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A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA – 3ª Parte

Paulo em Atenas (At 17.15-34)
Atenas era o centro de um modo de vida baseado na sabedoria humana.

Era  a  sede  da  cultura  e  filosofia  grega,  mas  era  também  o  ponto  central  da
superstição e idolatria.

Sua primeira intenção era esperar pela chegada de Silas e Timóteo. Ele
tinha enviado uma mensagem para Bereia para que eles fossem ter com ele o mais
rápido  possível.  Mas  quando  ele  se  viu  rodeado  de  templos,  altares,  estátuas,  e
adoração idólatra, ele não pôde mais ficar em silêncio. Como de costume, começou
com os  judeus,  mas  também disputou  diariamente  com os  filósofos  no  mercado:
cristianismo e paganismo então se confrontam abertamente entre si; e, vale observar,
o apóstolo do cristianismo estava sozinho em Atenas, enquanto o lugar fervilhava de
apóstolos  do  paganismo;  e  tão  numerosos  eram  os  objetos  de  adoração,  que  o
escritor romano, Petrônio, dizia: "É mais fácil encontrar um deus que um homem em
Atenas".

Alguns, com desprezo, ridicularizavam o que ouviam, e outros ouviam e
desejavam ouvir mais.  "E alguns dos filósofos epicureus e estóicos contendiam com
ele; e uns diziam: Que quer dizer este tagarela? E outros: Parece que é pregador de
deuses estranhos;  porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição." (At 17.18).
Estas palavras tinham causado grande impressão. Que novidade! Um homem que
ressuscitou para nunca mais morrer! Não uma teoria, mas um fato: a ressurreição! O
ministro  de  Cristo  revelava  aos  atenienses  a  temerosa  condição  em  que  se
encontravam  sob  a  visão  do  verdadeiro  Deus.  No  entanto,  eles  desejavam  uma
exposição  mais  plena  sobre  esses  misteriosos  assuntos  e  levaram  Paulo  ao
Areópago.

Desse lugar, o Areópago, é dito que era o mais conveniente e apropriado
para  um  discurso.  A mais  solene  corte  da  justiça  havia  sentado  desde  tempos
imemoriais na colina do Areópago. Os juízes se sentavam ao ar livre sobre assentos
escavados na rocha. Nesse local, muitas questões solenes tinham sido discutidas, e
muitos casos solenes decididos: começando com o lendário julgamento de Marte, o
que deu ao lugar o nome de "colina de Marte".

Foi  nesse cenário  que Paulo dirigiu-se  à multidão.  Para onde quer  que
voltasse os olhos, os sinais da idolatria em suas milhares de formas se levantavam
diante  dele.  Ele  poderia  ter  sido  traído,  diante  das  circunstâncias,  a  falar  com
exagerada  ousadia;  mas  ele  dominou  seus  sentimentos  e  absteve-se  de  uma
linguagem agressiva. 

Ele não começou atacando seus falsos deuses ou denunciando a religião
deles como uma ilusão satânica. O zelo sem conhecimento teria feito assim e teria
ficado satisfeito com sua própria fidelidade. Mas no discurso que temos diante de nós
temos um exemplo da melhor maneira de se aproximar das mentes e corações de



pessoas ignorantes e preconceituosas de qualquer idade. Que o Senhor possa dar
sabedoria a todos Seus servos para seguir este exemplo!

Suas  palavras  de  abertura  são,  ao  mesmo  tempo,  vencedoras  e
reprobatórias:  "Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos." (At
17.22).  Ele,  então,  começa reconhecendo que eles  tinham sentimentos  religiosos,
mas que estavam na direção errada; e então fala de si como sendo um que estava
disposto a conduzi-los ao conhecimento do verdadeiro Deus:  "Esse, pois,  que vós
honrais,  não o conhecendo,  é  o que eu vos anuncio." (At 17.23).  Ele sabiamente
seleciona, para seu texto, a inscrição:  "AO DEUS DESCONHECIDO". Isto lhe dá a
oportunidade de começar do mais baixo degrau da escada da verdade. Ele fala da
unicidade de Deus, o Criador, e da relação do homem com Ele. Mas ele logo deixa o
argumento contra a idolatria e procede pregando o evangelho. E ainda assim ele tem
o cuidado de não introduzir o nome de Jesus em seu discurso público. Ele tinha feito
isso totalmente em suas ministrações mais particulares: mas, estando cercado pelos
discípulos  e  admiradores  de  nomes  como  Sócrates,  Platão,  Zeno  e  Epícuro, ele
sagradamente guarda o santo nome de Jesus do risco de uma comparação com tais.
Ele bem sabia que o nome do humilde Jesus de Nazaré era "loucura (bobagem) para
os gregos" (1  Co 1.23).  No entanto,  é  fácil  observar  que,  próximo ao fim de seu
discurso, a atenção de toda a audiência está concentrada no homem Cristo Jesus,
embora Seu nome não seja mencionado em todo o discurso. Então ele procede: "Mas
Deus,  não  tendo  em  conta  os  tempos  da  ignorância,  anuncia  agora  a  todos  os
homens, e em todo o lugar, que se arrependam; porquanto tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso
deu  certeza  a  todos,  ressuscitando-o  dentre  os  mortos." (At  17.30-31).  Aqui  a
paciência  de  sua audiência  acabou -  seu discurso  foi  interrompido.  Mas  a  última
impressão deixada em suas mentes era de eterno peso e importância.  O apóstolo
inspirado se dirigiu às consciências, e não à curiosidade intelectual dos filósofos. A
menção da ressurreição dos mortos  e do julgamento  do mundo,  com tal  poder  e
autoridade,  não podia deixar de perturbar aqueles orgulhosos homens. O princípio
essencial, ou o maior objetivo, do filósofo epicureu, era satisfazer a si mesmo; o do
estóico era uma orgulhosa indiferença ao bem e ao mal, ao prazer e a dor.

Paulo agora se afasta do meio deles. Ele não parece ter sido expulso por
qualquer  tumulto  ou  perseguição.  Após  este  discurso,  alguns  poucos  pecadores
contritos o buscaram: "entre os quais foi Dionísio, areopagita, uma mulher por nome
Dâmaris, e com eles outros." (At 17.34). O Evangelho é profundamente humilhante
para homens orgulhoso como os atenienes!

O resultado do trabalho de Paulo em Atenas parece ter sido fraco. Não há
nada dito sobre multidões de convertidos. O Novo Testamento nunca fala de uma
igreja em Atenas e não há registro de outra visita de Paulo a Atenas.

A equipe em Corinto (At 18.1-17)
Ainda sozinho, Paulo viajou 65km a oeste de Atenas, para Corinto, a capital

da Acaia. A cidade de Corinto era bem conhecida por sua indústria e comércio e por
sua busca de vícios imorais. Um “coríntio” era uma gíria da época para designar um
homem  sem  moral.  “Corintizar”  era  uma  expressão  grega  que  significava  passar
tempo com prostitutas. Enfim, a cidade era identificada com tais atividades ímpias.
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Ali encontrou um judeu chamado Áquila, com sua esposa Priscila. Nesta
época, em particular, deveria haver um número maior de judeus em Corinto do que o
normal,  "pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma."  (At
18.2). O Senhor Deus usou, assim, o banimento de Áquila e Priscila para fornecer um
lugar para seu solitário servo ficar. Eles eram da sua terra (Israel), do seu mesmo
ramo de negócio, e do mesmo coração e espírito. "E, como era do mesmo ofício, ficou
com eles, e trabalhava; pois tinham por ofício fazer tendas." (At 18.3). 

Quão  graciosos  e  maravilhosos  são  os  caminhos  do  Senhor!  Em  uma
cidade de riqueza e comércio cercada de gregos nativos, colonos romanos e judeus
vindos de todos os cantos, Paulo trabalha silenciosamente em seu próprio comércio
de modo a não ser um incômodo para nenhum deles. Aqui temos, de certo modo, um
exemplo  da  mais  profunda  e  elevada  espiritualidade  combinada  com  o  trabalho
diligente nas coisas comuns desta vida. Que exemplo! E que lição! Sua labuta diária
não gerava impedimento à sua comunhão com Deus. Nunca ninguém conheceu tão
bem, ou sentiu tão profundamente, o valor do evangelho que ele carregava consigo:
as questões da vida e da morte estavam ligadas a isso, e mesmo assim ele podia se
entregar ao trabalho comum. Mas isto ele fez, assim como a pregação, para o Senhor
e para Seus santos. Ele frequentemente se refere a isto em suas epístolas, e fala
disso como um de seus privilégios: "E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda
me guardarei.  Como a  verdade de Cristo  está  em mim,  esta  glória  não me será
impedida nas regiões da Acaia." (2 Co 11.9-10).

A decisão  do  apóstolo  de  não  ser  pesado  aos  santos,  como  aqui  tão
fortemente expressa,  se aplica principalmente,  se não exclusivamente,  à  igreja  de
Corinto. Um importante princípio estava envolvido, mas foi um princípio de particular
aplicação  ao  caso,  e  não  geral.  Ele  reconhece  as  dádivas  das  outras  igrejas  da
maneira mais grata possível (Fp 4) e, ao escrever aos coríntios mais tarde, ele diz:
"Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário; e quando estava
presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que
vieram da macedônia supriram a minha necessidade" (2 Co 11.8-9). O apóstolo, sem
dúvida, tinha a melhor das razões para recusar, dessa maneira, a comunhão com a
igreja em Corinto. Sabemos que havia "falsos apóstolos" e muitos inimigos lá, e que
muitas perturbações graves e sérias tinham sido permitidas entre eles, as quais ele
fortemente  repreendeu e procurou corrigir.  Sob tais  circunstâncias,  para que seus
motivos não fossem mal interpretados, o apóstolo preferiu trabalhar com suas próprias
mãos do que receber apoio da igreja em Corinto. E, "Por quê?", ele pergunta, "Porque
não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço o farei, para cortar ocasião aos que
buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim
como nós” (2 Co 11.11-12).

Mas quando chega o sábado de descanso, a oficina é fechada e Paulo vai
à  sinagoga.  Este  era  seu  hábito.  "E  todos  os  sábados  disputava  na  sinagoga,  e
convencia a judeus e gregos" (At 18.4). Mas enquanto Paulo estava ocupado, tanto
nos dias de semana quanto nos sábados, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. É
evidente  que  eles  trouxeram  consigo  alguma  ajuda  que  iria  ajudar  a  suprir  as
necessidades do apóstolo naquele tempo e assim aliviá-lo de tal trabalho constante.

A  chegada  de  Silas  e  Timóteo  parece  ter  encorajado  e  fortalecido  o
apóstolo. Seu zelo e energia no evangelho são evidentemente fortalecidos. Ele  "foi
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impulsionado no espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo." (At 18.5),
mas eles se opuseram à sua doutrina e blasfemaram. Isto levou Paulo a tomar seu
curso com grande ousadia e decisão. Ele sacode a roupa, como sinal de estar limpo
do sangue deles, e declara que dali em diante passará a tratar com os gentios. 

Ele saiu da sinagoga e mudou suas operações para a casa de um homem
chamado Tito Justo, um temente a Deus que se tornou cristão. Sua casa ficava ao
lado  da  sinagoga.  Cristo,  um  dos  dirigentes  da  sinagoga,  também  acreditou  no
Senhor, com toda sua casa. E muitos dos coríntios, ao ouvirem o Evangelho, creram e
foram batizados. 

Tito Justo era um prosélito da porta, significando que não era circuncidado
e não aceitava as muitas restrições cerimoniais da lei, mas era um crente em Deus.
Deve ter sido um golpe severo para os judeus perder um dos seus mais proeminentes
prosélitos (há fontes seculares a indicar a importância da família Justo) e também um
dos dirigentes da sinagoga de uma só vez.

Em tudo isto,  Paulo foi  conduzido por Deus e agiu de acordo com Sua
mente. Enquanto era possível, ele pregava na sinagoga; mas quando ele não mais
podia estar lá, foi compelido a usar o lugar mais conveniente que ele podia encontrar.
Em Éfeso, ele pregou na escola de um tal de Tirano; em Roma, ele "ficou dois anos
inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo;"
(At 28.30); e aqui, em Corinto, Justo abriu sua casa ao rejeitado apóstolo.

Nessa particular crise na história do apóstolo ele foi favorecido com outra
revelação especial  do próprio  Senhor.  "E disse  o Senhor em visão a Paulo:  Não
temas, mas fala, e não te cales; porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti
para te fazer  mal,  pois tenho muito  povo nesta cidade.  E ficou ali  um ano e seis
meses, ensinando entre eles a palavra de Deus." (At 18.9-11). Porém, novamente,
seus implacáveis inimigos se enfurecem. O grande sucesso do evangelho entre os
pagãos excitou a raiva dos judeus contra Paulo,  que procuraram usar a vinda de
Gálio, um novo governador, para realizar suas más intenções.

Gálio era sábio, justo e tolerante como governador, embora desdenhoso em
seu tratamento com as coisas sagradas. Mas o Senhor, que estava com Paulo, como
prometido, usou a incrédula indiferença de Gálio para derrotar os maliciosos desígnios
dos judeus e para virar suas falsas acusações contra eles mesmos. Como estavam
frustrados em seus propósitos malignos, o apóstolo tinha maior liberdade e menos
aborrecimento ao levar em frente a obra do evangelho. Seus benditos frutos logo se
manifestaram por toda a província da Acaia (1 Ts 1.8-9).

É ali, na imoral Corinto, que Deus tinha  "muito povo" (At 18.10) e Paulo
"ficou um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus." (At 18.11). Foi
também em Corinto que ele escreveu suas duas primeiras cartas apostólicas -  as
duas aos Tessalonicenses.
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A rápida passagem de Paulo por Éfeso e a volta para Antioqia (At.
18.18-22)

O momento chegou em que Paulo achou por bem deixar Corinto e revisitar
Jerusalém.  Mas  antes  de  partir,  recebeu  uma  solene  despedida  da  jovem  igreja,
prometendo (o Senhor permitindo) retornar.

Acompanhado de Áquila e Priscila, ele deixa Corinto em paz e viajam para
a Síria. Paulo, estando sob um voto, raspa sua cabeça em Cencreia. 

Que voto seria esse? Há muita discussão teológica a este respeito. O único
tipo de voto especificado na lei mosaica, que envolvia a raspagem do cabelo, era o
voto de nazireu (Nm 6.9-20). De acordo com a lei, o voto nazireu foi feito para mostrar
uma especial dedicação a Deus por um certo propósito ou um período de tempo. Tais
votos geralmente duravam somente poucas semanas ou meses.  O voto de Paulo não
parece se adaptar a esta cerimônia. Há um outro voto envolvendo a cabeça raspada,
mencionado por Josefo. O voto não era ordenado na lei mosaica e era voluntário.

Qualquer que seja o voto, ilustra um princípio consistente com o ensino de
Paulo.  Ele apoiava plenamente que os judeus agissem como judeus (1 Co 9.20),
portanto não era errado, tanto para Paulo como para Áquila, fazerem um voto. Foi
somente  quando  os  mandamentos  da  Velha  Aliança  foram  considerados  como
condição para a salvação dos judeus que ele não concordou.

A equipe missionária chega a Éfeso. Paulo vai à sinagoga e debate com os
judeus. Eles parecem inclinados a ouvi-lo, mas ele tem um forte desejo de subir a
Jerusalém e celebrar a festa que se aproxima. Assim ele "se despediu deles, dizendo:
É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém; mas querendo
Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso." (At 18.21).

Saindo de Éfeso, Paulo, passando pela Cesaréia, subiu para Jerusalém e,
saudando a igreja, desceu a Antioquia (At 18.22). O ciclo estava completo. Estava de
volta à igreja enviadora e sua segunda viagem terminada.

Fontes de consulta
http://www.estudosdabiblia.net/idecontar7.pdf

http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015/03/a-visita-de-paulo-
atenas.html

http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015/06/a-rapida-visita-de-paulo-
efeso.html
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