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A· CONVERSÃO 

Saulo, na língua latina Paulo, era um jovem 
fariseu, zeloso da Lei de Moisés, que, não tendo com
preendido a doutrina de Cristo, considerava os cris
tãos como herejes que era preciso exterminar. 

Jesus tinha dito: "Chegará o tempo em que os 
que vos matarem ficarão persuadidos de que com 
isso prestam um obséquio a Deus" (Jo. 16). E Saulo 
era um desses que, zeloso da religião -judaica, per
seguia até à morte os cristãos por t<;>da a parte. 

Um dia apresentou-se ao príncipe dos sacerdo
tes e pediu-lhe cartas para Damasco, dirigidas aos 
chefes das sinagogas, para trazer presos para Jeru
salém todos os homens e mulheres que encontrasse 
da seita de Jesus. 

Quando já tinha feito mais de duzentos quilóme
tros de caminho e estava perto de Damasco, aconte
ceu que algo assim como um raio caiu aos seus pés 
e o envolveu no seu resplendor. O cavalo deitou-o 
por terra enquanto ouvia uma voz tremenda que lhe 
dizia: -Saulo, Saulo! Porque me persegues? 

Ele ouviu a voz mas não via nada, pois o resplen
dor tinha.;o deixado totalmente cego. E respondeu: 

- Quem és Tu, Senhor? 
· E o Senhor respondeu:
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O cavalo deitou-se por terra •.. 

,._ 

- Eu sou Jesus a quem tu persegues. É duro 
que recalcitres contra o aguilhão. 

Ele, então, tremendo e apavorado, disse: 
- Senhor, que queres que eu faça? 
E o Senhor respondeu: 
-Levanta-te e entra na cidade, lá te dirão o que 

deves fazer. 

O NOVO APÓSTOLO 

Havia em Da masco um discípulo c hamado 
Ananias. O Senhor, numa visão, disse-lhe: 

-Ananias! 
- Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. 
O Senhor ordenou-lhe: 
Levanta-te, vai à rua Direita, e pergunta em casa 

de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo; 
ele está orando. ( Este viu numa visão um homem, 
chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para 
recobrar a vista.) Ananias respondeu: 

-Senhor, muitos já me falaram desse homem e 
de quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E 
aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para 
prender a todos aqueles que invocam o teu nome. 
Mas o Senhor disse-lhe:

· 

-Vai porque este homem é para mim um instru-
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Saulo, meu irmão, o Senhor enviou-me para que recobres 
a vista e fiques cheio do Espírito Santo. 

mento escolhido, que levará o meu nome diante das 
nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostra
rei 1udo o que terá de padecer pelo meu nome. 

Ananias foi. Entrou na casa e impondo-lhe as 
mãos, disse: 

-Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que 
te apareceu no caminho, enviou-me para que reco
bres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. 

· No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo 
umas como que escamas, e recuperou a vista. Le
van1ou-se e foi baptizado. Depois tomou alimento e 
sen1iu-se fortalecido. 

DESCIDO DA MURALHA NUM CESTO 

Saulo demorou-se alguns dias com os discípulos 
que se encontravam em Damasco. Imediatamente 
começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus era 
o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam 
e diziam: 

Este não é aquele que perseguia em Jerusalém 
os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só 
para levá-los presos aos sumos sacerdotes? 

Saulo, porém sentia crescer o seu poder e con
fundia os judeus de Damasco, demonstrando que 
Jesus é o Cristo. 
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Fizeram-no descer peJa muralha dentro de um cesto. 
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Decorridos alguns dias os Judeus deliberaram, em 
conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao co
nhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas da 
cidade, de dia e de noite, para matá-lo. Mas os discí
pulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela 
muralha dentro de um cesto. 

Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos dis
cípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que 
se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levan
do-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou
-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, que lhe 
havia falado, e como em Damasco pregara, com 
desassombro, o nome de Jesus. Daí por diante per
maneceu com eles, saindo e entrando em Jerusa
lém, e pregando, destemidamente, o nome do Se
nhor. Falava também e discutia com os helenistas. 
Mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informa
dos disso, acompanharam-no até Cesareia e dali fi
zeram-no partir para Tarso. 

PAULO E BARNABÉ 
SÃO TIDOS COMO DEUSES 

Entretando, a comunidade de Antioquia crescia e 
afervorava-se cada vez mais. Barnabé partiu para lá 
e alegrou-se com tudo exortando todos a perseverar 
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Levanta-te direito sobre os teus pés! 
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no Senhor com firmeza pois era um homem bom e 
cheio do Espírito Santo. 

Em seguida foi a Tarso e levou Saulo para Antio
quia onde esteve um ano inteiro. Mas, um dia, após 
jejum e oração, o Espírito Santo ordenou que os dois 
empreendessem a chamada primeira viagem missio
nária levando consigo João que tem o sobrenome de 
Marcos. 

Durante esta viagem chegaram a Listra. 
Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo 

de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele 
ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo 
que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: 

- Levanta-te direito sobre os teus pés! 
Ele deu um salto e pôs-se a andar. 
Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a 

voz, gritando em língua licaónica: 
Deuses em figura de homens baixaram a nós! 
Chamavam a Barnabé, Zeus e a Paulo, Hermes, 

porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdo
te de Zeus Propóleos trouxe para as portas da cida
de touros ornados de grinaldas, querendo de acordo 
com todo o povo, sacrificar-lhos. Mas os apóstolos 
Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as 
vestes e saltaram para o meio da multidão: 

- Homens, clamavam eles, porque fazeis isso? 
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Também nós somos homens, da mesma condição que 
vós, e pregamos justamente para que vos convertais 
das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o. 
mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu, nos tempos 
passados, que todas as nações seguissem os seus ca
minhos. Contudo nunca deixou de dar testemunho de si 
mesmo, por seus benefícios dando-vos do céu as chu
vas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento 
e enchendo os vossos corações de ai eg ri a. 

Apesar destas palavras, não foi sem dificuldade que 
contiveram a multidão de lhes oferecer um sacrifício. 

A PITONIS A 

Tendo chegado a Filipos, certo dia em que Paulo, 
Silas e Barnabé se dirigiam para o local de oração, 
veio ao seu encontro uma jovem escrava que tinha o 
espírito de Pitão, a qual com as suas adivinhações 
dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir 
Paulo, gritava: 

- Estes homens são servos do Deus Altíssimo, 
que vos anunciam o caminho da salvação. 

Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfa
dou-se. Voltou-se para ela e disse ao espírito: 

-Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que sai
as dela. 

12-

Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela! 
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E na mesma hora ele saiu. 
Vendo os seus patrões que tinham perdido a es

perança do lucro, tomaram Paulo e Silas e levaram
-nos ao ioro, à presença das autoridades. Em segui
da, apresentaram-nos aos magistrados, acusando : 

Estes homens são judeus; amotinam a nossa ci
dade. E pregam um modo de vida que nós, romanos, 
não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se 
contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes 
as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes 
terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, 
mandando ao carcereiro que os guardasse com se
gurança. Este, coniorme a ordem recebida, meteu
-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. 

PAULO E S ILAS EM ORAÇÃO 

Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e canta
vam um hino a Deus, e os prisioneiros escutavam
-nos. Subitamente, sentiu-se um terramoto tão gran
de que se abalaram até os fundamentos do cárcere. 
Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as al
gemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo aber
tas as portas do cárcere, supôs que os presos tinham 
fugido. Puxou da espada e queria matar-se. Mas 
Paulo bradou em alta voz: 
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Pela me;a noite, Paulo e Si/as rezavam 
e cantavam um hino a Deus . ... 
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Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. 
Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se 

trémulo aos pés de Paulo e Silas. Depois conduziu
-os para fora e perguntou-lhes: 

Senhores, que devo fazer para me salvar? 
Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás sal

vo, tu e a tua família. 
Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a to

dos os 
·
que estavam em sua casa. Então, naquela 

mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes 
as chagas. Imediatamente foi baptizado, ele e toda a 
sua família. Em seguida, fê-los subir para sua casa, 
pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa 
por ter acreditado em Deus. 

PAULO EM ATENAS 

Tendo Paulo chegado a Atenas, à vista da cidade 
entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amar
gura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosé
litos, e todos os dias, na praça, com os que a li se 
encontravam. Alguns filósofos epicureus e estóicos 
conversavam com ele. Diziam uns: 
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- Que quer dizer esse tagarela? 
Outros: 
- Parece que é pregador de novos deuses. Pois 

Paulo, em pé, no meio do Areópago, 
falou aos Atenienses •.. 
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lhes anunciava Jesus e a Ressurreição. Tomaram
no consigo e levaram-no ao Areópago, e perguntaram
lhe: Podemos saber que nova doutrina é essa que pre
-
gas? Pois o que nos trazes aos ouvidos parece-nos muito 
estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora 
(como se sabe), todos os atenienses e os forasteiros 
que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa se
não em dizer ou ouvir as últimas novidades. 

Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse: Ho
mens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religio
sos. Percorrendo a cidade e considerando os monu
mentos do vosso culto, encontrei também um altar 
com esta inscrição: A um Deus desconhecido. O que 
adorais sem o conhecer, eu vo-lo anuncio! 

O Deus, que fez o mundo e tudo o que nele há, é 
o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos 
feitos por mãos humanas . . .  É nele que temos a vida, 
o movimento e o ser, como até alguns dos vossos 
poetas disseram: Nós somos também da sua raça ... 

Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos 
pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à pra
ta ou à pedra lavrada por arte e génio dos homens. 
Deus, porém, não levando em conta os tempos da 
ignorância, convida agora a todos os homens de to
dos os lugares a arrependerem-se. Porquanto fixou 
o dia em que há-de julgar o mundo com justiça, pelo 

IS -

ministério de um homem que para isso destinou. Para 
todos deu como garantia disso o facto de tê-lo res
suscitado dentre os mortos. 

Quando o ouviram falar de ressurreição dos mor
tos, uns zombavam e outros diziam: 

-A respeito disso ouvir-t.e-emos outra vez. 
Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns 

homens aderiram a ele e creram: entre eles, Dionísio, 
o areopagita e uma mulher chamada Dámaris; e com 
eles ainda outros. 

PAULO DIANTE DO SINÉDRIO 

Tendo-se reunido o Sinédrio para julgar Paulo, 
este disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus 
com toda a boa consciência até ao dia de hoje . . .  Mas 
Ananias, sumo-sacerdote, mandou aos que estavam 
ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo 
disse-lhe: Deus te ferirá também a ti, hipócrita! Tu 
estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e con
tra a lei mandas que me batam. Os assistentes dis
seram: Tu injurias o sumo-sacerdote de Deus. Res
pondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo-sa
cerdote. Pois está escrito: Não falarás mal do prínci
pe do teu povo. ( Ex 22,28). 

Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de sa-
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Irmãos, eu sou tariseu, filho de fariseus. 

20-

duceus e a outra de iariseus e disse em alta voz: 
Irmãos, eu sou iariseu, filho de fariseus. Por causa 
da minha esperança na ressurreição dos mortos é 
que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve 
uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e divi
diu-se a assembleia. (Pois os saduceus afirmam que 
não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os 
fariseus admitem uma e outra coisa). Originou-se, en
tão, grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas 
dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não acha
mos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe 
falou algum espírito ou um anjo ... 

A discussão tornava-se cada vez mais violenta. 
O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por 
eles e mandou aos soldados que descessem, o tiras
sem do meio deles e o levassem para a cidadela. 

PAULO PERANTE O REI AGRIPA 

Paulo foi acusado, diante do rei Agripa que lhe 
disse: Tens a permissão de fazer a tua defesa. Paulo 
então fez um gesto com a mão e começou a sua jus
tificação: 

Julgo-me feliz por poder hoje fazer a minha defe
sa na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me 
acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamen-
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te os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, 
que me ouças com paciência. 

E depois contou, em pormenor, toda a história da 
sua vida: como tinha perseguido os cristãos e como, 
no caminho de Damasco, um raio o tinha prostrado 
por terra e uma voz lhe tinha falado. Essa voz era a 
de Jesus que ele perseguia, perseguindo os cristãos . 

Falou com tanto entusiasmo que Festo exclamou 
em voz alta: 

- Estás louco, Paulo ! O teu muito saber tira-te o 
juizo. 

Paulo, então respondeu : 

Não estou louco, excelentíssimo Festa, mas digo 
palavras de verdade e de prudência. Pois destas 
coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo 
com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto , por
que nenhuma destas coisas se fez ali ocultamente. 

Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês! Dis-
se er:�tão Agripa a Paulo: 

-Por pouco não me persuades a fazer-me cristão! 
Respondeu Paulo: 
- Prouvera a Deus que por pouco ou por muito, 

não somente tu, mas também quantos me ouvem 
se fizessem hoje tal qual eu sou ... m enos estas al
gemas! 

Então o rei, o governador, Berenice e os que es-
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Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês ... 
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tavam sentados com eles levantaram-se. Retirando
-se comentavam uns com os outros: Este homem não 
fez coisa que mereça morte ou prisão. Agripa ainda 
disse a Festo: Ele poderia ser solto, se não tivesse 
apelado para César. 

NA ILHA DE MALTA 

Quando conduziam Paulo preso a Roma, o barco 
andou à deriva três dias, batido por forte tempesta
de. Há muito que ninguém tinha comido nada. Paulo 
levantou-se no meio deles e disse: 

-Amigos, deviéis ter-me atendido e não ter saí
do de Greta, e assim evitar este perigo e estas per
das. Agora, porém, vos admoesto que tenhais cora
gem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente 
o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a 
quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não 
temas, Paulo. É necessário que compareças diante de 
César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. 

Por isso, amigos, coragem ! Eu confio em Deus 
que há-de acontecer como me foi dito. Vamos dar a 
uma ilha. 

De facto, ao clarear o dia, tendo perdido o navio e 
todos os haveres, os duzentos e se�enta e seis ocu
pantes chegaram a Malta. 
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Pauto ajuntou um feixe de gravetos e pô-los na fogueira. 
Nisto uma víbora, que fugira do fogo, mordeu-lhe a mão. 
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Como vinham molhados, 1izeram uma fogueira 
para aquecer-se. 

Paulo ajuntou um feixe de gravetos e pô-lo na fo
gueira. Nisto uma víbora, que fugira do fogo, mor
deu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a ser
pente pendendo da sua mão, diziam uns para os ou
tros: Sem dúvida, este homem é homicida, pois, ten
do escapado- ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, 
porém sacudindo a víbora para o fogo, não sofreu 
mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a 
inchar, e que subitamente caísse_morto. Mas, depois 
de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acon
tecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: 
Ele é um deus. 

Havia na vizinhança propriedades pertencentes 
ao principal da ilha, chamado Públio Este homem 
hospedou Paulo e os companheiros por três dias em 
sua casa, tratando-os bem. Ora, o pai desse Públio 
encontrava-se acamado com febre e sofrendo de 
disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe 
as mãos, sarou-o. Depois deste facto, vieram ter com 
ele todos os habitantes da ilha que se encontravam 
doentes, e foram curados. Tiveram assim para com 
Paulo e os companheiros toda a espécie de conside
rações e, quando estavam para navegar, deram-lhes 
tudo o que era necessário. 
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Paulo, quando se afastava das comunidades, escrevia-lhes 
as suas famosas cartas cheias de sabedoria. 
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ESCRITOS E MORTE DO APÓSTOLO 

Não há dúvida que São P a ui o foi o maior apósto
lo do cristianismo. Pode dizer-se que percorreu qua
se meio mundo pregando o Evangelho e fundando 
comunidades cristãs que, quando se retirava, nunca 
esquecia escrevendo-lhes as suas famosas cartas 
cheias de sabedoria. 

Incessantemente animava uns e outros fazendo
-lhes ver que era necessário passar por muitas tribu
lações para alcançar o Reino de Deus mas que por 
maiores que sejam essas tribulações e trabalhos, não 
têm comparação com a glória futura que esperamos. 

E acrescentava: Para mim a vida é Cristo, e a 
morte um lucro; pois se continuar a viver é bom para 
anunciar Jesus Cristo, não sei que escolher, porque 
me sinto como que oprimido por ambos os lados. Por 
um lado, desejo a morte para estar com Cristo no 
céu, o que é sem dúvida melhor para mim; mas, por 
outro lado, continuar a viver julgo que é mais neces
sário para vós. 

Em Roma foi-lhe concedida autorização para que 
ficasse em casa própria com um soldado a guardá
-lo. Nessa casa alugada, esteve durante dois anos e 
recebia todos os que vinham procurá-lo. Ali pregava 
o Reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do 
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Um soldado cortou-lhe a cabeça que rolou pelo chão. 
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Senhor Jesus, com toda a liberdade. 
Depois desse tempo, ierá sido liberto e, apos ter 

fundado novas comunidades e fo rtalecido outras, 1oi 
novamenie preso. 

Sentindo que o fim da sua vida se aproximava pôde 
escrever: Combati o bom combaie, terminei a minha 
carreira. Nada mais me resta agora se não esperar a 
coroa que o Senhor, justo juíz, me concederá. 

Quando um pelotão de soldados acabava de cru
cificar Pedro no Vaticano, outro pelotão levava Paulo 
para fora de Roma para lhe pedir a vida por Cristo, 
embora de maneira diferente. Desta vez o privilégio 
de ser cidadão romano privou-o da glória da cruz, 
que tanto tinha honrado durante a sua vida. Em vez 
de ser crucificado como Pedro, foi decapiiado. Atado 
a um cepo, um soldado cortou-lhe a cabeça que ro
lou pelo chão. Assim rubricou toda uma vida de en
trega à difusão do Evangelho aquele que tinha escri
to: Não sei mais nada senão Jesus cr;sto e Jesus 
cr;sto crucificado. 
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