusalém, o

principal erro que tinha sido combatido era o ensinamento dos

judaizantes. Nos trinta anos que se seguiram à destruição de

Jerusalém, a principal falsa doutrina que apareceu foi o

gnosticismo.

O gnosticismo é um assunto muito complicado. Irineu (120-202)

devotou o maior tempo de sua vida a lidar com o erro. Estudou

profundamente o assunto e assim completamente respondeu a ele.

Não serviria ao nosso propósito pesquisar toda a doutrina do

gnosticismo. Simplesmente mostraremos que essa doutrina estava

crescendo nas últimas décadas do primeiro século. Indicaremos ao

estudante alguns trechos ligados com o assunto e discutiremos a

situação que forneceu a sementeira na qual a falsa planta

germinou.

Gnosticismo vem da palavra grega “gnosis”, que significa

“conhecimento”. O gnosticismo ensinava que havia um

conhecimento muito acima daquele possuído pelo homem comum

ou cristão comum. Esse conhecimento reivindicava ser derivado de

fontes superiores à palavra escrita. As teorias do gnosticismo

tomavam os fatos mais simples do Velho Testamento e ensinavam

o exato oposto da verdade sobre eles. Era uma das mais

especulativas doutrinas jamais inventada. Ela distorcia totalmente

o que a Bíblia diz.

O próprio judaísmo tinha uma tendência muito especulativa no

primeiro século, e este judaísmo adulterado tinha uma admirável

capacidade para se acomodar a outros sistemas doutrinários. Foi para lidar com esse judaísmo especulativo

que Paulo escreveu Colossenses. Em Colossos, algumas pessoas ensinavam que pelo menos certos

mandamentos de Moisés deveriam ser guardados (Colossenses 2:16-17). Ele lidou com especulações sobre

adoração de anjos (2:18) e com aqueles que queriam fazer de sua

devoção um espetáculo, negando a si mesmos algumas coisas

(2:20-23).

Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, referiu-se àqueles que estavam

prestando atenção a infindáveis genealogias geradoras de

discussões (1:4), e a alguns que proibiam casar e ordenavam

abstenção de carnes (4:1-4). Tais referências são escassas, mas de

fato indicam que um problema já existia.

Os escritos de João foram destinados a lidar com as doutrinas do

gnosticismo. Como muitos sistemas de erro, o gnosticismo evoluiu.

O que ele veio a ser no fim do segundo século e o que era quando

João lidou com ele eram diferentes, e mesmo assim muitas

semelhanças podem ser vistas. O Evangelho segundo João lidava

com o Verbo, que era eterno (1:1-3) mas fez-se carne (1:14). Ele

descrevia o Divino Cristo, o qual também era humano. Falou da

Algumas passagens no Novo
Testamento sugerem que as
doutrinas que se tornaram o
gnosticismo já estavam
crescendo

Foi João o apóstolo que
combateu as doutrinas mais
fortemente, porque ele era
aquele que estava
escrevendo no tempo em que
a doutrina estava atingindo
sua proeminência

Paulo confrontava os
judaizantes

O gnosticismo estava
surgindo no último terço do
1º século e se evoluiu no 2º
século

Alegou ter um conhecimento

muito superior à palavra

escrita e fora do alcance dos

homens comuns

Disse que era possível viver

uma vida de pecado sem

manchar a alma interior

Ensinou que Cristo não veio

em carne, que Jesus era um

homem comum, e que Cristo

entrou nele no batismo e saiu

dele antes de sua morte
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morte de Cristo e também de sua ressurreição. Em 1 João, ele mostra que não se pode dizer ser um cristão

sem viver como um cristão (1:6). Conhecimento é um dos termos comuns de 1 João (2:3, 4, 5, 13, 14 e muitos

mais). O apóstolo ensina como podemos saber que estamos em Cristo e como podemos saber que

conhecemos Deus: é quando cumprimos seus mandamentos (2:3-4; 5:2-3).

Nas cartas às sete igrejas (Apocalipse 2-3), há afirmações que decididamente implicam em doutrinas similares

ao gnosticismo. Os nicolaítas, aparentemente, tinham e praticavam pontos de vista gnósticos (Apocalipse 2:6,

14-15; 2:20-22; veja especialmente 2:23 e a referência àqueles que não sabem “as coisas profundas de

Satanás”).

Irineu conta uma história interessante sobre João e Cerinto, que foi um notório mestre desta primeira fase do

gnosticismo. Um dia, João foi a um banho público para se lavar. Quando achou que Cerinto estava lá, ele

disse: “Fujamos, para que essa casa de banho não caia, pois Cerinto, o inimigo da verdade, está dentro!”

(Irineu, Contra as Heresias, iii.iii.4). 

Os Escritos de João
Provavelmente nos primeiros poucos anos do segundo século, João, o último dos apóstolos, morreu.  Por

muitas testemunhas, sabemos que ele saiu de Jerusalém não muito antes que as guerras judaicas

rebentassem, e que viveu o resto de sua vida em Éfeso, na província da Ásia.  A principal testemunha disto

é o próprio escrito de João, o Apocalipse, que foi endereçado às sete igrejas da Ásia (Apocalipse 2 e 3).  Ao

tempo deste escrito, João estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha perto da costa da Ásia, a cerca

de 100 quilômetros a sudoeste de Éfeso.

Irineu diz que João escreveu o quarto evangelho enquanto estava

em Éfeso.  Se João vivia em Éfeso até o tempo de Trajano, então

ele viveu pelo menos até o ano 98 d.c.  Jerônimo disse que,

quando João ficou fraco demais para andar, por causa de sua

idade, ele era levado para as assembléias por jovens.  Ele diria

repetidamente:  “Filhinhos, amem-se uns aos outros”.

Tendo estabelecido que João viveu em Éfeso e, provavelmente, escreveu quatro de seus cinco livros ali
(Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos), examinemos brevemente quando foram escritos.  Os escritos de

João são citados por Inácio (78-107 d.C.) e por Policarpo (69-155

d.c.).  Evidência do uso do evangelho de João é também

encontrada numa obra chamada O Pastor de Hermas  (cerca do

ano 100 d.c.), no Diodache (uma palavra grega que significa

“ensino”) (cerca de 110 d.C.), e em outras obras primitivas,

também..  Portanto, João escreveu seus livros entre 70 e 100 d.C.

Os únicos estudiosos que têm problema com esta data são os

modernistas.  Eles gostariam de provar que os evangelhos não

foram escritos no tempo em que as testemunhas oculares de Cristo

eram muitas, mas no segundo século.  Deste modo, eles pensam

que dão tempo para os “mitos sobre Cristo” se desenvolverem.  A evidência, contudo, os contradiz em cada

aspecto.

É difícil ser mais preciso sobre quando o Evangelho de João e 1, 2,

3 João foram escritos.  Provavelmente, o Evangelho de João foi

escrito primeiro, uma vez que foi sua maior obra.  As cartas foram

escritas com propósitos mais específicos.  Sugerimos numa data em

torno de 80 a 85.

Vespasiano governou como imperador romano até 79.  Tito, seu

filho, governou de 79 a 81.  Então Domiciano, que também era filho de Vespasiano, tornou-se imperador.

De acordo com Eusébio, foi durante o tempo de Domiciano que João foi exilado em Patmos.  Ele também

diz que, quando Domiciano morreu e foi sucedido por Nerva (96-98), João retornou de Patmos a Éfeso.

Depois de Nerva, Trajano tornou-se imperador e, em algum tempo na primeira metade de seu reinado, João

morreu em Éfeso.  Com a morte de João, a era apostólica chegou ao fim.  Todos os livros do Novo

Testamento tinham sido escritos. Assim terminou a era da inspiração e dos milagres.  Philip Schaff, o douto

historiador da igreja, diz:  “Deus riscou uma nítida linha de demarcação entre o primeiro século e aqueles

séculos que se seguem, pela cessação da inspiração e dos milagres”.

Ele viveu pelo menos até o
ano 98.  Não morreu como
mártir

João, provavelmente,
escreveu seu relatório do
evangelho e suas três cartas,
em Éfeso. O Apocalipse foi
escrito na ilha de Patmos

A melhor estimativa para a
data da escrita do Evangelho
de João, 1 João, 2 João e 3
João é cerca de 80 a 85
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O Evangelho Segundo João
Desde que estudamos o Evangelho de João na vida de Cristo, não o estudaremos agora, mas queremos

indicar somente umas poucas coisas sobre seu evangelho.  Obviamente, João escreveu seu relato com pleno

conhecimento das outras narrativas.  Ele não lida com a maioria das coisas que os outros escritores registram.

Por exemplo, o Evangelho de João é, quase, nossa única fonte de informação para o período da vida de

Cristo conhecido como o Começo do Seu Ministério.  Por outro lado, ele dedica apenas um capítulo àquela

importante fase da obra de Cristo conhecida como o Grande Ministério Galileu.  Ele também dedica só um

capítulo aos Períodos de Retiro.  Ele e Lucas fornecem a maioria de nossa informação sobre o Encerramento

do Ministério de Cristo.  João dedica aproximadamente metade de seu evangelho à última semana e aos dias

seguintes à ressurreição.  As mais íntimas conversas de Jesus são encontradas no Evangelho de João:

Nicodemos (capítulo 3), a mulher junto ao poço (capítulo 4), o homem coxo (capítulo 5), Maria e Marta

(capítulo 11), os discípulos na última ceia (capítulos 13-16), Tomé (capítulo 20), e Pedro (capítulo 21).

Muito de seu livro conta o que Jesus fez na Judéia.  As viagens de

Jesus à Judéia geralmente envolviam festas e é o registro de João

das festas durante o ministério de Cristo que nos permite calcular

a duração de seu ministério.

João escolheu registrar as ocasiões quando Jesus entrou em

conflito direto com os judeus.  Em muitos destes conflitos, o

assunto era a sua divindade.  O registro de João ressalta que a

divindade de Jesus, sua Filiação, e ser ele o Cristo eram todos um

só conceito.

Desde que João salienta a divindade de Jesus, seu relato é o mais

profundo dos evangelhos.  O prólogo (1:1-18) é uma das mais

sublimes passagens da Bíblia.  O próprio João diz que o propósito

de seu registro era “para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho

de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João

20:30-31).

Resumo de 1 João
A primeira carta de João não diz a quem é endereçada.  Desde que o assunto discutido era corrente em Éfeso,

nesse tempo, é seguro aceitar que os efésios estavam incluídos entre aqueles para quem a carta foi escrita.

Provavelmente, João pretendia que sua carta fosse amplamente

circulada e lida em muitos lugares.  Em livros tais como 1 João,

onde não há indivíduo ou congregação a quem foram dirigidos, o

livro era designado como uma declaração escrita de doutrina

necessária, não somente àquela geração, mas às gerações futuras.

Era a declaração do Espírito Santo da vontade de Deus sobre o

assunto.  Sem dúvida, os escritos de João, junto com todos os

outros escritos inspirados, eram muito apreciados e largamente

distribuídos.

Um falso mestre chamado Cerinto estava ativo em Éfeso, neste

tempo.  A doutrina que ele ensinava era uma precursora do sistema

doutrinário conhecido como gnosticismo.  De acordo com Cerinto,

Jesus era apenas um ser humano, o filho físico de José e Maria.  Ele

ensinava que o “eon Cristo”  desceu sobre Jesus no seu batismo,

mas deixou-o antes de seu sofrimento e morte.  Assim, Jesus sofreu

e ressurgiu, enquanto o Cristo permaneceu acima do sofrimento,

visto que ele era um ser espiritual.

Cerinto usava partes do evangelho de Mateus, mas repudiava os

escritos de Paulo, afirmando que ele era um desviado da lei.  Ele tinha

sua interpretação peculiar dos profetas e era judaico em seu estilo de

vida.

Relata-se que Cerinto ensinava que haveria um reino de Cristo de mil

anos sobre a terra.  Esta doutrina se originou entre judeus do

O propósito do livro:
João 20:30-31

João enfatiza 3 pontos no
seu relato do evangelho:

A Divindade de Jesus
A Filiação
Sua Identidade como o
Cristo

Livros que não eram
dirigidos a uma determinada
pessoa ou congregação,
eram destinados a larga
distribuição como uma
inspirada declaração de
crença num certo assunto

Cerinto ensinava:

Jesus era o filho físico de
José e Maria

A qualdidade do Cristo
entrou em Jesus no seu
batismo e saiu antes do
sofrimento e morte dele

Cristo reinaria na terra por
1.000 anos
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primeiro século.  Portanto, alguns ensinavam que Cerinto escreveu o livro do Apocalipse.  Por algum tempo,

houve aqueles que rejeitavam o livro por causa de sua suposta autoria.

Os argumentos de João mostram claramente que alguns

afirmavam que era possível continuar no pecado, sem de modo

algum afetar a alma.  Esta doutrina era particularmente atribuída

aos nicolaítas (veja Apocalipse 2:6, 14, 15).

Os três pontos de doutrina que João ressalta em 1 João são:

ì O próprio Cristo realmente veio em carne, e manifestava Deus

enquanto estava nessa forma.

í Não se pode declarar amar a Deus e odiar seu irmão.

î Não se pode ser um filho de Deus e continuar na prática do pecado.

João escreveu:

Aquele que já existia no começo de todas as coisas, viemos a conhecer intimamente.  Vimos seu caráter

e natureza, que eram o caráter e a natureza de Deus, de modo que o que Deus compartilhava com ele,

ele compartilhava conosco.  Agora escrevemos estas coisas para que vocês possam compartilhar esta

vida conosco.

A mensagem que declaramos é esta:  Deus é luz, e nele

não há treva nenhuma.  Se dizemos que compartilhamos

a vida e o caráter de Deus, mas andamos nas trevas, então

mentimos e não fazemos o que é verdadeiro.  Mas se

andamos no brilho daquela luz que envolve Deus, então

partilhamos uns com os outros e o sangue de Jesus limpa-

nos de todo o pecado. 
 

Se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós

mesmos, e sua verdade não permanece em nós.  Se

confessarmos nossos pecados, ele é fiel a sua promessa,

e justo:  Ele nos perdoará.  Mas se dissermos:  “Não

pecamos”, tornamos Deus um mentiroso, e sua palavra
não habita em nós.

Meus queridos filhos, escrevo estas coisas para que não

pequem.  Mas se alguém de fato pecar, temos um

auxiliador que pode sempre defender nossa causa perante

o Pai:  Jesus Cristo, o justo.  Ele é o sacrifício de expiação

pelos nossos pecados, e pelos pecados de todo o mundo.

Como podemos saber se conhecemos verdadeiramente a

Deus?  Se guardamos seus mandamentos.  Aquele que diz

que o conhece mas não guarda seus mandamentos é um

mentiroso.  Aquele que diz que permanece em íntima

relação com Deus tem que andar como Jesus andava.

Amados, em um sentido, não estou escrevendo um novo

mandamento:  é o evangelho que ouviram desde o

começo.  Mas em outro sentido, é novo, no que apareceu

recentemente no mundo das trevas.  Agora uma luz está

brilhando onde uma vez era escuro.  Aquele que diz que

anda nesta luz e contudo odeia seu irmão, ainda está nas

trevas, justamente até este momento.  Aquele que ama seu

irmão permanece na luz e não leva ninguém a errar.

Estou lhes escrevendo, meus caros filhos, porque tiveram

seus pecados perdoados, conhecem aquele que é desde o

princípio, conhecem o Pai, venceram Satanás.  Não amem

o mundo, nem as coisas do mundo.  Tudo o que está no

mundo, os ardentes desejos da carne e dos olhos e as

presunções da vida, não são do Pai, mas do mundo.

Todas estas coisas passam, mas aquele que faz a vontade

de Deus permanecerá para sempre.

O livro de 1 João diz:

O Verbo da vida se manifestou

(1:1-4):

Ele veio compartilhar

conosco o caráter e a

natureza de Deus

A comunhão é possível pelo

sangue do Filho (1:5 - 2:2):

Devemos andar na luz (1:5-7)

Devemos reconhecer os

nossos pecados (1:8-10)

Escrevo estas coisas para

que não pequem (2:1-2)

Os mandamentos de Deus

governam a nossa comunhão

com ele. Os mandamentos dele

revelam toda a verdade divina

(2:13-17):

Aquele que alega ter um

relacionamento íntimo com

Deus precisa andar como

Jesus andava (2:3-6)

Aquele que alega andar na

luz deve amar o seu irmão

(2:7-11)

Seus pecados foram

perdoados; venceram

Satanás.  Portanto, não

amem o mundo ou as coisas

nele (2:12-17).

Os nicolaítas ensinavam ser
possível cometer o pecado,
sem prejudicar a alma.
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Filhos, é a última hora.  Sabemos disto porque, como

fomos avisados, os homens que se opõem a Cristo

apareceram.  Eles procederam de nós, mas não

pertenceram a nós.  Se eles verdadeiramente

compartilhassem nossos sentimentos e crenças, eles

teriam continuado conosco.

Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é

o Cristo?  Aquele que se opõe a Cristo é aquele que nega

o Pai e o Filho.  Não se pode negar só o Filho.  Aquele que

nega o Filho, também nega o Pai.  Aquele que reconhece

o Filho, reconhece também o Pai.

Quanto a vocês, deixem que aquilo que ouviram desde o

princípio permaneça em vocês, e não sejam conduzidos ao

erro.  Vocês têm a unção que receberam, para que não

precisem que ninguém venha e diga aquilo em que devem

acreditar.  Deixem sua unção lhes ensinar, e tenham

cuidado para que permaneçam neste ensinamento.

Amados, olhem só que tipo de amor o Pai nos concedeu,

ao permitir que nos tornássemos os filhos amados de

Deus!  Ainda que já sejamos filhos de Deus, ainda não

vemos o que seremos.  Mas sabemos que quando Jesus

vier, seremos como ele é.  Todo o que tem esta esperança

purifica-se, assim como Cristo é puro.

Por outro lado, aquele que peca faz o que está fora da lei

de Deus, porque pecar é fazer o que está fora da lei de

Deus.  Aquele que permanece em relação com Deus não

continua pecando.  Aquele que continua pecando não viu

Deus, nem o conhece.

Não permita que ninguém o engane acerca disto:  a vida

justa exige atos justos.  Aquele que peca mostra que seu

pai é o diabo.  Se alguém quiser dizer:  “Deus é meu Pai”,

então não pode continuar pecando.  É assim que

distinguimos entre os filhos do diabo e os filhos de Deus:

aquele que não faz o certo, não pertence a Deus;  nem

também aquele que odeia seu irmão.

Esta é a mensagem que ouviram desde o começo:  amem-

se uns aos outros e não ajam como Caim, que matou seu

irmão.  E por que ele fez isso?  Porque suas obras eram

más e as de seu irmão justas.  Não fiquem admirados,

irmãos, se o mundo os odeia.  Sabemos que passamos da

morte para a vida porque amamos os irmãos.  Aquele que

não ama seu irmão permanece na morte.  Ele é,

essencialmente, um assassino, e vocês sabem que

nenhum assassino tem a vida eterna habitando em si.

É assim que sabemos o que o amor é:  Cristo deu sua vida por nós. Devemos, portanto, dar nossas

vidas pelos irmãos.  Se alguém que tem posses materiais vê as necessidades de seu irmão e se recusa

a ajudá-lo, como pode o amor de Deus habitar nele?  Não apenas falemos de amor, mas amemos por

atos também.

É assim que podemos saber que somos da verdade e persuadir nossos corações.  Se nossos corações

nos condenam como ainda indignos, Deus é maior do que nossos corações, e pode ver todas as coisas

sobre nossas vidas, nossos corações, nossa fé e humildade.  Quando nossos corações são assim

persuadidos a não nos condenar, podemos ter ousadia diante de Deus.  E o que quer que peçamos,

recebemos dele porque guardamos seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua

vista.  Este é seu mandamento, que confiemos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos

uns aos outros.  Aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus.  Sabemos que

ele habita em nós pelo Espírito que ele nos deu.

Aqueles que se opõem a Cristo

chegaram (2:18-27):

Eles saíram de nós porque

realmente não pertenciam a

nós (2:18-19)

Negando o filho, eles negam

também o Pai (2:20-23)

Não se deixe desencaminhar

(2:24-27)

Que privilégio é nascer de Deus

(3:1-24):

Aquele que tem a esperança

da redenção se purifica (3:1-

3)

Aquele que continua pecando

não viu Deus (3:4-6)

Não se pode dizer:  “Deus é

meu Pai”, e continuar

pecando.  Tal pessoa

demonstra que seu pai é o

diabo (3:7-10)

Amem uns aos outros (3:11-24):

Aquele que odeia seu irmão é

um assassino como Caim

(3:11-15)

Jesus mostrou-nos o que é o

amor dando sua vida por nós

(3:16) 

Por isso, mostremos

nosso amor, não

somente falemos sobre

ele (3:16-18)

Nossa confiança diante de

Deus vem da nossa fé no

perdão que ele nos dá (3:19-

24)
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Amados, não creiam em todos os que chegam com algum

ensinamento.  Examinem e testem aqueles que estão

ensinando para ver se são de Deus.  Esta experimentação

é necessária, porque muitos falsos profetas estão

circulando pelo mundo.

A maneira de reconhecerem a presença do Espírito de

Deus é que todo aquele que confessa que Cristo veio em

carne é de Deus.  Todo aquele que não confessa Jesus não

é de Deus.  Uma atitude que não quer confessar Jesus é o

espírito daquele que é anticristo,  aquele tipo de pessoa

que vocês ouviram que viria.  Bem, ela já está aqui!

Vocês são de Deus, meus queridos filhos, e vocês

venceram os do mundo com o auxílio de Deus.  Os do

mundo refletem a índole do mundo, e o mundo responde

a eles.  Nós somos de Deus.  Aquele que é de Deus nos

ouve.  Aquele que não é de Deus não nos ouve.  Deste

modo podemos distinguir entre o espírito da verdade e o

espírito do erro.

Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a vontade de

amar é de Deus.  Aquele que não ama não conhece Deus,

porque Deus é amor.  Deus mostrou seu amor por nós

quando enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que

pudéssemos viver através dele.  O amor verdadeiro não é

que amamos Deus, mas que ele nos amou e deu seu Filho

para pagar por nossos pecados.  Desde que Deus nos

amou tanto, certamente deveremos amar-nos uns aos

outros.

Este é o modo de sabermos que habitamos nele, e ele em

nós:  Deus habita naquele que confessa que Jesus é o

Filho de Deus; e Deus habita naquele que ama.  O amor é

aperfeiçoado em nós para que possamos ter confiança no

dia do julgamento.  O amor expulsa o medo, porque ele

espera punição.  O homem que tem medo não está

aperfeiçoado no amor.

Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.  Se um

homem diz:  “Eu amo a Deus”, mas odeia seu irmão, é

mentiroso.  Se um homem não ama seu irmão, a quem

tem visto, como pode amar a Deus, a quem não viu?  O

mandamento que nos foi dado é que a pessoa que ama a

Deus tem que amar também seu irmão.

Quem quer que creia que Jesus é o Cristo foi gerado por

Deus.  E quem quer que ame seu Pai, ama seus irmãos e

irmãs também. Podemos saber que amamos

verdadeiramente os filhos de Deus se amamos a Deus e

cumprimos seus mandamentos.  Este é o verdadeiro amor

a Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus

mandamentos não são pesados.

Aquele que é gerado por Deus venceu o mundo porque

creu que Jesus é o Filho de Deus.  Jesus veio por meio de

seu batismo na água e por meio de sua morte. Não

somente seu batismo, mas também sua morte teve ligação

com o fato dele ser o Cristo.

É o Espirito que dá testemunho de Cristo. Há três que dão

testemunho: o Espírito, o batismo e a morte.  Se

recebemos o testemunho dos homens em negócios

terrestres, não é o testemunho de Deus maior? Deus deu

seu testemunho a respeito de seu Filho. O que não

Aqueles que nos ouvem são de

Deus Não creiam em todo

mestre (4:1-6):

Os falsos mestres são muitos

(4:1)

Podem saber se alguém tem

o Espírito de Deus:

Aquele que confessa que

Jesus Cristo veio na

carne é de Deus; aquele

que o nega não é de

Deus (4:2-3)

Somos de Deus. Aqueles

que nos ouvem são de

Deus; aqueles que se

recusam não são de

Deus (4:4-6)

Amem-se uns aos outros, pois o

amor vem de Deus (4:7 - 5:3):

O que ama nasceu de Deus; o

que odeia não é de Deus (4:7-

8)

Deus nos ensinou o amor

real enviando seu Filho ao

mundo.  Deveremos,

portanto, amar-nos uns aos

outros (4:9-12)

Deus vive naquele:

Que confessa queJesus

é o Filho de Deus (4:13-

15)

Que ama (4:16)

Podemos ter confiança no dia

do julgamento.  O amor

expulsa o medo (4:16-18)

Não posso dizer que amo a

Deus e odiar meu irmão

(4:19-21)

O que é nascido de Deus ama

seus irmãos, que também

são nascidos de Deus (5:1-3)

Aquele que é gerado por Deus

venceu o  mundo (5:4-12):

Deus testifica que ele nos

deu vida eterna em seu Filho:

Três coisas dão

testemunho de que

Jesus é o Cristo:  O

Espírito, seu batismo,

sua morte (5:6-8)
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acredita no testemunho de Deus faz dele um mentiroso. O

testemunho de Deus é este: Ele deu-nos vida eterna, e esta

vida está no seu Filho.

Escrevi-lhes estas coisas, mesmo àqueles que crêem no

nome do Filho de Deus, para que saibam que têm vida

eterna.  Nós, portanto, temos a ousadia de acreditar que se

pedirmos qualquer coisa de acordo com sua vontade, ele

nos ouvirá.  E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que

ele concederá as petições que lhe fizermos.  Por exemplo,

se um homem vê seu irmão envolvido num pecado que

ainda não o afastou completamente de Deus, pode pedir

e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a

morte.  Por outro lado, há aqueles que se afastam

completamente de Deus, por seus pecados.  Não estou me

referindo a estes.  Toda a injustiça é pecado, e há um

pecado que não é para morte.

Sabemos que aquele que é nascido de Deus não continua

pecando.  Aquele que é filho de Deus mantém-se de modo

que o mal não se prenda a ele.  Sabemos que somos de

Deus e que todo o mundo está nas garras do maligno.

Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu um

entendimento, que conhecemos aquele que é verdadeiro,

e temos um relacionamento com aquele que é verdadeiro,

através de Seu Filho Jesus Cristo.  Este é o Deus

verdadeiro e vida eterna.  Meus queridos filhos, guardem-se

dos ídolos!

Sinopse de 1 João
Jesus foi Cristo vindo na carne.  Não se pode ser filho de Deus e

não amar seus irmãos e irmãs, e não se pode ser filho de Deus e
continuar pecando.  Estes pontos ressaltam a fé em quem Jesus

foi:  O Cristo, o Filho de Deus na carne.  Ressaltam também que

a relação com Deus exige conduta especial.  O pecado é

incompatível com a afirmação de que se é um filho de Deus.

Resumo de 2 João
Nada é certo sobre a escrita de 2 João.  Foi, provavelmente, escrita em Éfeso, uma vez que esta era onde

João residiu o resto de sua vida.  Não temos nada em que possamos nos apoiar para datar o escrito.  Seu

assunto é semelhante a 1 João e parece muito intimamente relacionado com o conteúdo de 3 João.  Portanto,

datamos as três cartas mais ou menos no mesmo tempo, talvez em torno de 80-85.

A carta é endereçada à “senhora eleita”.  Portanto, é incerto se

João estava escrevendo a uma determinada senhora, a eleita

(escolhida) Cyria, ou à igreja eleita (escolhida).  A evidência mostra

a possibilidade que João escreveu a uma igreja.

No versículo seis, ainda falando à senhora, João diz:  “. . . como

ouvistes . . . é que andeis nesse amor”.  No versículo 8:  “Acautelai-

vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão”.

Quando João escreve:  “Se alguém vier ter convosco”, a palavra convosco é plural (versículo dez).  Assim

também recebais e deis.  No versículo 12, vos e convosco, ambas no plural. [Todas as palavras sublinhadas

estão no plural.]. Senhora, então, parece ser uma referência figurativa à uma congregação.  Não é uma

referência à igreja em geral, porque no versículo 13 João diz:  “Os filhos da tua irmã eleita te saúdam”.

Assim, a senhora eleita tem uma irmã eleita.  As duas irmãs eram duas congregações, e seus “filhos” eram

os indivíduos das congregações.  

2 João foi endereçada à
“senhor eleita” –
provavelmente uma igreja
específica

O descrente faz de Deus um

mentiroso; ele não acredita

no testemunho de Deus (5:9-

10)

Aquele que tem o Filho tem

vida; sem o Filho, não há

vida (5:11-12)

Escrevi estas coisas para que

tenham confiança nas petições

a Deus (5:13-17)

Sabemos que Deus nos ouve

e responde aos nossos

pedidos (5:13-15)

Podemos orar pelos irmãos

(5:16-17)

Coisas que sabemos (5:18-21):

O nascido de Deus não

permanece no pecado

Estamos nas mãos de Deus;

o mundo está nas mãos de

Satanás 

O Filho de Deus nos dá

entendimento, para que

possamos ter comunhão com

Deus, e a vida eterna

Conceito de 1 João: Aquele
que alega ser filho de Deus
deve se comportar como seu
filho
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João escreve:

O ancião, à senhora que é escolhida de Deus, e aos seus filhos, que eu amo, e não somente eu, mas

todos os que conhecem a verdade.

Regozijo-me grandemente por encontrar alguns dos seus

filhos andando na verdade, como o Pai ordenou.  E agora

lhe peço, senhora, não como se eu lhe tivesse escrito um

novo mandamento, mas aquele que tivemos desde o

começo:  amem-se uns aos outros.  O verdadeiro amor é

andar nos mandamentos de Deus.

Muitos enganadores têm saído pelo mundo, até mesmo

aqueles que recusam a confessar que Jesus Cristo veio na

carne.  Esse tal é um enganador e um anticristo.  Cuidado

com vocês, para que não percam as coisas pelas quais têm

trabalhado, mas possam receber um completo galardão.

Todo aquele que ultrapassa o limite e não permanece no

ensinamento de Cristo não tem Deus.  Aquele que

permanece no ensinamento tem tanto o Pai como o Filho.

Se alguém vem a vocês e não traz este ensinamento, não

lhe permitam usar sua casa como quartel-general, e não

lhe dêem as boas vindas.  Aquele que o recebe bem

participa de suas más obras.

Eu tenho muitas coisas a dizer-lhes, mas não quero escrevê-las com papel e tinta.  Em vez disso, espero

ir e falar-lhes face a face, para que sua alegria seja completa.

Os filhos de sua irmã eleita mandam suas saudações.

Sinopse de 2 João
João elogia alguns membros da igreja por andarem na verdade, e

admoesta-os a guardarem o mandamento de amarem-se uns aos

outros.  Ele adverte contra o abandono do ensinamento de Cristo.

Não devemos nem apoiar os falsos mestres, pois fazer isso é

participar de suas más ações.

Resumo de 3 João
A terceira carta de João é, claramente, a um indivíduo, um

chamado Gaio. A carta tem um elogio de Gaio, e uma contundente

condenação de Diótrefes.  Provavelmente, Gaio era um membro da

igreja onde Diótrefes estava.  Pelo menos ele estava bem a par da

situação, para que João pudesse escrever-lhe sobre o assunto, e Gaio entenderia.

Alguns pensam que 2 João foi escrita à igreja da qual Gaio era membro e 3 João foi escrita a Gaio, membro

dessa igreja, a mesma igreja que Diótrefes governava.  As cartas

foram possivelmente entregues por Demétrio, que recebeu a

recomendação de João a Gaio (3 João 12).

João escreve:

O ancião, a Gaio, o amado, a quem amo em relação com

a verdade.

Amado, oro para que em tudo você possa prosperar e

gozar boa saúde, assim como sua alma prospera.  Pois

regozijei-me grandemente quando irmãos vieram me dizer

como você anda na verdade.  Não tenho alegria maior do

que ouvir que meus filhos estão andando na verdade.

Amado, você está desempenhando uma obra fiel no que

está fazendo pelos irmãos, e até mesmo irmãos que lhe

são estranhos.  Eles, por sua vez, falam de seu amor diante

da igreja.  Faz bem em providenciar para a jornada deles,

O livro de 2 João diz:

Saudações (1-3)

Andem no amor, obedecendo os

mandamentos de Deus (4-6)

Tenham cuidado com

enganadores (7-11)

Não dêem apoio a alguém

que ultrapassa o

ensinamento de Cristo (9-11)

Pretendo vê-los face-a-face (12)

Encerramento (13)

O livro de 3 João diz:

Saudações (1)

Oro por sua prosperidade e

fidelidade (2-4)

Eu elogio a sua hospitalidade e

ajuda para com os irmãos (5-8)

Condenação de Diótrefes (9-10)

Comendação de Demétrio (11-

12)

João espera ver Gaio em breve

(13-14a)

Encerramento (14b)

Conceito de 2 João: Não
dêem ajuda ou sustento aos
falsos mestres

3 João foi endereçada a Gaio
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como Deus haveria de querer, porque eles foram por amor do nome de Jesus.  Deveremos, portanto,

dar as boas vindas a tais obreiros a favor da verdade.

Escrevi neste sentido à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o proeminente, o chefe, não nos recebeu.

Portanto, se eu for, eu apresentarei o que ele fez, proferindo contra nós palavras perversas.  Não

somente isso, ele também recusou receber os irmãos, e proibiu aqueles que queriam recebê-los,

expulsando-os da igreja.

Amado, não imite os maus exemplos, mas os bons.  Demétrio tem o testemunho de todos e da

verdade.  Sim, nós também damos testemunho, e você sabe que nosso testemunho é verdadeiro.

Eu tinha muitas coisas para escrever, mas espero vê-lo brevemente, e então poderemos falar face a

face.

Saúde os amigos por seus nomes.

Sinopse de 3 João
João elogia Gaio pela sua fidelidade em geral, e especialmente pela

sua ajuda àqueles que pregam o evangelho.  Ao mesmo tempo,

condena as ações de Diótrefes, que não somente não queria receber

certos irmãos que chegaram, mas recusou-se a permitir que alguém

o fizesse.  João recomenda Demétrio a Gaio, provavelmente porque ele era o mensageiro que lhe levou esta carta.

O Livro do Apocalipse
Há muitas dificuldades no estudo do livro do Apocalipse.  Precisa-

se de um conhecimento geral da Bíblia muito bom para entender

suas figuras e visões.  Mas, ironicamente, se uma pessoa tem até

mesmo apenas um leve interesse em religião, o livro que ele quer

estudar é o Apocalipse, não importa quão pobre seu conhecimento

da Bíblia é.

O escritor do Apocalipse usa bastante as figuras da literatura

apocalíptica do Velho Testamento.  A palavra “apocalíptico” é

derivada de uma palavra grega que significa “revelação”, ou

“remoção do véu”.  É aplicada a este livro e a outros, tais como

Ezequiel, porque eles contêm visões que “desvelam” os mistérios

do plano de Deus, coisas que o homem não poderia saber se Deus

não retirasse o véu e mostrasse um vislumbre delas.

A falsa doutrina do pré-milenarismo aproveita este llivro para

inventar suas especulações.  Esta doutrina de tal maneira tem

confundido a análise do livro que é difícil fazer um estudo não

tendencioso dele.

A Data de sua Escrita:
Um dos primeiros obstáculos a vencer é determinar quando o livro

foi escrito.  A data de sua composição tem muito a ver com a

interpretação de sua mensagem.  As duas primeiras datas

sugeridas são 64-68 d.C., durante a perseguição por Nero, e 96

d.C., durante as perseguições por Domiciano.  Alguns dizem que

foi escrito durante os dias de Vespasiano (69-79 d.C.).

Consideremos brevemente as condições em cada um destes

tempos.

Nero (54-68):
As perseguições do primeiro século ocorreram durante o tempo de Nero e Domiciano.  Muitos estudantes

afirmam que o Apocalipse foi escrito nos dias de Nero.  Se fosse escrito durante a perseguição de Nero, então

teria que ter sido escrito entre 64 e 68 d.C.

Dificuldades no estudo deste
livro:

É necessário um bom
entendimento geral da
Bíblia para entender o
Apocalipse

É literatura apocalíptica –
Deus usa visões e
símbolos para dar um
vislumbre de seu plano

Os pré-milenaristas têm
criado confusão sobre o
livro

3 datas sugeridas:

Durante as perseguições
de Nero

Durante os dias de
Vespasiano

Durante as perseguições
de Domiciano

Conceito de 3 João: Ajude e
encoraje os fiéis
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Há incerteza, contudo, sobre quão espalhadas eram as

perseguições de Nero.  É quase certo que não houve decretos

imperiais às províncias, ordenando a perseguição aos cristãos.  A

correspondência entre Plínio e o imperador Trajano (111-113 d.C.)

indica que não tinha havido nenhum decreto imperial, até a data,

sobre o que fazer com os cristãos.  Se tivesse havido, Plínio não

teria estado imaginando o que fazer com eles.  Por outro lado, a

evidência de 1 Pedro prova que havia severa perseguição, em

andamento nas províncias às quais ele se dirigiu (1 Pedro 1:1, 6-7;

4:12-17).  Esta perseguição pode ter tido origem local, mas é mais

provável que governadores provinciais das áreas que Pedro

mencionou estivessem seguindo o exemplo de Roma.

Nero não tentou ser adorado, como o fez Domiciano. Todo o teor

da perseguição de Nero era diferente da de Domiciano.  Domiciano

procurava estabelecer um culto de adoração do imperador.  Ele

perseguia os cristãos, não como desajustados sociais, mas como

criminosos em rebelião contra o estado.

Muitos dos que datam o livro no reinado de Nero também acham

seu cumprimento na destruição de Jerusalém.  Contudo, a

destruição de Jerusalém não é o assunto do Apocalipse.  O livro

foi escrito para confortar os cristãos que estavam nas garras da

perseguição romana. A cidade descrita é Babilônia (Apocalipse 17),

a cidade das sete colinas (Apocalipse 17:9), que é a famosa

descrição da cidade de Roma.  Babilônia é um símbolo de poder

mundial, não de Jerusalém.

Vespasiano (69-79):
Alguns afirmam que o livro foi escrito nos dias de Vespasiano, por causa da afirmação que:  “São também

sete reis, dos quais caíram cinco, um existe, e o outro ainda não chegou; e, quando chegar, tem de durar

pouco” (Apocalipse 17:10).  Contam-se: ì Augusto, í Tibério,

î Calígula, ï Cláudio, ð Nero, ñ Vespasiano e ò Tito. O

esquema é completamente arbitrário. Porque não iniciar a

contagem com Júlio César?  A resposta é: ele não era realmente

um imperador.  Então, porque Galba, ou Oto, ou Vitélio não são

contados?  Nenhum destes pode ser contado e o esquema

funcionar.  Não houve perseguição de cristãos nos dias de

Vespasiano.  Eusébio faz o comentário:  “Ele [Domiciano] foi o

segundo a promover uma perseguição contra nós, ainda que seu

pai Vespasiano não tivesse tentado nada em nosso prejuízo”. Tomar uma figura muito incerta do Apocalipse

para provar que o imperador atual é Vespasiano é confiar num pedacinho de evidência altamente incerta e

rejeitar uma grande quantidade de evidências, que é mais confiável e definida.

Domiciano (81-96):
A maioria da informação sobre Domiciano vem do historiador romano Suetônio.  Ele fala da crueldade do

imperador com todos.  Ele era tão desprezado pelos próprios romanos que, depois de sua morte, os senadores

decretaram que todas as inscrições com seu nome fossem

apagadas e que todos os registros do seu reinado fossem

destruídos.

Com respeito à relação de Domiciano com a igreja, F.F. Bruce faz

este comentário: “Domiciano, como foi dito, coloca-se como um

perseguidor, na tradição cristã.  Mas evidência para justificar sua

reputação é escassa” (Bruce, New Testament History, 412).

É verdade que, quando procuramos coisas específicas sobre a

perseguição de Domiciano aos cristãos, pormenores são escassos.

Suetônio diz que seu título escolhido tornou-se “Nosso Senhor

Deus”.  Este título dá testemunho da adoração do imperador que

figura tão proeminentemente no livro do Apocalipse.

A evidência que temos indica que Domiciano, de fato, perseguiu os cristãos.  Esta evidência também apoia

fortemente o fato que o Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano.  Primeiro há o testemunho substancial

Nero procurava um bode
expiatório. Ele não estava
tentando destruir uma
religião específica

Há incerteza sobre quão
espalhadas eram as
perseguições de Nero

Nero não procurava ser
adorado, como fizeram
outros imperadores depois

Se o livro fosse escrito nos
dias da perseguição de Nero,
então o assunto principal da
profecia seria a destruição de
Jerusalém

A data sugerida durante o
reinado de Vespasiano é
baseada totalmente numa
figura incerta usada em 17:10

Embora os detalhes sejam
escassos, há evidência forte
da perseguição de
Domiciano aos santos

Ele tomou para si o título
“Nosso Senhor Deus”
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dos primeiros cristãos.  Eles testificam que o Apocalipse foi escrito no fim do reinado de Domiciano.  Depois

de haver descrito a perseguição aos cristãos, sob Domiciano, Eusébio diz:  

“Nesta perseguição, é passado pela tradição que o apóstolo e evangelista João, que ainda estava

vivendo, em conseqüência de seu testemunho da divina palavra, foi condenado a viver na ilha de

Patmos.  Irineu, na verdade, em seu quinto livro contra as heresias, onde ele fala do cálculo formado

sobre o epíteto de anticristo, na revelação de João mencionada acima, fala da seguinte maneira a

respeito dele.  ‘Se, contudo, fosse necessário proclamar seu nome, (i. e., Anticristo) abertamente no

tempo presente, teria sido declarado por aquele que viu a

revelação, pois não faz muito tempo que foi vista, mas quase

em nossa geração, no fim do reinado de Domiciano.’  Até tal

ponto, na verdade, a doutrina que professamos floresceu, que

até mesmo historiadores que estão muito longe de favorecer

nossa religião, não têm hesitado em registrar esta perseguição

e seus martírios, em suas histórias. Estes, também, anotaram

acuradamente o tempo, pois aconteceu, de acordo com eles,

no décimo-quinto ano de Domiciano.  Ao mesmo tempo, por professarem Cristo, Flávia Domitila,

a sobrinha de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma nesse tempo, foi transportada com

muitos outros, para punição, à ilha de Pontia.”

Eusébio também cita Tertuliano, com esta informação:

“Mas depois que Domiciano tinha reinado quinze anos, e Nerva o sucedeu no governo, o senado

romano decretou que as honras de Domiciano seriam revogadas e que aqueles que tinham sido

injustamente expulsos deveriam voltar a suas casas, e ter seus bens restaurados.  Esta é a

declaração dos historiadores desses dias.  Foi então, também, que o apóstolo João voltou de seu

banimento em Patmos, e estabeleceu seu domicílio em Éfeso, de acordo com uma antiga tradição

da igreja.”

Não há nenhuma outra evidência como esta, de nenhum dos

primeiros cristãos, que apoie o argumento que ele foi escrito em

qualquer outro tempo.

Outro argumento é que, se o livro foi escrito em 64-68, foi escrito

ao tempo em que João se mudou para a província da Ásia.  Ele

não estaria tão intimamente relacionado com as igrejas dali, nos

dias de Nero, como estaria trinta anos mais tarde, nos dias de

Domiciano. É claro que poderia ser argumentado que, mesmo se

João não estivesse intimamente relacionado com a igreja, o

Senhor estava.  Não obstante, o Senhor usualmente preferiu usar

o conhecimento pessoal que um escritor tinha da situação com que ele lidava.  Portanto, quando João

escreveu cartas às sete igrejas da Ásia, estava escrevendo a igrejas que ele conhecia bem, não a igrejas que

ele mal conhecia.

Também, Paulo escreveu uma carta a Éfeso, cerca de 63 d.c, e não

encontrou nada a criticar.  Mesmo mais tarde, ele escreveu 2

Timóteo a Timóteo, em Éfeso.  Entretanto, se João escreveu o

Apocalipse entre 64 e 68, então dentro de poucos meses depois de

escrever 2 Timóteo, a igreja de Éfeso tinha deixado seu primeiro

amor e estava em perigo de ter seu candeeiro removido.  A igreja

em Éfeso tinha apenas dez ou quinze anos de idade, na

perseguição de Nero.  É muito mais provável que o moleza

espiritual, de que João acusa Éfeso, tenha vindo quarenta anos

depois que a igreja foi estabelecida.

Não pretendemos entrar nas muitas interpretações diferentes do

Apocalipse.  Tentaremos, em vez, narrar o livro.  Há partes

distintas, por isso seguiremos estas partes em nossa narração.

Para nossos propósitos neste estudo, não tente examinar o

significado de cada pormenor.  Olhe para os quadros vívidos

descritos e veja a lição principal do livro.

João diz:

João, às sete igrejas da Ásia:

Os “pais da igreja” diziam
que o livro foi escrito durante
o reinado de Domiciano

Não existe evidência dos
“pais da igreja” que apoie
outra data

João conhecia bem as
igrejas da Ásia

Paulo não criticou a igreja de
Éfeso quando escreveu
Efésios ou 2 Timóteo. Mas, a
igreja havia abandonado seu
primeiro amor quando João
registrou a carta do Senhor

Veja os quadros vívidos e a
lição principal do livro
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Eu estava no Espírito no dia do Senhor, enquanto estava exilado na ilha de Patmos.  Subitamente, ouvi

uma alta voz atrás de mim, dizendo:  “Escreva o que vê e envie às sete igrejas da Ásia”.

Eu me voltei e vi o Cristo glorificado (o Cristo que julgará todos os homens). Rodeado por sete

candeeiros de ouro, ele usava uma túnica branca e tinha um cinto de ouro em volta de seu peito.  Sua

cabeça e seu cabelo eram brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo.  Seus pés

eram como latão polido, brilhando com o brilho da fornalha.  Ele tinha uma voz com o força de uma

grande cachoeira.  Em sua mão direita ele segurava sete estrelas e uma afiada espada de dois gumes

saía de sua boca.  Sua face era como o sol brilhando em toda a sua força.

A visão retrata Jesus como a Cabeça sobre todas as coisas pertencentes à igreja (Efésios 1:22).  Ele domina

sobre as igrejas, e elas se firmam ou caem de acordo com a disposição dele.

Os capítulos dois e três contêm as cartas aos anjos das sete igrejas.  O Senhor descreve as condições que

existiam nestas determinadas congregações, mas as igrejas selecionadas tinham um leque de condições, que

descrevem bem as igrejas de todas as épocas.

Éfeso foi fiel em algumas coisas.  Ela tinha resistido aos

falsos mestres e detestava os atos dos nicolaítas, que Jesus

também detestava (2:2-3,6).  Mas Éfeso tinha perdido seu

primeiro amor.  O zelo que tinha quando se converteu

acabou.  Éfeso estava ainda fazendo muitas coisas

corretas, mas seu motivo não era mais o fervoroso amor ao

Senhor.  Ela precisava superar este problema, ou o Senhor

retiraria seu candeeiro.  Em outras palavras, ele não mais

a reconheceria como sua.  O inimigo que Éfeso precisava

suplantar era o enfraquecimento do zelo e do amor ao

Senhor.

Esmirna era uma igreja enfrentando perseguição.  A ela

Jesus diz:  “Seja fiel até a morte e vou lhe dar a coroa da

vida”.  Severamente perseguida, Esmirna era fiel ainda ao

Senhor.  Perseguição era o que Esmirna tinha que superar.

Pérgamo habitava onde Satanás mantinha o domínio
através de vários cultos pagãos.  Eles não tinham negado

o Senhor, nem mesmo quando Antipas, sua fiel

testemunha, foi morto.  Não obstante, eles toleravam

alguns que propagavam o ensino de Balaão (veja

Números 22-25; 31:16).  Ele ensinou Balaque a lançar

pedras de tropeço diante dos filhos de Israel, buscando

induzi-los a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a

cometer fornicação.

 Em Pérgamo, os nicolaítas estavam ensinando a mesma coisa, e a igreja o permitia.  A única solução

para a igreja era arrepender-se.  A situação não poderia ser tolerada nem por mais um momento.

Pérgamo precisava derrotar a falsa doutrina.

Tiatira era uma igreja ativa, que tinha crescido em suas obras.  Não obstante, ela permitia que uma

mulher, caracterizada como Jezebel, ensinasse falsas doutrinas.  Ela estava levando os servos do

Senhor a cometerem fornicação e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.  O Senhor não a deixaria

impune.  Ela e seus discípulos enfrentariam a morte, a menos que se arrependessem.  O problema que

Tiatira enfrentava era os falsos mestres.

A igreja de Sardes tinha a reputação de estar viva, mas estava morta.  Nada começado tinha sido

terminado.  O Senhor disse:  “Acorde!  Lembre-se de suas obrigações para servir o Senhor fielmente.”

Se Sardes não se arrependesse e acordasse, Jesus disse que ele viria como um ladrão na noite.  O

obstáculo que Sardes precisava vencer era a indolência espiritual.

Filadélfia era uma igreja fiel, perseguida ao máximo pelos judeus.  Ela tinha um pouco de força e tinha

guardado a palavra do Senhor.  Jesus encorajava a igreja a ser fiel, e ele forçaria seus inimigos a

curvarem-se aos seus pés. Filadélfia enfrentava o desafio da perseguição incessante, que tinha

desgastado sua vitalidade.

Laodicéia era uma igreja na moda, que tinha tudo, exceto espiritualidade. Ela pensava ser rica, mas

Jesus disse:  “Você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu”.  Laodicéia era orgulhosa e

pensava que não precisava de ninguém, mas Jesus era o único que poderia suprir suas necessidades.

Primeira Parte:

Batalha espiritual entre o

bem e o mal envolvendo

pessoas na terra (capítulos 1

- 11) 

Introdução (1:1-8) 

O Filho do Homem Glorificado

(1:9 - 3:22):

O Cristo Glorificado (1:9-20)

As cartas de Cristo às

igrejas:

Éfeso (2:1-7)

Esmirna (2:8-11)

Pérgamo (2:12-17)

Tiatira (2:18-29)

Sardes (3:1-6)

Filadélfia (3:7-13)

Laodicéia (3:14-22)
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O problema de Laodicéia era o orgulho que a tinha cegado, para que não visse seus próprios erros e

falhas.  Em vez de confiar em sua ligação com Jesus, ela estava mancando com seus pobres recursos.

As igrejas podem ser fiéis, ou fracas, ou cansadas, ou mortas; podem ser satisfeitas consigo mesmas,

perseguidas, ou cheias de falso ensinamento. Qualquer aflição que uma igreja enfrente, deve ser superada.

Superar é o tema destas cartas. É também o tema do Apocalipse.  Mesmo quando nossa causa parece estar

perdida, somos vitoriosos através de Cristo.

É importante entender por que o livro de Apocalipse começa com estas cartas.  A maior parte do livro trata

dos inimigos externos da igreja, o principal dos quais é Satanás.  Os santos enfrentam perseguição de muitos

tipos; eles enfrentam sofrimento e morte; eles enfrentam conflito com religiões pagãs.  O ponto destas cartas

é que antes que a igreja possa estar pronta para enfrentar inimigos externos, ela precisa superar seus

obstáculos internos.  São as igrejas fiéis, aquelas cujos candeeiros estão ainda no lugar, que podem esperar

o auxílio do Senhor.  O primeiro cuidado, então, de cada igreja é ser fiel à sua vocação.

Os capítulos quatro até sete falam da abertura de um rolo selado com sete selos.  No capítulo quatro, João

vê Deus sobre o trono de sua majestade e poder.

João olhou e viu uma porta aberta no céu.  Uma voz como

de uma trombeta disse:  “Sobe aqui, e te mostrarei o que

acontecerá brevemente.”  Imediatamente, no Espírito,

João estava na sala do trono do céu.  Quando João olhou,

viu um trono no centro de tudo.  Sobre aquele trono

sentava-se aquele de quem emanava luz cintilante branca

e vermelha.  Um arco-íris esmeralda rodeava o trono.  Vinte

e quatro anciãos estavam sentados sobre vinte e quatro

tronos colocados em volta do trono.  Eles vestiam mantos

brancos e coroas de ouro.  Do trono, raios relampejavam

e o trovão estrondava.  Sete lâmpadas de fogo estavam

acesas diante do templo.  Estas eram os sete Espíritos de

Deus.  Um mar de vidro estendia-se diante do trono.

Imediatamente rodeando o trono havia quatro criaturas

vivas, cheias de olhos, na frente e atrás.  Elas não

cessavam, dia e noite, de dizer:  “Santo, Santo, Santo, é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é e que há

de vir.

Enquanto João olha, as quatro criaturas vivas e os vinte e quatro anciãos caem diante daquele sobre

o trono e o adoram.

O Senhor está em seu santo templo.  Que toda a terra mantenha silêncio diante dele (Habacuque 2:20).  Ele

domina.

No capítulo cinco João vê um rolo na mão de Deus, selado com sete selos.  Mas ninguém no céu ou

na terra é digno de abrir o rolo.  João chora porque ninguém pode abri-lo.  Ele sabia que seria uma

imensa tragédia, se ninguém o abrisse.  Um dos anciãos disse-lhe:  “Não chore.  O Leão da tribo de

Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.”

João olha de novo e vê um cordeiro.  O Cordeiro parece ter sido morto, porque sua garganta foi

cortada, mas ele está vivo!  O Cordeiro é o Cristo, que venceu para abrir os sete selos.  Ele se adianta

e toma o livro da mão daquele sentado sobre o trono.  Neste ponto, todos os seres no céu e na terra

adoram-no e lhe atribuem glória e honra:  “Digno é o Cordeiro de receber poder e riquezas e sabedoria

e força e honra e glória e bênção.”

Esta é a coroação do Cordeiro, o “outro lado” da nuvem que escondeu Jesus da vista dos apóstolos quando

ele subiu (veja Atos 1:9-11).  O Cristo retorna ao céu em vitória, e ele recebe seu reino.  Todos os seres do céu

e da terra o adoram.

Capítulos seis e sete descrevem os eventos que acontecem quando os selos do rolo são abertos.  O

Cordeiro rompe o primeiro selo, e João vê um cavalo branco.  O cavaleiro tem um arco e uma coroa.

Ele cavalga adiante, conquistando e para conquistar.  (Este cavaleiro é o Senhor, que começa seu

reino como um rei.)  O segundo cavalo é vermelho, representando a matança da perseguição.  O

terceiro cavalo é negro, e sugere a privação econômica sofrida pelos santos.

O quarto cavalo é a morte, seguida pelo Hades, que recolhe sua recompensa.

Quando o quinto selo é aberto, João vê um altar de holocaustos. Em baixo do altar estão as almas

daqueles que tinham sido mortos por sua fiel devoção ao Senhor. João ouve-os chorando: “Quanto

tempo, ó Senhor, deixará de vingar nosso sangue sobre aqueles que habitam a terra?” O Senhor não

Abertura do rolo com sete selos

(4:1-8:1):

A cena do trono de Deus (4:1-

11)

O Cordeiro Triunfante (5:1-

14)

Abertura dos selos (6:1-8:1):

Os primeiros quatro

selos (6:1-8)

O quinto selo (6:9-11)
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dá resposta a esta pergunta.  Em vez disto, são dados mantos brancos aos santos chacinados e lhes

é dito que repousem mais um pouco.  É-lhes dito que os santos da terra ainda estão passando por seus

sofrimentos.

Deus não ignora a pergunta dos santos chacinados,

contudo.  A abertura do sexto selo mostra claramente que

Deus julgará aqueles que perseguem seus santos.  Na

mesma linguagem usada por muitos dos profetas do

Velho Testamento, Deus prediz o julgamento que ele

trará contra os perseguidores dos santos:  “Houve um

grande terremoto; o sol escureceu; a lua tornou-se como

sangue; as estrelas caíram; o céu se fendeu; montanhas e

ilhas mudaram de lugar, e os reis e os poderosos se

esconderam da ira de Deus.”

No capítulo sete, com os ventos de julgamento a ponto de

soprar sobre a terra, João vê quatro anjos contendo esses

ventos.  Eles não podem ser desencadeados até que os

santos de Deus que estão na terra tenham sido selados por

Deus. João vê uma multidão triunfante, que passou através

de grande tribulação. Eles lavaram suas roupas e

alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. (Ainda que as tribos

de Israel estejam escritas, elas simbolizam o Israel

espiritual de Deus.  Estes são os santos fiéis de Deus na

terra, em qualquer era.)

Quando o sétimo selo é aberto, no começo do capítulo

oito, há um silêncio no céu durante cerca de meia hora.

(Depois da riqueza de sons ouvidos até agora, este

silêncio é assustador.)

Depois disto, sete anjos adiantam-se e lhes são dadas sete trombetas. (As trombetas são para aviso.)

João vê um anjo em pé ao lado do altar de ouro do incenso, diante do trono de Deus.  O anjo

acrescenta muito incenso às orações dos santos.  (O incenso é, provavelmente, a intercessão de
Jesus pelos santos, que dá às suas orações seu doce aroma.)  Quando as orações e o incenso sobem

diante de Deus, há uma resposta imediata.  O anjo mergulha seu incensório nas brasas sobre o altar

e as arremessa sobre a terra.  (Deus está respondendo às orações dos seus santos.)

Quando soa a primeira trombeta, uma mistura de granizo, fogo e sangue chove sobre a terra.  Uma

terça parte da terra é devastada.  (Granizo e fogo são ambos símbolos de julgamento.  Desde que

apenas um terço da terra foi afetado, esta catástrofe não é o julgamento final:  é uma séria

advertência.)

A segunda trombeta soa, e uma grande montanha, queimando em fogo, é arremessada dentro do mar.

Uma terça parte das criaturas dos mares e dos navios são destruídos.  (Esta visão, provavelmente,

representa a derrubada de vários governos e impérios.  Tais desastres deveriam advertir aqueles que

são deixados.)

Quando soou a terceira trombeta, uma grande estrela caiu do céu, queimando em fogo.  Ela caiu sobre

um terço dos rios e fontes de água.  O nome da estrela era Absinto.  (Absinto sugere amargura e

retrata os amargos resultados do pecado nas vidas dos homens.)

Com o soar da quarta trombeta, um terço do sol e da lua, e um terço das estrelas, foram atingidos.

(Estas luminárias, provavelmente, representam os chefes da terra.  Nos últimos dias de uma nação,

é comum os chefes serem corruptos e egoístas, interessados em pouco mais do que se enriquecerem

às custas do povo.)

Cada uma das três últimas trombetas assinala um ai a vir sobre os homens perversos.  Uma águia

solitária, voando nos céus, grita com alta voz:  “Ai, Ai, Ai daqueles que habitam a terra, porque as

últimas trombetas vão tocar.”

Quando o quinto anjo soou sua trombeta, João viu uma estrela que tinha caído do céu.  A estrela tinha

a chave do poço do abismo e o abriu.  Imediatamente, espessa fumaça borbulhou fora do buraco. O

sol e o ar ficaram escurecidos pela fumaça.  Saindo da fumaça, gafanhotos monstruosos vieram, e lhes

foi dado poder para ferir, como os escorpiões têm poder para picar. Estes gafanhotos não foram

enviados para comer a grama e as ervas verdes.  Foram enviados para afligir somente aqueles homens

que não tinham o selo de Deus em suas frontes.  (A fumaça e os gafanhotos representam as

O sexto selo (6:12-17)

Um intervalo: a multidão

vitoriosa (7:1-17)

O sétimo selo (8:1)

Sete trombetas de aviso (8:2 -

11:19):

Um anjo oferece incenso com

as orações dos santos, e

Deus responde (8:2-5)

Quatro trombetas soam (8:6-

12)

Uma águia avisa sobre as

últimas três trombetas (8:13)

A quinta trombeta soa:  o

primeiro ai (9:1-12)
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influenciar infernais de Satanás sobre as vidas dos homens.  Estas influenciar estouram e destroem

a esperança e a alegria de viver.  Elas distorcem a natureza dos homens para que se tornem

inferiores aos animais, bons apenas para serem destruídos (2 Pedro 2:12).  Ainda assim, os homens

não verão e não se arrependerão.)

Quando o sexto anjo soa sua trombeta uma voz brada dos

quatro ângulos do altar de ouro:  “Solta os quatro anjos

que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.”

Os quatro anjos são soltos para que possam matar um

terço da humanidade.  (Este símbolo pinta a força da

guerra, que é periodicamente desencadeada no mundo.)

Apesar de todos estes avisos, os homens não se

arrependem de seus homicídios, nem de suas feitiçarias,

nem de suas fornicações, nem de seus roubos.

Assim como houve um intervalo entre o sexto e o sétimo

selos, há um intervalo entre o sexto e o sétimo ais (10:1-

11:9).  O julgamento é iminente, mas primeiro um outro

fato tem que ser salientado por Deus.

João vê um forte anjo descendo do céu, vestido numa

nuvem e tendo um arco-íris em volta de sua cabeça.  Ele

tem um livrinho em sua mão.  Apoia seu pé direito sobre o

mar e seu pé esquerdo sobre a terra.  Brada em alta voz,

como um leão ruge, e sete trovões emitem suas vozes, mas

João não teve permissão para escrever o que eles

disseram.

O anjo que estava sobre o mar e a terra levantou sua mão

direita e jurou, por aquele que vive para todo o sempre,

que não haveria mais demora.  Nos dias quando o sétimo

anjo soar sua trombeta, o mistério de Deus estará

terminado.  (Este mistério se refere à redenção dos

homens, ao estabelecimento da igreja, e a sua vitória

sobre aqueles que frustrariam o plano de Deus.)

João ouviu a voz vindo do céu novamente (veja versículo 4), e ela lhe disse:  “Vá, pegue o livro que está

aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra.”  João foi ao anjo e pediu o livro.  O anjo

replicou:  “Pegue-o, e coma-o todo.  Ele deixará teu estômago amargo, mas em tua boca ele será doce

como mel.”  João comeu o livro, e ele era doce, mas quando acabou de comê-lo, seu estômago ficou

amargo.  Foi dito a João que ele precisava continuar a profetizar referente a muitos povos, nações,

línguas e reis.  (A mensagem da vitória para a igreja era doce, mas o sofrimento e a destruição

trazidos pelo julgamento de Deus era amargo de contemplar.  Compare a experiência de João com

a de Ezequiel (Ezequiel 2:9-3:3).

No capítulo onze, numa experiência muito semelhante à de Ezequiel (Ezequiel 40:3 - 43:9), e à de

Zacarias (Zacarias 2:1-5), foi dada uma vara a João (para medir) e lhe foi dito que medisse o templo

de Deus.  Ele não deveria medir o pátio de fora, porque tinha sido dado às nações.  Elas haveriam de

pisotear a cidade santa sob seus pés, por quarenta e dois meses.  (Em conformidade com a

mensagem do Apocalipse, a mensagem aqui é que Deus protegeria as vidas espirituais de seu povo,

mas que, fisicamente, eles teriam que sofrer nas mãos das nações.)

Aparecem duas testemunhas, e pela descrição delas, e de seu poder, são parecidas com Elias e Moisés.

(Estas testemunhas, provavelmente, se referem aos apóstolos e profetas inspirados.  A lei exigia

duas ou mais testemunhas, para estabelecer um fato — Deuteronômio 19:15).  Estas testemunhas

seriam protegidas por Deus até que seu testemunho estivesse terminado e, então, seriam mortas pelas

nações.  O povo do mundo se regozijaria porque elas foram mortas, mas seu regozijo seria de curta

duração.  Depois de três dias e meio as testemunhas foram revividas, e ficaram em pé.  Uma voz

chamou-as para subirem ao céu.  Quando elas assim fizeram, houve um terremoto que destruiu uma

décima parte da cidade.  (Este terremoto era um presságio do julgamento prestes a vir sobre as

nações.)

João diz que o segundo ai passou, e o terceiro ai está vindo rapidamente. O terceiro ai, contudo, não

é descrito. O sétimo anjo soa sua trombeta, mas nenhum pormenor é dado sobre o que em seguida

A sexta trombeta soa: o

segundo ai (9:13-21)

Um intervalo:

João come um livrinho

(10:1-11)

Um anjo fala e sete

trovões falam – mas

João é proibido de

escrever o que dizem

O mistério de Deus

será cumprido

O livrinho era doce

na boca mas amargo

no estômago

João recebe a ordem

para medir o templo
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Duas testemunhas

aparecem (11:3-14)
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aconteceu.  (É claro, o julgamento de Deus desceu sobre

o poder perseguidor, mas João não descreve esse

julgamento, com minúcias, até a segunda metade do

livro.)

Em vez de uma descrição do julgamento de Deus, há regozijo:  “O reino do mundo tornou-se o reino

de nosso Senhor, e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.”  Os vinte e quatro anciãos adoram

Deus, dizendo:  “Graças te damos, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, porque tomou seu grande poder

e reinou.  As nações estavam enfurecidas, e sua ira caiu sobre elas, e chegou o tempo dos mortos

serem julgados, e de dar aos seus profetas, e aos seus santos, o seu galardão.”  (Estas palavras se

referem aos primeiros seis versos do segundo Salmo.  Apesar da oposição das nações da terra, Deus

iria estabelecer seu reino.)

Então, o templo de Deus foi aberto no céu, e João viu a arca de sua aliança, e seguiram-se relâmpagos,

e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande granizo.  (O julgamento de Deus veio sobre o poder que

perseguia os seus santos, e seu reino foi preservado.)

Os primeiros onze capítulos tratam da batalha espiritual entre o bem e o mal, conforme ela envolve os povos

da terra.  Nos capítulos 12 a 20, vemos que a batalha espiritual entre o bem e o mal, na terra, reflete

igualmente uma batalha espiritual, num plano mais elevado, a batalha entre Deus e Satanás.

Capítulos 12 a 14 falam de um grande sinal que João vê.

Uma mulher vestida do sol, com a lua sob seus pés, e uma

coroa de doze estrelas sobre sua cabeça, está para dar à

luz uma criança.  Ela chora com as dores do parto.  Perto

está um grande dragão vermelho, de insuperável poder.

Um golpe de sua cauda varre um terço das estrelas do céu.

Este dragão espera para devorar o filho que a mulher está

para ter.  O nenê da mulher é um menino que irá dominar

as nações com um bastão de ferro.  Quando o filho nasce,

ele é levado para Deus e para Seu trono.  A mulher foge

para o deserto, para ser alimentada por Deus até que passe

o perigo.  (Esta parte da visão apresenta a vinda de
Cristo e o fracasso de Satanás em destrui-lo.  A mulher

representa os verdadeiros crentes que compõem a Sião

espiritual.

Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão e lançam-

no, com seus anjos, à terra.  Este grande dragão é a velha

serpente, o enganador de todo o mundo.  O tempo deste

evento é identificado em 12:10-12 como o tempo quando

Cristo recebe seu reino e sua autoridade.  Ele traz a

salvação e reina com poder porque o acusador é

derrubado.  (Esta parte da visão conta a vitória de Jesus

através de sua morte, ressurreição e ascensão — Hebreus

2:14).

Tendo falhado seus esforços para destruir o menino, o

dragão volta sua atenção para a mulher e procura destruí-

la, mas o Senhor a preserva.  O dragão se vira contra o

resto dos filhos dela, aqueles que guardam os

mandamentos de Deus e que permanecem firmes no

testemunho de Cristo.  (Satanás, tendo fracassado em

impedir o estabelecimento da igreja, volta sua atenção

contra a semente da mulher, isto é, contra os santos.)

No capítulo 13 uma grande besta se levanta do mar.  (Nele estão combinadas as características dos

animais que Daniel viu em  Daniel 7.  A besta dos dias de João tinha herdado, por assim dizer, o

poder das nações precedentes.)  Este poderoso animal se opõe ao povo de Deus, como antes tinha

feito.  (Esta besta é Roma, a potência mundial que estava perseguindo os santos.)

Outra besta se levantou, esta agora da terra. Ela exerceu o poder da primeira besta, com sua

aprovação, e tentou obrigar todos os homens a adorar a primeira besta. (Esta segunda besta é,

provavelmente, a adoração ao imperador.)

Segunda parte:

Luta de Cristo e suas forças

contra Satanás e suas forças

(12:1 - 20:15). O conflito atrás

das cenas na terra

O dragão, a besta e o falso

profeta (12:1 - 14:20):

O dragão tenta frustrar o
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Satanas procura destruir

o filho varão (12:1-6)

Satanás atirado para a

terra; o reino de Cristo é

estabelecido (12:7-12)
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terceiro ai (11:15-19)
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A visão no capítulo 14 mostra que, apesar de terrível opressão e sofrimento, uma multidão de

pessoas permanece pura. Três anjos aparecem voando no céu.  O primeiro proclama boas notícias e

adverte os habitantes da terra a que aceitem o domínio de Deus e lhe dêem glória, pois o julgamento

está chegando. O segundo anjo proclama a queda da Babilônia. O terceiro anjo proclama o julgamento

de Deus sobre aqueles que adoram a besta e sua imagem (provavelmente, outra referência ao culto

ao imperador).

O capítulo se encerra com uma visão do Filho do Homem

vindo para recolher sua colheita, e de um anjo sendo

enviado para cortar as vinhas da terra, porque suas uvas

estão maduras.  Estas uvas são atiradas na prensa do lagar

da ira de Deus.  (Mais uma vez, o julgamento de Deus

contra os poderes que perseguem seu povo é claramente

subentendido, mas não é explicitamente apresentado.)

Nos capítulos 15 e 16, são dadas sete taças da ira de

Deus para sete anjos despejarem.  Estes são chamados

“os últimos flagelos”, porque, com eles, a cólera de Deus

é terminada.

Num mar de vidro misturado com fogo, está em pé uma

multidão dos que são vitoriosos sobre a besta.  Eles

cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro.  Este

canto é um canto de libertação.

Depois disto, os sete anjos que têm as sete pragas saem

do templo do céu.  Estão vestidos de linho puro e brilhante,

com faixas de ouro em volta deles.  Uma das quatro

criaturas vivas dá a cada anjo uma taça cheia da ira de

Deus.  O templo estava cheio com a fumaça da glória de

Deus e do seu poder, e ninguém era capaz de entrar no

templo enquanto os sete flagelos não tivessem terminado.

Quando começa o capítulo dezesseis, uma grande voz

vinda do templo ordena:  “Ide, derramai pela terra as sete

taças da ira de Deus.”  As taças são derramadas sobre a

terra, com resultados severos, e sobre o trono da besta.  É

preparado o caminho para os reis da terra juntarem suas

forças para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-

Poderoso.  A sétima taça é derramada sobre a Babilônia e

seus aliados.

Os capítulos 17 a 19 mostram o julgamento de Deus

sobre a Babilônia e seus aliados.  Um dos anjos que

tinham as sete taças chama João para ver o julgamento

sobre a Babilônia, a grande meretriz.  Primeiro vem o total

colapso do seu império.  Os gemidos e os ais de seus

aliados sobem com a fumaça da queima dela.

Em contraste, o capítulo 19 mostra os gritos de alegria e vitória, e o louvor a Deus, que sobem ao céu,

quando a Babilônia encontra sua condenação:  “Aleluia!  A salvação e a glória e o poder pertencem ao

nosso Deus.”  Há regozijo pela festa de casamento que está para ocorrer:  “Aleluia!  Pois o Senhor

nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina.  Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória a ele, pois o

casamento do Cordeiro chegou e sua noiva aprontou-se.”

Antes que a festa de casamento ocorra, contudo, o Cristo marcha em poder e glória.  Ele cavalga um

cavalo branco, e os exércitos do céu o seguem.  Uma espada afiada sai de sua boca, que é a palavra

do seu julgamento.  A besta e o falso profeta são apanhados e lançados no lago de fogo que queima

com enxofre, e seus seguidores são mortos pela espada daquele que se senta sobre o cavalo.

No capítulo 20, o próprio Satanás é apanhado, atado e lançado num abismo.  Ali ele é aprisionado por

mil anos, enquanto as almas dos santos mortos vivem e reinam com Cristo no céu.  (Por estas visões,

Deus mostra aos seus santos que ele vencerá totalmente as forças que se opõem a eles).

Multidão dos puros,
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Depois de mil anos, Satanás é libertado por pouco tempo, para enganar as nações.  Ele junta os

homens impenitentes da terra sob sua bandeira e cercam o acampamento dos santos, mas o fogo

desce do céu e os devora.  Satanás é apanhado e lançado no lago que queima com fogo e enxofre,

onde a besta e o falso profeta estão.  (Assim, ficamos sabendo que no fim o próprio Satanás será

justiçado.)

O julgamento final ocorre com Cristo sentado sobre um grande trono branco.  Todos os homens,

pequenos e grandes, apresentam-se diante dele, e os livros são abertos, e todos os homens são

julgados pelos livros.  Qualquer um, cujo nome não é encontrado escrito no livro da vida, é lançado no

lago de fogo.

A cena seguinte, no capítulo 21, é de alegria, bênção e

esplendor.  Chegou a hora da festa do casamento.  João

vê um novo céu e uma nova terra.  A cidade santa, a nova

Jerusalém, desce do céu como uma noiva vestida para seu

esposo.

João ouviu uma alta voz dizendo:  “Eis que Deus habita

com os homens, e ele estará com eles, e eles serão seu

povo, e ele será seu Deus.  Ele enxugará todas as lágrimas,

e não haverá mais morte.  Nem haverá mais luto, nem

choro, nem dor.  Todas estas coisas passaram.”

Um dos sete anjos que tinham as sete taças levou João a

uma montanha grande e alta para ver a cidade santa de

Jerusalém.  A cidade brilhava como um grande diamante,

brilhante como cristal.  Seu muro era grande e alto, com

doze portas, cada porta feita de uma única pérola.  Três

portas eram em cada um dos quatro lados e um anjo

estava em pé em cada porta.  O muro tinha doze

fundações, nas quais os nomes dos doze apóstolos

estavam inscritos.

João viu a medição da cidade, e ela era um cubo perfeito (21:16).  O muro era de diamante, enquanto

a cidade era de ouro polido como vidro puro.  As fundações eram decoradas com todos os tipos de

gemas preciosas de todas as cores.  A estrada principal da cidade era de puro ouro.  Não havia templo,

contudo, porque Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo.  Não havia necessidade de sol ou

lua, porque a glória de Deus iluminava a cidade.

Somente os melhores e os mais nobres podiam entrar na cidade.  De maneira nenhuma qualquer

pessoa profana, ou qualquer ser que diz uma mentira podia entrar nela.  Somente aqueles cujos nomes

estavam escritos no livro da vida do Cordeiro podiam entrar.

No capítulo 22, o anjo mostrou a João um rio de água da vida, brilhante como cristal, procedente do

trono de Deus e do Cordeiro.  O rio descia pelo meio da estrada principal.  Em cada uma das margens

crescia a árvore da vida, dando doze safras, um fruto novo a cada mês, e as folhas eram para a cura

das nações.

Nessa cidade que João viu não haverá mais maldição, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará

nela.  Seus servos o servirão, e verão sua face, e seu nome estará nas suas frontes.

O encerramento do livro recomenda as profecias a todos que o lêem.  Bênçãos são prometidas àqueles

que vencerem e que lavarem suas vestimentas.  É dado encorajamento àqueles que quiserem vir tomar

a água da vida gratuitamente.

Finalmente, uma advertência é feita, que quem quer que acrescente às palavras da profecia terá as

pragas do livro acrescentadas à sua sina.  Qualquer um que retire qualquer palavra do livro, sua parte

será tirada da árvore da vida e da cidade santa.

A graça do Senhor Jesus seja com os santos.  Amém.

Sinopse do Apocalipse
O tema principal é triunfar.  Um propósito básico do livro é encorajar os santos de todas as eras a vencerem.

Deus mostra que, mesmo quando a batalha parece perdida, e o inimigo parece invencível, a vitória será ainda

Terceira parte:

Novos céus e nova terra (21:1

- 22:21)

Descrição de Jerusalém

celestial: a noiva vitoriosa

preparada para seu noivo (21:1 -

22:5)

“Eis o tabernáculo de Deus

com os homens. Deus

habitará com eles. Eles serão

povos de Deus, e Deus

mesmo estarpa com eles”

(21:3)

“O vencedor herdará estas

coisas, e eu lhe serei Deus, e

ele me será filho” (21:7)

Promessas e advertências de

encerramento (22:6-21)
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para aqueles que são seus servos.  Em face das múltiplas

perseguições e mesmo da própria morte, a vitória pertence a Deus

e aos seus filhos.

O Apocalipse ensina-nos que nossos inimigos espirituais são

muitos.  A perseguição não é, de modo algum, a única ameaça

que enfrentamos.  Corrupção espiritual é um dos nossos inimigos

mais perigosos.  Talvez não enfrentemos perseguição violenta, mas nossa vitória sobre a indiferença, o

materialismo e o mundanismo será tão difícil e preciosa como o triunfo dos cristãos do primeiro século foi.

Apêndice: O Cânon
A palavra cânon significa “regra”, no sentido de um padrão.  Em relação com os livros da Bíblia, significa aquela

coleção de livros que satisfaz às exigências para serem reconhecidos como inspirados.  Não há lista inspirada dos

livros canônicos.  O cânon surgiu através do desenvolvimento de um consenso entre os membros da igreja

primitiva sobre quais livros eram inspirados.

As igrejas e os indivíduos que receberam uma carta apostólica guardaram-na cuidadosamente.  Seu valor levou

outros a copiarem-na para si.  Naturalmente, haveria um esforço para colecionar cópias de outras cartas.

No próprio Novo Testamento são feitas exortações, em váriios lugares, a respeito da leitura pública dos escritos

apostólicos (1 Tessalonicenses 5:27; Colossenses 4:16; 1 Timóteo 4:13; Apocalipse 1:3, 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13,

22).  Colossenses 4:16 tem um interesse especial, em que envolve um outro aspecto, isto é, a circulação de uma

epístola de outra igreja (Laodicéia) que poderia ser lida na igreja de Colossos.  É uma conclusão razoável, que

nem o escritor, nem os leitores viram esses documentos como sendo somente de interesse momentâneo.  A

necessidade deles bem poderia aparecer em outro lugar, justificando sua preservação.

A necessidade de aprimorar a distinção entre livros que eram canônicos, e aqueles que não eram, veio em grande

parte por causa da obra dos heréticos, tentando passar seus livros por inspirados.  Quando seitas heréticas

surgiram e começaram a circular escritos apostólicos forjados, um novo interesse apareceu para a coleção e

preservação dos genuínos escritos dos apóstolos.

Quando os cristãos procuraram determinar quais livros eram inspirados, chegaram rapidamente ao acordo sobre

todos, menos sete dos livros do Novo Testamento.  Cerca do ano 150 d.C., todos, exceto estes sete livros, eram

universalmente aceitos entre os cristãos. Eusébio usa o termo homologumena para designar os livros do Novo

Testamento em uso geral pela igreja, no meio do segundo século.  Os testemunhos de Justino Mártir, Taciano,

Irineu, Tertuliano e outros, bem como pelo Peshitto Siríaco e as versões em latim arcaico da Bíblia tornam claro

que todos os livros do Novo Testamento eram aceitos a menos de 50 anos depois da morte do último apóstolo.

Os sete livros sobre os quais havia discussão eram chamados antilegomena, que significa “contraditos”.  Estes

livros eram Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse.  Ao tempo de Eusébio, alguns ainda

hesitavam.  Ele relacionou apenas Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João como livros disputados.  O codex Sinaiticus

(datado de 340 d.C.) continha todos os 27 livros de nosso Novo Testamento. O Vaticano (datado de 325-350

d.C.) provavelmente fazia o mesmo, mas certas partes do manuscrito estão faltando, por isso não há meio de se

saber com certeza.

Houve uma segunda classe de antilegomena (livros discutidos):  A Epístola de Barnabé, a Primeira Epístola de

Clemente de Roma a Corinto, Policarpo aos Filipenses, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e o Evangelho

de Hebreus.  Estes eram lidos em algumas igrejas, mas nunca eram aceitos geralmente.  Foram, finalmente,

rejeitados e não foram incluídos no cânon.

O Cânon Muratorium (170 d.C.) recebe seu nome de um homem chamado Muratori, que descobriu um

manuscrito, em latim, deste documento do oitavo século, numa biblioteca de Milão.  Infelizmente, ele é mutilado

no começo e, aparentemente, também no fim.  É muito valioso, porque nos dá uma idéia do que o cânon era

no fim do segundo século.  Pensa-se que esta lista se originou em reação ao cânon preparado pelo herético

Marcion.  As palavras iniciais desta obra tratam de Marcos, desde que Mateus está faltando, na obra.  Então são

mencionados Lucas e João, seguidos por Atos e depois as treze cartas de Paulo.  A lista inclui também a epístola

de Judas, duas epístolas de João, mais o Apocalipse. São feitos comentários sobre os escritos de Pedro, no

sentido de que havia algumas dúvidas sobre eles, mas alguns estudiosos sentem que o fraseado está adulterado,

aqui, e que a declaração original era que uma das epístolas de Pedro era aceita, com dúvidas lançadas sobre a

segunda epístola.  Se esta correção for aceita, então somente Hebreus, Tiago e uma epístola de João estão

ausentes.

Um ponto apresentado, muitas vezes e por muitas fontes, é que “às vezes é afirmado que o cânon deriva tanto

sua forma quanto autoridade de concílios da igreja, como se a igreja não tivesse Escritura reconhecida antes de

Conceito:  Deus vencerá!  Os
santos vencerão através de
Cristo
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sua ação.  Não é esse o caso.  O que os concílios fizeram foi certificar o cânon que já era amplamente

reconhecido na igreja”.

Para o resto de nossos comentários sobre o cânon, apresentamos uma tradução dos comentários de Harrison

em Young’s Analytical Concordance.

“O princípio da canonicidade não pode ser divorciado da idéia de autoridade, neste caso, uma

autoridade divina, a despeito do fato óbvio que as Escrituras foram escritas por homens.  Por trás da

palavra escrita está a tradição oral a respeito de Cristo e sua obra, e por trás da tradição oral está a

pregação dos apóstolos como porta-vozes autorizados de Cristo (veja 2 Coríntios 13:3), e por trás deste

testemunho apostólico está o próprio Cristo, como aquele a quem o Pai enviou para cumprir a

redenção do mundo.  Cristo tanto autenticou as Escrituras do Velho Testamento como prometeu a

atividade do Espírito da verdade, possibilitando o que veio a ser, de fato, o Novo Testamento.  Assim,

no final das contas, Cristo é a chave para a canonicidade.

O próprio caráter da revelação do Novo Testamento iria tornar o registro escrito dela autorizado.  Se

a igreja estava cônscia do cumprimento da profecia do Velho Testamento na vida e missão de Cristo

e em suas próprias origens, era inevitável que a igreja considerasse o registro destes cumprimentos

como fazendo parte do mesmo caráter autorizado do Velho Testamento, que agora, pela primeira vez,

falava aos corações dos homens com plenitude de significado, visto à luz da nova e completa revelação.

Algumas pessoas ficam perturbadas porque não havia concordância completa na igreja primitiva sobre

quais livros deveriam estar no cânon do Novo Testamento.  Alguma quantidade de discussão foi, sem

dúvida, necessária, de modo a satisfazer tantas mentes quanto possível e levar a um consenso.  O fato

importante a relembrar aqui, contudo, é este, que o próprio fato da discussão sobre os livros certos a

incluir no cânon pressupõe a idéia de um cânon, a idéia de um corpo de escritos sagrados e

autorizados num sentido insuperável. Não deveria ser permitido que discordância passageira sobre

alguns livros obscurecesse em importância a imensamente maior quantidade de concordância sobre

a maioria dos livros.  Mais ainda, a concordância básica referente ao cânon por vários segmentos da

igreja, numa base voluntária — fora e anterior à ação dos concílios da igreja — é um fato digno de nota

a que deveria ser dado todo o seu peso.

Não é realista esperar que a igreja do fim do primeiro século estivesse ciente de que ela estava na posse

de um cânon completo e que desse expressão unificada ao fato, de modo a encerrar a questão da

Escritura do Novo Testamento, de uma vez por todas. A igreja estava expandindo-se territorialmente,

com contato limitado entre seus vários segmentos, e não recebia pressão nem de fora, nem de dentro,

para fazer uma declaração definitiva sobre a matéria do cânon.  Para citar G. W. H. Lampe:  “A igreja

primitiva não possuía o equipamento crítico ou histórico para definir o cânon rapidamente,

uniformemente ou exatamente;  mas gradualmente conseguiu isolar essas obras primitivas, em

acréscimo aos evangelhos e às epístolas apostólicas reconhecidas, pois ela acreditava incorporar a

posição doutrinária geral dos apóstolos.  O fato que havia algumas dúvidas, uma epístola ou duas não

aceitas universalmente, que vieram a ser reconhecidas, e um livro sub-apostólico ou dois, que estavam

muito próximos de serem aceitos, mas que vieram a ser rejeitados, não parecia à igreja primitiva ser

nenhum assunto momentoso.  Sob a guia do Espírito na igreja em geral, a tradição apostólica,

transmitida de geração em geração às igrejas, veio a tomar a forma de Escritura definida.”

A incerteza da igreja quanto a uns poucos livros pode ser matéria de alguma preocupação para nós,

mas vemos que, no total, ela foi tratada de modo conciliatório, e se dissolveu conforme os livros em

questão se tornaram mais e mais amplamente conhecidos e usados.  Por outro lado, a violência da

reação da igreja ao esforço de Marcion, de determinar um cânon restrito, é testemunho do fato que a

igreja estava atenta a suas grandes riquezas, as quais ela se recusava a negar a si mesma.

É de algum interesse observar que os livros que levantaram a maioria das questões na igreja primitiva

são agrupados por último na ordem de nossa Bíblia, de Hebreus a Apocalipse, ainda que dois que

ficam perto do fim, 1 Pedro e 1 João, raramente foram tidos em qualquer dúvida” (Harrison, págs. 19-

20).

Deus revelou sua vontade aos homens através da inspiração (1 Coríntios 2:10; Efésios 3:3-5; 2 Pedro 1:21).  Ele

deixou a feitura das cópias para os homens.  Ele não inspirou cópias e traduções.  O reverenciarem os homens

Sua vontade determinaria se eles copiavam sua palavra acuradamente.  A evidência é que o fizeram, em um grau

notável.  Do mesmo modo, eu creio, a formação de um cânon da escritura foi tanto uma verificação, como uma

manifestação da determinação da igreja primitiva, com respeito aos escritos apostólicos e à autoridade do Cristo

do Senhor. 
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