
SÃO PAULO

Meninas do 2ªA 



VIDA DE SÃO PAULO

Paulo nasceu entre o ano 5 e 10 da 
era cristã, em Tarso, capital da 

Cilícia, na Ásia Menor, cidade aberta 
às influências culturais e às trocas 

comerciais entre o Oriente e o 
Ocidente. Descende de uma família 

de judeus da diáspora, pertencente à 
tribo de Benjamim, que observava 
rigorosamente a religião dos seus 

pais, sem recusar os contactos com a 
vida e a cultura do Império 

Romano.
Os pais deram-lhe o nome de 

Saul (nome do primeiro rei 

dos judeus) e o apelido Paulo.



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.
· Depois do seu encontro com Jesus, porém, Paulo aprendeu a trabalhar o couro, 
fabricava sandálias, cintos, tendas, bolsas etc. 
· O trabalho com o couro era impuro para os judeus. Paulo, como missionário 
itinerante opta por ser um “trabalhador que anuncia o Evangelho”, por onde vai, 
procura um trabalho. Isso não faz de Paulo um rico comerciante, pelo contrário, 
Paulo faz a opção de ser escravo, trabalha para os outros. O apóstolo não quer ser 
pesado para ninguém.



A Religião

◦

Saulo era judeu e frequentou 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.

O que Saulo pensava sobre Jesus?

• Como fariseu, Saulo considerava Jesus um traidor;

• Acreditava que Jesus era um falso mestre;

• Pensava que Jesus tinha recebido a morte que merecia (a cruz);

• Achava que os seguidores de Jesus tinham sido seduzidos por falsas promessas e 

deveriam voltar atrás



A luz de Damasco
A luz do Ressuscitado, que envolveu Paulo, 

colocou em seu coração uma experiência do 

Mistério. Ele compreendeu que tudo era 

vazio e inútil sem ele. Depois, ao longo da 

vida, foi-se configurando sempre mais com 

Cristo até o ponto de dizer: “Já não sou eu 

que vivo, mas é Cristo que vive em mim.” 

(Gl 2,20)

A pergunta de Jesus à 

Saulo

- Saulo, Saulo, porque você 

me persegue?

- Quem és tu, Senhor?

- Eu sou Jesus, a quem 

você está perseguindo. (At 

9,4-5)

Paulo se dirigia para Damasco e lá iria 

prender e torturar os cristãos, mas, no fundo 

a inteligência e o amor de Paulo o faziam 

duvidar... talvez poderia estar dando um 

passo errado. Sua luta e perplexidade foram 

tão grandes, que conseguiram derrubá-lo e 

fazê-lo pensar melhor. E Paulo caiu por 

terra, vencido por Jesus Cristo. Paulo se 

dirigia para Damasco e lá iria prender e 

torturar os cristãos, mas, no fundo a 

inteligência e o amor de Paulo o faziam 

duvidar... talvez poderia estar dando um 

passo errado. Sua luta e perplexidade foram 

tão grandes, que conseguiram derrubá-lo e 

fazê-lo pensar melhor. E Paulo caiu por 

terra, vencido por Jesus Cristo.



Obras
◦ 1- PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS TESSALONICENSES

◦ 2- SEGUNDA EPÍSTOLA AOS TESSALONICENSES

◦ 3-PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS

◦ 4- SEGUNDA EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS

◦ 5-EPÍSTOLA AOS GÁLATAS

◦ 6- EPÍSTOLA AOS ROMANOS

◦ 7- EPÍSTOLA AOS FELIPENSES 

◦ 8- EPÍSTOLA AOS EFÉSIOS

◦ 9- EPÍSTOLA AOS COLOSSENSES 

◦ 10- PRIMEIRA EPÍSTOLA A TIMÓTEO 

◦ 11 – SEGUNDA EPÍTOLA A TIMÓTEO

◦ 12- EPÍSTOLA A TITO

◦ 13- EPÍSTOLA A FILEMON

◦ 14- EPÍSTOLA AOS HEBREUS



Relato de Milagre

◦ São Paulo cura ao pai do príncipe de Malta, e aos 

que na ilha se achavam doentes - At 28:7 a 10 -

(B2) -. Índice PAS 11-2 B

◦ At 28:7 a 10 - (B2) - 7 Nas vizinhanças havia um 

sítio pertencente ao chefe da ilha, de nome Públio. 

Ele nos acolheu e por três dias nos hospedou 

amistosamente. 8 O pai de Públio estava de cama 

com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo, rezou e 

impôs-lhe as mãos, e ele sarou. 9 À vista desse fato, 

vieram ter com ele todos os outros doentes da ilha 

e eram curados. 10 Por sua vez eles nos honraram 

muito e, ao partirmos, nos proveram do necessário.



◦ 14. Milagres por Paulo e Barnabé, Atos 14:3.

◦ - Deus concedeu isto através de PAULO (APÓSTOLO) E BARNABÉ (DISCÍPULO). Note que são somente 

varões, ex-israelitas, convertidos, aconteceu na presença de judeus descrentes e antes da Diáspora em 72 D.C.

◦ 13. Elimas é cegado, Atos 13:11.

◦ - Deus concedeu isto através de PAULO, APÓSTOLO. Note que são somente varões, ex-israelitas, convertidos, 

aconteceu na presença de judeus descrentes e antes da Diáspora em 72 D.C.

◦ 15. Cura (na Bíblia, nunca cura foi tentada e falhou, toda ela foi instantânea, completa, definitiva, perfeita) de outro 

homem coxo (destituído de pé), Atos 14:10.

◦ - Deus concedeu isto através de PAULO, APÓSTOLO. Note que são somente varões, ex-israelitas, convertidos, 

aconteceu na presença de judeus descrentes e antes da Diáspora em 72 D.C.



Relato de Superação 

◦ Paulo tinha como lema evangelizar; o resto para ele não tinha 

importância. Nós também devemos pensar assim! Evangelizar 

não significa que devemos obrigar todos a serem bons 

cristãos, mas devemos anunciar; não impor, mas propor. O 

mais miserável dos cristãos é aquele que não evangeliza sua 

família. Os jovens, hoje, não sabem quase nada de religião. 

Antigamente, os catequistas eram os pais, lamentavelmente, a 

família está sumindo. Muitas crianças não sabem nem quem é 

Jesus e muitos pais vivem como se Deus não existisse.

◦ A primeira evangelização tem que ser da criança, pois ela é 

mais fácil de ser evangelizada. Mas, para isso, é preciso que a 

mãe e o pai a evangelize. Se eu tivesse um medalha de ouro, a 

daria para um bom catequista que evangeliza as crianças e fala 

de Deus para elas.



◦ Por que eu preciso evangelizar? Porque Deus ama a todos e deu o Sangue por cada um de 

nós! O amor de Cristo me constrange, me deixa envergonhado, Ele morreu por mim. São 

Ligório dizia que se existisse somente você, Jesus morreria somente por você. O amor de 

Cristo é individual, por isso, precisamos dar uma resposta a Ele. Semeie o Evangelho, seja 

pessoalmente, seja pela internet, ou qualquer outro meio.

◦ A força mais poderosa para se evangelizar é a santidade. Quem é que mudou o mundo? Os 

santos! E nenhum deles usou a rádio, a internet, a televisão. Eles usaram a Palavra de Deus, 

evangelizaram com sua santidade. Santa Terezinha do Menino Jesus entrou no convento 

com 15 anos e morreu com 24; nunca fez palestra para ninguém, só escreveu um livro 

porque foi obrigada, mas evangelizou porque ela era santa.

◦ A evangelização é importantíssima, mas, antes de cuidar do irmão precisamos cuidar da 

nossa evangelização, senão começamos a dar contratestemunho e as obras não adiantaram 

de nada. Nós nascemos predestinados para o céu.


