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PAULO VAI A ROMA (At 21.17 a At 28) – 1ª Parte

Como  visto  na  aula  anterior,  ao  chegar  em  Jerusalém,  Paulo  foi  bem
recebido pela liderança da igreja cristã, mas corria um boato na cidade de que ele
estava pregando entre os gentios contra as tradições judaicas.

Devemos  lembrar  que,  naquele  momento,  como  hoje,  Jerusalém era  a
cidade mais importante na cultura judaica e lá se concentravam o maior número de
judeus radicais, escolas rabínicas, além do Sinédrio.

Paulo, então, foi posto numa saia justa: foi-lhe sugerido participar de uma
tradição judaica (purificação em um voto público) como forma de por fim ao boato.

Ele concordou com a proposta. Neste momento, em seu coração, talvez
estivessem palavras como estas: 

“Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens”
(Rm 12.18)

“Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar
o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim
de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se
estivesse sujeito à lei, (embora eu mesmo não esteja debaixo da lei ), a fim
de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-
me como sem lei ( embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a
lei de Cristo ), a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos
tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos,
para  de  alguma  forma  salvar  alguns.  Faço  tudo  isso  por  causa  do
evangelho, para ser co-participante dele.” (1Co 9.19-23)

Cedendo ao proposto por Tiago e pela liderança da igreja de Jerusalém,
Paulo foi  para o templo com  "os quatro homens que fizeram voto" (At 21.23). Em
seguida,  lemos:  "Então  Paulo,  tomando  consigo  aqueles  homens,  entrou  no  dia
seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias
da purificação; e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta." (At 21.26). 

Na conclusão do voto do nazireado a lei requeria que certas ofertas fossem
apresentadas  no  templo.  Estas  ofertas  envolviam  um  preço  considerável,  como
podemos ver em Nm 6.10, 14; e era considerado um ato de grande mérito e piedade
para um irmão rico prover estas ofertas para um irmão pobre, e assim permitir que ele
completasse seu voto. Paulo não era rico, mas ele tinha um grande e terno coração, e
ele  generosamente  comprometeu-se  a  pagar  os  custos  para  os  quatro  pobres
nazireus. Tal prontidão da parte de Paulo em agradar alguns e ajudar outros deveria
ter  pacificado  e  conciliado  os  judeus  e,  provavelmente,  teria  se  tão  somente
estivessem presentes os que estavam associados a Tiago. Mas isto teve um efeito
oposto  nos  inveterados  zelotes:  eles  ficaram  apenas  mais  furiosos  contra  ele.  A



celebração da festa atraía multidões à cidade santa, de modo que o templo estava
repleto de adoradores de todos os lugares.

Dentre esses judeus estrangeiros estavam alguns da Ásia, provavelmente
alguns  dos  velhos  antagonistas  de  Paulo  em  Éfeso,  que  ansiavam  por  uma
oportunidade de se vingarem dele, que tinha anteriormente os derrotado. Perto do fim
dos sete dias em que os sacrifícios deveriam ser ofertados, estes judeus asiáticos
viram Paulo no templo, e imediatamente partiram para cima dele, "clamando: homens
israelitas, acudi; este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o
povo e contra a lei, e contra este lugar; e, demais disto, introduziu também no templo
os gregos,  e  profanou  este  santo  lugar...  E  alvoroçou-se  toda  a  cidade,  e  houve
grande concurso de povo; e, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo
as portas se fecharam." (At 21.28,30).  A multidão estava à beira da loucura, e se não
fosse pelo zelo deles em não derramar sangue no lugar santo, Paulo teria sido feito
em pedaços no  mesmo instante.  O objetivo  deles  agora  era  levá-lo  para  fora  do
recinto sagrado. Mas antes que os planos assassinos deles fossem executados, a
ajuda do Senhor chegou, e eles foram inesperadamente interrompidos.

As  sentinelas  nos  portões,  sem  dúvida,  comunicaram  imediatamente  a
guarnição romana, situada defronte do templo, de que havia um tumulto próximo à
corte. O tribuno, Cláudio Lísias, imediatamente correu ele mesmo ao local, levando
com ele soldados e centuriões.  Quando os judeus viram o  tribuno e os  soldados
romanos  se  aproximando,  eles  pararam  de  espancar  Paulo.  O  governador,
percebendo que era ele a causa de toda a agitação, prontamente o mandou prender
com duas correntes, ou por correntes entre dois soldados.

Tendo feito isto, Lísias prosseguiu a fazer um inquérito quanto à causa do
distúrbio, mas, como nenhuma informação certa podia ser obtida da agitada multidão,
ele ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. A desapontada massa agora vai atrás
de sua vítima com enorme ímpeto. Eles pressionaram tão violentamente os soldados
que Paulo foi levado em seus braços até para cima das escadas da fortaleza.

Apesar do alvoroço, Paulo conseguia pensar e controlar seus sentimentos.
Assim que alcançaram a entrada da fortaleza, Paulo dirigiu-se da maneira mais cortês
ao tribuno e disse: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?", e ele respondeu: "Sabes
o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição
e levou ao deserto quatro mil salteadores?". Mas Paulo lhe disse:  "Na verdade que
sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia; rogo-te,
porém, que me permitas falar ao povo." (At 21.37-39). Por incrível que pareça, esse
pedido lhe foi concedido. Paulo já tinha ganhado o respeito do governador romano.
Mas a mão do Senhor estava nisso, Ele estava vigiando sobre seu servo. Paulo havia
jogado a si mesmo nas mãos de seus inimigos ao procurar agradar os crentes judeus.
Mas Deus estava com ele, e sabia como livrá-lo e usá-lo para a glória de Seu próprio
grandioso nome. (At 21.26-40) 

Mesmo  surrado  pelos  judeus,  Paulo  não  os  odiava.  Ele  vê  ali  uma
oportunidade de se defender e expor o Evangelho. Com sabedoria, ele se dirige aos
judeus em aramaico (o simples fato de ele falar em aramaico já ganhou a atenção da
maioria – era um judeu de verdade como eles – e fez-se grande silêncio para ouvir as
palavras de Paulo At  22.2)  Ele,  então,  apresentou-se como um judeu,  um rabino,
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zeloso da lei.  Mas também lhes falou do encontro com o Messias no caminho de
Damasco e como isso mudou completamente sua vida (At 22.1-21). Até, então, os
judeus o ouviram com interesse, mas quando lhes contou como fora chamado para
pregar aos gentios o cenário, imediatamente, mudou: uma explosão de indignação se
levantou da multidão, silenciando o apóstolo.  Eles não podiam suportar a ideia da
graça de Deus se derramar sobre os gentios. Aquele odioso nome os levava à fúria. O
orgulho  nacional  deles  se  rebelava  contra  a  ideia  de  que  pagãos  incircuncisos
pudessem ser feitos iguais aos filhos de Abraão. Discutir a possibilidade da chegada
do Messias, tudo bem, mas que Ele estivesse interessado em gentios era demais!
Uma cena  da  mais  selvagem confusão  se  seguiu.  Eles  arrancaram suas  roupas,
jogaram terra para o ar,  "e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem,
porque não convém que viva." (At 22.22).

O  tribuno  deve  ter  ficado  muito  surpreso  com  aquele  rompante  de
indignação por parte dos judeus. Ele provavelmente não entendia o discurso de Paulo
– feito em aramaico - e, diante da extremada reação da multidão, certamente aquele
prisioneiro  deveria  ser  culpado  de  algum  crime  terrível.  Então,  ordenou  que  o
prendessem e açoitassem para fazê-lo confessar sua culpa. Mas esse procedimento
foi imediatamente cancelado quando Paulo informou ser um cidadão romano.

Os soldados que estavam engajados em prendê-lo retiraram-se alarmados,
e alertaram o governador  quanto ao que ele  estava fazendo.  Lísias perguntou de
pronto:  "Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com
grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou
de nascimento." (At 22.27-28). Lísias se encontrava agora em uma situação difícil,
pois  tinha  violado  uma  lei  romana.  Expor  um  cidadão  a  tal  indignidade  era
considerado traição contra a majestade do povo romano. Mas a única maneira de
salvar a vida de Paulo era mantê-lo sob custódia, e ele felizmente pensou em um
outro modo mais brando de determinar a natureza da ofensa de seu prisioneiro. 

No dia seguinte ele "mandou vir o principais dos sacerdotes, e todo o seu
conselho; e, trazendo Paulo, o apresentou diante deles." (At 22.30). Paulo se dirigiu
ao Sinédrio com respeito: "Homens irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de
Deus  com  toda  a  boa  consciência." (At  23.1).  Este  inabalável  senso  de  retidão
enfureceu tanto Ananias, o sumo sacerdote, que ele ordenou àqueles que estavam
próximos a golpeá-lo na boca. Esta arbitrária violação da lei por parte do chefe do
conselho  despertou  tanto  os  sentimentos  do  apóstolo,  que  ele  destemidamente
exclamou: "Deus te ferirá, parede branqueada; tu estás aqui assentado para julgar-me
conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir?" (At 23.3). É evidente que o sumo
sacerdote não estava vestido de modo a ser reconhecido como tal. Portanto Paulo se
desculpa por sua ignorância do fato, e cita a formal proibição da lei: "Não dirás mal do
príncipe do teu povo" (At 23.5).

O apóstolo logo percebeu, como nos é dito, que o conselho estava dividido
em duas partes - alguns eram fariseus e outros eram saduceus - e portanto clamou:
"Homens  irmãos,  eu  sou  fariseu,  filho  de  fariseu;  no  tocante  à  esperança  e
ressurreição  dos  mortos  sou  julgado." (At  23.6).  Esta  declaração,  seja
intencionalmente ou não, teve o efeito de dividir a assembleia, colocando um partido
contra o outro. E tão ferozes suas dissensões se tornaram que alguns dos fariseus
acabaram ficando do lado de Paulo, dizendo: "Nenhum mal achamos neste homem,
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e, se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus."  (At 23.9). A sala de
julgamento imediatamente se tornou cenário da mais violenta briga e a presença de
Cláudio  Lísias  se  fez  absolutamente  necessária.  Paulo  foi  mais  uma  vez  levado
recluso à fortaleza.

Assim se passou essa agitada manhã na história de Paulo. À noite, quando
sozinho, como estaria o seu coração? Talvez estivesse lembrando das palavras de
advertência dada pelos irmãos sobre os perigos que lhe esperavam em Jerusalém…
Naquela noite de muita tensão, Jesus lhe apareceu para confortar e animar o coração
"e disse: Paulo, tem ânimo; porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim
importa que testifiques também em Roma." (At 23.11). Foi um conforto divinamente
cronometrado. Em seguida, uma conspiração tramada por mais de quarenta homens
para assassinar Paulo é descoberta, e todos os planos malignos frustrados. Cláudio
Lísias imediatamente convoca seus centuriões e soldados, dando-lhes ordens estritas
de conduzir Paulo em segurança para Cesaréia. Os detalhes sobre este assunto são
relatados por Lucas com singular riqueza de detalhes (At 23.12-25). 

Os acusadores de Paulo não tardaram em partir também para Cesaréia.
"E, cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, e um certo
Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo."  (At 24.1).
Em um breve  discurso,  cheio  de  bajulação  e  insinuação,  Tértulo  acusa  Paulo  de
sedição [motim], heresia e profanação do templo.

Félix então fez um sinal permitindo que Paulo respondesse por si. E agora,
podemos dizer,  o apóstolo dos gentios está mais uma vez no lugar certo.  Mesmo
humilhado pelas circunstâncias, ele é ainda o mensageiro de Deus para os gentios.
Os judeus ficaram em silêncio, e Paulo, com sua maneira direta como de costume,
rebateu as acusações e testemunhou que era seguidor do Caminho.

Félix tinha um bom conhecimento do Caminho (At 24.22) -  muitos anos
antes, o cristianismo tinha penetrado no exército romano em Cesaréia por meio de um
centurião (At 10) - e a fala de Paulo sobre o Caminho lhe chamou atenção. Ele, então,
interrompe a  audiência  com a  desculpa  de  que  estaria  esperando  a  chegada  de
Lísias. Enquanto isso, no entanto, ele dá ordens para que Paulo fosse tratado com
gentileza e consideração, e que seus amigos deveriam ter livre acesso a ele.

Mais que isso, não muitos dias depois, Félix entrou na sala de audiências
com sua esposa Drusila, e mandou chamar Paulo. Eles estavam curiosos para ouvi-lo
falar  "acerca  da  fé  em  Cristo" (At  24.24).  Deus  estava  lhe  dando  mais  uma
oportunidade  de  testemunhar  sua  fé.  Ele  pregou  a  Cristo  e  não  alisou.  Mesmo
estando  diante  de  uma  das  maiores  autoridade  romanas,  falou  de  modo  claro  e
ousado aos seus ouvintes sobre a necessidade de justiça e domínio próprio e sobre o
juízo vindouro (At 24.25). E Félix ficou com medo. A verdade do Evangelho estava lhe
constrangendo  e  Félix  mandou  Paulo  parar  de  falar.  Não  é  de  se  estranhar.  Se
devemos acreditar nos historiadores de seus dias, como Josefo e Tácito, nunca um
casal tão sem princípios e dissoluto havia se sentado diante de um pregador. Embora
com a consciência atingida, Félix resistiu! Posteriormente, ele até chamou Paulo para
conversar mais algumas vezes, mas seu interesse era outro: que Paulo lhe pagasse
algum suborno para garantir sua liberdade. O governador romano nem imaginava que
sua mercenária justiça seria registrada para sempre na Bíblia, e levada adiante para
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todas as gerações que se sucederam. Ele manteve Paulo preso por pelo menos dois
anos apenas para não ter problemas com os judeus: "Mas, passados dois anos, Félix
teve por sucessor a Pórcio Festo; e, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a
Paulo preso." (At 24.27) 

Fontes de consulta
http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015/08/a-quinta-visita-de-paulo-

jerusalem-por.html

http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015_10_01_archive.html

http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015_11_01_archive.html
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	Como visto na aula anterior, ao chegar em Jerusalém, Paulo foi bem recebido pela liderança da igreja cristã, mas corria um boato na cidade de que ele estava pregando entre os gentios contra as tradições judaicas.

