
Paulo: apóstolo dos gentios 
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24 de junho a 01 de julho 

VERSO PARA MEMORIZAR:  

"Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: 'Então, 

Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!'" (At 11:18, 

NVI). 
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LIÇÃO 01 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 
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- Não é tão difícil entender Saulo de Tarso (também 

conhecido como apóstolo Paulo, após sua conversão), e 

por que ele fez o que fez. Sendo judeu devoto, ensinado 

durante toda a sua vida sobre a importância da lei e 

sobre a futura redenção política de Israel. 

- Saulo estava determinado a ser o agente de Deus para 

livrar Israel dessas crenças. Assim, ele aparece pela 

primeira vez nas páginas das Escrituras como 

perseguidor violento dos seus compatriotas judeus que 

acreditavam que Jesus fosse o Messias. 

- Porém, Deus tinha planos bem diferentes para Saulo, 

planos que ele nunca poderia ter esperado: esse judeu 

não apenas pregaria que Jesus é o Messias, mas faria 

isso entre os gentios! 

Sábado 

LIÇÃO 01 

INTRODUÇÃO 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 
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Domingo 

LIÇÃO 01 

Perseguidor dos cristãos 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- Saulo de Tarso aparece pela primeira vez em Atos como um 

dos envolvidos no apedrejamento de Estêvão (At 7:58) e, em 

seguida, em conexão com a ampla perseguição que irrompeu 

em Jerusalém (At 8:1-5). 
 

- Estevão, um judeu que falava o idioma grego, era um dos sete 

diáconos (At 6:3-6). Alguns judeus entraram em discussão com 

Estevão acerca do conteúdo de sua pregação sobre Jesus. É 

possível, talvez até provável, que Saulo de Tarso estivesse 

envolvido nesses debates. 

- Portanto, não é de admirar que ele tivesse irritado o fariseu 

Saulo (Fp 3:3-6), cujo zelo contra os cristãos primitivos indica 

que ele provavelmente pertencesse a uma ala rigorosa e 

militante dos fariseus, cheia de fervor revolucionário. 

1. Leia Atos 6:9-15. Quais foram as acusações apresentadas contra 

Estevão?  
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Segunda 
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A conversão de Saulo 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- A única coisa que Saulo merecia era a punição, mas, em vez 

disso, Deus concedeu graça a esse judeu fervoroso. Contudo, 

é importante notar que a conversão de Saulo não aconteceu 

num vácuo, nem foi forçada. 

- Ele era religioso, embora seriamente equivocado em sua 

compreensão de Deus. 

- Saulo havia resistido ao aguilhão de Deus por algum tempo, 

mas finalmente, em sua viagem para Damasco, por meio de 

um encontro miraculoso com o Jesus ressuscitado, ele 

decidiu parar de lutar.. 

2. Examine as três descrições da conversão de Saulo (At 9:1-18; 22:6-

21 e 26:2-19). Qual papel a graça de Deus teve nessa experiência? 

Saulo mereceu a bondade que o Senhor mostrou para com ele? 
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Terça 
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Saulo em Damasco 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- Durante seu encontro com Jesus, Saulo ficou cego e foi 

instruído a ir à casa de um homem chamado Judas. Ali ele 

deveria aguardar a visita de Ananias. Quando Jesus Se 

manifestou a ele na estrada de Damasco, tudo mudou. 

- Quando entrou em Damasco, Saulo era um homem diferente 

do orgulhoso e zeloso fariseu que havia saído de Jerusalém. 

- Saulo devia levar o evangelho ao mundo gentílico, uma ideia 

que, para Ananias e os outros fiéis judeus, deve ter sido ainda 

mais chocante do que a própria conversão de Saulo. 

- Onde Saulo havia procurado impedir a propagação da fé 

cristã, Deus o usaria para disseminá-la muito além do que os 

cristãos judeus poderiam imaginar. 

3. Leia 1 Samuel 16:7, Mateus 7:1 e 1 Coríntios 4:5. Por que devemos 

ter cuidado ao avaliar a experiência espiritual de outras pessoas? Que 

erros temos cometido em nosso julgamento sobre os outros? O que 

temos aprendido com esses erros? 
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O evangelho vai aos gentios 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- Com base em seus comentários em Gálatas 1:21, 

possivelmente ele tivesse pregado o evangelho nas regiões da 

Síria e da Cilicia. Alguns têm sugerido que, talvez, durante 

essa época ele tivesse sido deserdado por sua família (Fp 3:8) 

e sofrido uma série de dificuldades, como ele descreve em 2 

Coríntios 11:23-28. 
  

- A igreja em Antioquia floresceu sob a orientação do Espírito 

Santo. A natureza cosmopolita da cidade logo foi refletida na 

diversidade étnica e cultural da própria igreja. O Espírito 

procurava levar o evangelho a outros gentios, usando 

Antioquia como base para mais atividades missionárias de 

longo alcance, além da Síria e da Judeia. 

4. Onde foi estabelecida a primeira igreja gentílica? Quais acontecimentos 

ocasionaram a ida dos cristãos para lá? At 11:19-21, 26; Dn 2.  

5. De acordo com Atos 11:20-26, o que aconteceu em Antioquia, que 

resultou na visita de Barnabé à cidade e sua decisão posterior de  

convidar Paulo para se juntar a ele ali? 
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Conflitos dentro da igreja 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- Tudo que é humano é imperfeito, e não demorou muito para 

que começassem os problemas na primitiva comunidade de fé. 

Para começar, nem todos ficaram satisfeitos com a entrada 

dos gentios cristãos na igreja primitiva. 

- Alguns achavam que a fé em Jesus não seria suficiente como 

sinal característico do cristão; eles argumentavam que a fé 

devia ser complementada com a circuncisão e a obediência à 

lei de Moisés. 

- Embora o concílio de Jerusalém, em Atos 15, finalmente 

tivesse se unido a Paulo na questão da circuncisão, a 

oposição ao ministério do apóstolo continuou. Cerca de sete 

anos mais tarde, durante a última visita de Paulo a Jerusalém, 

muitos ainda desconfiavam do evangelho de Paulo. 

6. De acordo com Atos 15:1-5, como alguns fiéis da Judeia tentaram 

dificultar o trabalho de Paulo com os cristãos gentios em Antioquia? 
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Sexta 
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Estudo adicional 

LEITURAS DA SEMANA: At 6:9-15; 9:1-9; ISm 16:7; Mt 7:1; At 11:19-21; 15:1-5 

- No início, a nova igreja enfrentou a oposição determinada do 

fanático Saulo de Tarso, mas a transformação desse homem, 

em resposta ao chamado de Deus, resultou no 

desenvolvimento de um forte ministério aos gentios. 

 

- Deus, porém, em Sua providência, não apenas poupou a vida 

de Saulo, mas o converteu, transferindo assim um campeão do 

campo do inimigo para o lado de Cristo. Orador eloquente e 

crítico severo, Paulo, com seu decidido propósito e 

inquebrantável coragem, tinha as qualificações necessárias à 

igreja primitiva” 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO 

1. Que Iição aprendemos do fato de que alguns dos mais duros opositores 

de Paulo eram judeus que acreditavam em Jesus? 

2. Como você pode defender princípios religiosos e, ao mesmo tempo, ter 

certeza de que não está lutando contra Deus? 


