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A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA – 2ª Parte

Paulo e Silas são libertados da prisão (At 16.35-40)
Paulo e Silas haviam sido açoitados e presos após expulsarem espírito

demoníaco de uma moça que fazia premonições. Deus transformou o mal em bem e,
naquela noite, o carcereiro e sua família creram e foram batizados.

No dia seguinte, ao amanhecer, os juízes mandaram funcionários à prisão
com a ordem: “Deixem ir estes homens.”

O texto bíblico não informa o motivo desta aparente mudança de planos por
parte dos juízes. Talvez eles tenham pensado que a punição fora suficiente; ou os
juízes  podem ter  percebido  que  haviam exagerado  e  decidiram deixar  o  assunto
esfriar.

Estes funcionários  que foram enviados para  libertar  Paulo e  Silas  eram
litores. Cada um deles carregava um feixe de bastões, dos quais sobressaía uma
maça ou martelo. Estes eram os símbolos da autoridade romana.

O  carcereiro  trouxe  a  notícia  a  Paulo:  “Os  juízes  mandaram  que  os
deixassem  ir.  Saiam  agora  e  vão  em  paz.”.  Mas  Paulo  disse:  “Somos  cidadãos
romanos e eles nos bateram publicamente, sem julgamento e nos jogaram na prisão.
Agora eles pensam que podem apenas nos mandar embora em particular. De forma
alguma! Que eles mesmos venham e nos tirem.”.

Quando  os  funcionários  relataram  isto  aos  juízes,  eles  ficaram
amedrontados  ao  saberem  que  Paulo  e  Silas  eram  cidadãos  romanos.  Por  isso,
vieram e os escoltaram para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade.

Paulo e Silas, de fato, saíram da prisão, mas voltaram à casa de Lídia. Ali,
encontraram-se com os irmãos e, após encorajá-los, saíram da cidade.

Os  juízes  haviam  cometido  um  grave  erro.  Uma  das  vantagens  da
cidadania romana era que ela protegia a pessoa das mais maldosas e cruéis formas
de punição usadas pelos romanos, tais como espancamentos e crucificação. Mesmo
quando um cidadão romano era julgado e considerado culpado de um crime, ele podia
ser exilado ou decapitado, mas não podia ser espancado ou crucificado. Paulo não
estava inclinado a deixar os funcionários romanos escaparem assim tão facilmente.
Seu senso de justiça e tratamento correto o proibiam. Seus atos eram também de
interesse dos crentes que viviam em Filipos. A igreja de Filipos era composta quase
totalmente de gentios, e muitos deles eram provavelmente romanos. Os juízes, após
este episódio, certamente seriam mais cuidadosos ao receberem qualquer acusação
contra membros daquele grupo religiosos.

Observe que Lucas usa a expressão “partiram” da cidade (At 16.40). Lucas
ficou para trás,  e  o encontraremos ainda em Filipos alguns anos mais  tarde.  Isto



significa que ele ficou com o grupo a partir de Trôade (At 16.10) até o tempo que
estiveram em Filipos.

A congregação em Filipos (dos filipenses) foi uma boa congregação pelo
restante do Novo Testamento; sem dúvida um testemunho da influência de Lucas ali.

Paulo prega em Tessalônica (At 17.1-9)
O pequeno grupo de evangelistas seguindo pela Via Ignátia (ou Egnatia)

percorreram os  160  quilômetros  de  Filipos  a  Tessalônica,  com prováveis  paradas
noturnas em Anfípolis (cerca de 53 km a sudoeste de Filipos) e Apolônia (cerca de 45
km a sudoeste de Anfípolis). Eles não pregaram nesses dois pequenos povoados,
provavelmente por não haver sinagoga.

Para entender a importância da cidade de Tessalônica no mundo romano
do primeiro século e compreender as vantagens estratégicas obtidas pelo avanço do
Evangelho nela e a partir dela é necessário considerar sua localização geográfica. 

O grande progresso da cidade aconteceu, em grande parte, devido à união
entre a terra e o mar, o porto e a estrada, que facilitou o crescimento do comércio
entre a Macedônia e todo o império romano. Nenhum outro local em toda a região
oferecia tantas vantagens como Tessalônica.

Um dos fatores de maior destaque para o desenvolvimento de Tessalônica
foi  sua  localização  sobre  a  Via  Ignátia.  Por  isso,  cabe  aqui  uma  informação
complementar sobre a importância dessa estrada, ligada ao fato de que Paulo sabia
usar os recursos disponíveis na época para acelerar o processo de evangelização.
Era uma rota militar, construída pelos romanos, entre os anos 146 e 120 a.C.

Em realidade, o caminho era uma extensão da Via Ápia que saía de Roma
e passava pelo sudoeste da Itália até chegar à cidade portuária de Brindisi. Portanto,
servia como elo entre Roma e o leste. Constituía um instrumento vital no programa de
expansão do império romano. Era também fator decisivo no desenvolvimento da vida
religiosa  porque  representantes  dos  diversos  cultos  passavam  pela  cidade  ou  se
estabeleciam nela.

A grande estrada romana, a Via Ignátia, começava em Neápolis e passava
por  Filipos,  Anfípolis  (At  16.12),  Apolônia  e Tessalônica,  depois dirigia-se  a oeste,
atravessando  a  Macedônia  até  a  praia  do  mar  Adriático  em  Dirráquio  (na  atual
Albânia, frente a Brindisi), de onde  os viajantes podiam atravessar para a Itália e, pela
via Ápia, chegar a Roma. As campanhas missionárias de Paulo foram muito facilitadas
onde havia boas estradas, as “rodovias expressas” do mundo antigo.

O nome primitivo de Tessalônica era Terme, ou Terma, que quer dizer, fonte
de água quente. Cassandro um dos sucessores de Alexandre, o Grande, foi residir
nela e deu-lhe o nome de Tessalônica, em honra da sua mulher Thessalónike.

Tessalônica  estava  localizada na  intersecção de  duas  grandes estradas
romanas, uma a principal da Itália para o leste (Via Ignátia) e outra do Danúbio para o
Mar Egeu. A localização e utilização de Tessalônica com o seu porto de mar deu à
cidade  grande  destaque.  Em  168  aC,  tornou-se  a  capital  do  segundo  distrito  da
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Macedônia  e  mais  tarde tornou-se  a  capital  e  principal  porto  de  toda a  província
romana da Macedônia (146 aC).

Em Tessalônica, Paulo encontrou uma sinagoga e, como de costume fazia,
foi lá por três sábados e debateu com eles baseado nas escrituras. Ele afirmava e
oferecia prova de que era necessário ao plano de Deus para nossa salvação que o
Messias (Cristo) sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Ele afirmava: “Este Jesus
que eu prego a vocês é o Cristo”.

Alguns judeus creram, e muitos dos gregos tementes a Deus e mulheres
proeminentes. Assim, o ministério nesta cidade foi exitoso e lá se estabeleceu uma
igreja  judaico-gentílica,  embora fosse mais fortemente composta por  gentios (1  Ts
1.9). 

Mas os judeus incrédulos, movidos pelo ciúme, juntaram homens perversos
e desocupados e formaram uma multidão. Eles provocaram um tumulto e assaltaram
a casa de um homem chamado Jasom, tentando encontrar Paulo e Silas. Quando não
conseguiram  os  encontrar,  arrastaram  Jasom  e  alguns  outros  irmãos  perante  os
governadores  da  cidade  e  disseram:  “Estes  sujeitos  que  têm virado  o  mundo  de
cabeça para baixo chegaram aqui também, e Jasom permitiu que ficassem em sua
casa. Todos eles se comportam contrariamente aos decretos de César, porque dizem
que há um outro rei, um homem chamado Jesus.”

Estas  acusações  foram muito  perturbadoras  para  a  multidão  e  para  os
governantes.  Contudo,  os  governantes,  neste  caso  (ao  contrário  dos  de  Filipos)
agiram com postura.  Eles  permitiram que  Jasom e  os  outros  pagassem fiança  e
saíssem.

Paulo e Silas vão a Beréia (At 17.10-16)
Os  irmãos  de  Tessalônica,  temendo  por  Paulo  e  Silas,  os  mandaram

embora durante a noite. Eles viajaram 80 km rumo sudoeste para Beréia.

Nesta época, os que visitavam Beréia encontravam ruas pavimentadas com
pedras, ladeadas de colunas. A cidade tinha banhos públicos, teatros, bibliotecas e
arenas para luta de gladiadores. Havia água potável encanada e a cidade tinha um
sistema  de  drenagem  subterrâneo.  Beréia  ficou  famosa  como  centro  comercial,
visitada  por  comerciantes,  artistas  e  atletas,  e  muitos  espectadores  vinham  para
assistir  a  eventos  de  atletismo  e  outros.  Para  os  estrangeiros,  havia  locais  de
adoração onde podiam praticar  os  rituais  de sua própria  religião.  De fato,  a  essa
cidade convergiam e se misturavam credos de todo o mundo romano.

Assim era a cidade para onde Paulo e Silas viajaram quando fugiram de
Tessalônica. Naquela época, Beréia já estava sob ocupação romana por dois séculos.

Beréia possuía uma comunidade judaica e uma sinagoga em que os dois
missionários pregaram. 

O relato  inspirado diz  que os  judeus locais  “eram de mentalidade mais
nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com o maior anelo mental,
examinando cuidadosamente as Escrituras, cada dia, quanto a se estas coisas eram
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assim”.  (At  17.10-11)  Por  terem “mentalidade mais nobre”,  eles não se apegavam
obstinadamente às suas tradições. Embora ouvissem algo novo, não reagiram com
forte suspeita ou irritação. Em vez de rejeitarem a mensagem de Paulo, ouviam com
atenção e mente aberta, sem parcialidade.

Como aqueles judeus podiam reconhecer o tom da verdade nos ensinos de
Paulo? Eles testavam o que ouviam usando como base o critério mais confiável que
existe — as Escrituras, que pesquisavam com cuidado e diligência.

Resultaram vários  convertidos  entre  tais  pessoas  de  “mentalidade  mais
nobre”,  tanto  judeus  como  gregos,  sendo  um  deles  Sópater  ou  Sosípatro, que
posteriormente veio ser parte da equipe de Paulo (At 20.1-4; Rm 16. 21), quando do
levantamento das ofertas para os cristãos necessitados da Judéia.

Contudo, os judeus incrédulos de Tessalônica ouviram que Paulo estava
pregando a palavra de Deus em Beréia e foram lá para agitar e perturbar a multidão.
Por isso, os irmãos mandaram imediatamente que Paulo seguisse seu caminho rumo
ao mar, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Beréia. Os companheiros de
Paulo  acompanharam-no  até  Atenas,  onde  ele  pediu  que  lhe  enviassem  Silas  e
Timóteo o mais rápido possível. Sua escolta voltou para Beréia e Paulo foi deixado
sozinho em Atenas.

Não há menção no livro de Atos da reunião de todos eles em Atenas, mas
há evidência nas epístolas de que eles se juntaram a Paulo em Atenas por pouco
tempo. 

Inicialmente, vemos que Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para
estar  com os irmãos de lá  (1  Ts 3.1-2).  De outro  lado,  nenhum fato específico é
contado sobre onde Silas estava quando Timóteo voltou a Tessalônica. Porém, é dito
que ele e Timóteo se juntaram a Paulo em Corinto quando “desceram da Macedônia”
(At 18.5). 

Agora, com três igrejas recentemente estabelecidas na Macedônia: Filipos,
Tessalônica e Beréia, e com Lucas em Filipos e Timóteo em Tessalônica, a conclusão
lógica é supor que Silas foi para Beréia. Se isso é certo, em cada uma das novas
congregações  estabelecidas  até  aqui,  nesta  segunda  viagem,  estava  um  dos
companheiros de Paulo.  Quando Timóteo completou seu trabalho em Tessalônica,
veio através da Beréia, onde Silas provavelmente se juntou a ele, e juntos foram para
Corinto, ao encontro de Paulo. Sua chegada a Corinto é descrita em Atos 18.5 e em 1
Tessalonicenses 3.6.

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

http://galeriabiblica.blogspot.com.br/2013/07/tessalonica-cidade-e-primeira-
epistola.html

http://reflexaoipg.blogspot.com.br/2016/01/atos-cidade-de-bereia.html
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