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Vida de São Paulo 

• Onde Paulo nasceu?
Em uma cidade chamada Tarso, que é a capital da Cilícia, situada 
na Ásia Menor, região que hoje corresponde à Turquia.

• Nome
Saulo era o nome de Paulo antes do encontro com Jesus. Os judeus 
da diáspora costumavam ter dois nomes SAULO (hebraico) e PAULO 
(grego)
Shaúl = implorado, desejado
Paulo = Pequeno



Vida de São Paulo

• Estudos
Como era tradição de sua época, Paulo deve ter recebido a formação 
básica como judeu, primeiro, na casa dos pais e, logo após, na sinagoga 
local de Tarso e na escola ligada a sinagoga.

• A escolha da profissão
· Paulo queria tornar-se um intelectual e subir na escala social, por isso 
escolheu o curso para ser doutor da Lei.

• A Religião
Saulo era judeu e freqüentou a escola farisaica. Professava a fé na ação 
de Deus na história por meio daqueles que fossem fiéis ao seu projeto e 
procurassem o direito e a justiça.



Obra de São Paulo 

• Paulo tornou discípulo do Mestre Jesus e incansável missionário, 
anunciador da sua Palavra.

• Após sua conversão Paulo foi para Arábia, depois para Jerusalém 
encontrar-se com os apóstolos; de lá, retornou para Tarso por 
onde permaneceu por longos anos, permaneceu anos pregando a 
palavra do senhor.



Relato de milagre em vida de São Paulo 

• Após sua conversão Paulo foi para Arábia, depois para Jerusalém 
encontrar-se com os apóstolos; de lá, retornou para Tarso por 
onde permaneceu por longos anos até ser chamado por Barnabé 
para ir à Antioquia da Síria e de lá com Barnabé (cf. At 13,2 ss) é 
enviado em missão. Durante sua vida, Paulo realiza quatro grandes 
viagens missionárias, funda comunidades, anima os cristãos, 
enfrenta muitas dificuldades (cf. 2 Cor 11, 23-28), escreve 
animando e orientando as comunidades.

• “Combati o bom combate, terminei minha carreira, conservei a 
fé.” (2Tm 4,7).



Testemunho de superação para os dias atuais

• Acreditamos que São Paulo foi um Santo que teve perseverança 
em seu objetivo. Fez 4 grandes viagens animando e cativando os 
discípulos. 

• Isso nos dias atuais é muito importante para que todos nós 
possamos vencer objetivos, seja eles profissionais, familiares ou 
religiosos. Não devemos desistir 



Vida de Santo Antônio 

• Santo Antonio ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de 
nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 
1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de 
Bulhões, oficial do exercito de Dom Afonso e de Tereza Taveira. 
Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de 
Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido.



Obra de Santo Antônio 

• Tornou-se franciscano em 1220 e viajou muito, vivendo 
inicialmente em Portugal, depois na Itália e na França. No ano de 
1221 fez parte do Capítulo Geral da Ordem de Assis, a convite do 
próprio Francisco, o fundador, que o convidou também a pregar 
contra os albigenses em França. Foi transferido depois para 
Bolonha e de seguida para Pádua, onde morreu aos 36 (ou 40) 
anos.



Relato de Milagre em vida 

• Protetor das coisas perdidas. Protetor dos casamentos. Protetor 
dos pobres. É o Santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. 
Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, 
coxos e muitos doentes ficavam curados.



Testemunho de superação para os dias atuais

• Acreditamos que Santo Antônio, foi uma pessoa muito humilde e 
bondosa, onde acreditava que seus objetivo era curar as pessoas, 
seus maiores milagres foram curar surdos, cegos entre outros

• Nós dias atuais é o que falta na sociedade, falta gentileza, 
bondade e humildade entre as pessoas, acreditamos que se 
houvesse isso nos dias atuais, não haveria tantas guerras e nem 
violências. 


