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Paulo, apóstolo dos gentios 

“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.” (II Coríntios 12.9) 

 
Saulo, que depois teve seu nome mudado para Paulo, foi perseguidor de 

cristãos convicto, mas foi em um encontro real com Cristo, que sua vida foi 

totalmente transformada e tornou-se o maior missionário dos primórdios da Igreja. 

Pode-se dizer que esta é a transformação mais profunda relatada na Palavra, 

demonstrando o poder de Deus para transformar aquele que crê em um 

verdadeiro adorador. 
 
Saulo, um judeu nascido em Tarso, (Atos 22.3), cidadão romano de 

nascença (Atos 22.28), foi educado por Gamaliel, fariseu, doutor da lei, venerado 

por todo o povo (Atos 22.3, 5.34). Saulo perseguia os cristãos a ponto de 

consentir com a morte de Estevão (Atos 7.58, 8.1,3).  
 
Após a morte de Cristo, muitos cristãos se dispersaram e Saulo se 

voluntariou, junto ao sumo-sacerdote, a trazer os cristãos de Damasco para 

serem julgados em Jerusalém. Foi nesta viagem que ele pôde experimentar um 

encontro pessoal com Jesus, ao ver uma forte luz e uma voz que dizia: “Saulo, 

Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta 

foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues;” (Atos 9.4,5). Saulo ficou cego para o 

mundo, mas lhe foi aberto o entendimento para que conhecesse a vontade de 

Deus (Atos 22.14). Ananias, obedecendo, relutante, à voz de Deus, foi ao 

encontro de Saulo em Damasco e lhe disse: “Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a 

saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que 

recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.”(Atos 9.17). Portanto, de 

perseguidor, Saulo tornou-se seguidor e pregava nas sinagogas sobre Jesus ser 

o Filho de Deus, tornando-se tanto temido pelos cristãos, como também 

perseguido por judeus (Atos 9.23). 
  
Depois da conversão de Saulo, a ajuda de Barnabé foi fundamental para o 

aproximar dos discípulos em Jerusalém. Mas foi em Antioquia que iniciou seu 

ministério missionário entre os gentios, onde ficaram por um ano pregando para 

muita gente. E foi lá que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez 

(Atos 11.26). A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, enviando 

Paulo e Barnabé na primeira das três grandes viagens missionárias. Foi nesta 

primeira viagem que Saulo teve seu nome mudado para Paulo (Atos 13.9). As 

viagens missionárias de Paulo, Barnabé, Marcos e Silas promoveram a 

propagação do evangelho por praticamente todo o mundo conhecido na época. 
 
Deus usou todas as características de Paulo: sua formação, seu 

treinamento, sua cidadania, seu pensamento e até seus pontos fracos foram 

aproveitados pelo Senhor. O Senhor não o livrou do espinho na carne, mas lhe 

deu a coragem necessária para que perseverasse, assim o apóstolo dos gentios 

alcançou a vitória através da graça. “Porque nós, que vivemos, somos sempre 

entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se 

manifeste em nossa carne mortal.” (II Coríntios 4.11). 


