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PAULO VAI A ROMA (At 21.17 a At 28) – 2ª Parte

Paulo comparece diante de Festo e Agripa (At. 25 e 26)
Paulo passou pelo menos dois anos preso na Ceraséia por ordem de Félix,

que foi sucedido por Festo. 

Imediatamente após a chegada de Festo à província, ele visitou Jerusalém.
Lá,  os líderes judeus aproveitaram a oportunidade para exigir  o retorno de Paulo.
Seus argumentos, sem dúvida, era de que ele deveria novamente ser julgado perante
o Sinédrio, mas a verdadeira intenção deles era matá-lo no caminho. Festo recusou o
pedido. No entanto, ele os convidou a ir com ele para a Cesareia e acusá-lo lá. O
julgamento ocorreu e assemelhou-se ao que ocorreu diante de Félix. É bem evidente
que Festo viu claramente que a verdadeira ofensa de Paulo estava ligada às opiniões
religiosas dos judeus, e que ele não tinha cometido ofensa alguma contra a lei. Mas
ao mesmo tempo, desejando agradar os judeus, perguntou a Paulo se ele não iria a
Jerusalém  para  ser  ali  julgado.  Isto  era  apenas  um  pouco  melhor  do  que  uma
proposta de sacrificá-lo ao ódio judaico. Paulo, estando bem consciente disso, apelou
de vez ao Imperador - "Eu apelo para César" (At 25.11).

Festo  ficou  surpreso  com  o  pedido  de  seu  prisioneiro.  Mas  era  seu
privilégio  como cidadão romano ter  sua causa transferida  ao supremo tribunal  do
Imperador de Roma. "Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste
para César? para César irás." (At 25.12).

Sob  uma perspectiva  meramente  humana,  este  era  o  único  recurso  de
Paulo sob tais circunstâncias. Mas a mão e propósito do Senhor estavam nisto. Paulo
deveria dar testemunho de Cristo também em Roma. 

Aconteceu nessa época que Agripa, rei dos judeus, e sua irmã Berenice,
foram fazer uma visita de cortesia a Festo. E como Festo não sabia como levar o caso
de Paulo ao Imperador, ele aproveitou a oportunidade de consultar Agripa, que estava
mais bem informado que ele sobre os pontos em questão. O príncipe judeu, que devia
saber  algo  sobre  o cristianismo,  e  que sem dúvidas havia  ouvido  falar  de  Paulo,
expressou o desejo de ouvi-lo falar. Festo prontamente acedeu ao pedido. "Amanhã",
disse ele, "o ouvirás" (At 25.22).

O apóstolo teria agora o privilégio de levar o nome de Jesus diante da mais
digníssima  assembleia  que  ele  já  tinha  abordado.  Reis  judeus,  governadores
romanos,  oficiais  militares  e  comandantes  da  Cesareia  se  reuniram "com grande
pompa"  para  ouvir  o  prisioneiro  dar  conta  de  si  mesmo  a  Agripa.  Não  era  uma
audiência  qualquer,  e  está  perfeitamente  claro  que  eles  não  consideravam  o
prisioneiro como uma pessoa qualquer. Festo, tendo reconhecido a dificuldade na qual
se encontrava, remeteu a questão ao conhecimento do rei judeu. Agripa cortesmente
deu sinal a Paulo, permitindo que falasse. Chegamos agora a um dos momentos mais
interessantes em toda a história de nosso apóstolo.



A dignidade de seus modos perante os juízes, embora preso por correntes
a um soldado, deve ter impressionado profundamente sua audiência. Ele não pensava
nem em suas correntes nem em sua pessoa. Perfeitamente feliz em Cristo, e ardente
de  amor  por  aqueles  ao  seu  redor,  o  bem-estar  e  as  circunstâncias  foram
completamente  esquecidas.  Ele  se  dirigiu  à  consciência  de  sua audiência,  com a
ousadia de um homem acostumado a andar com Deus. 

Paulo se dirigiu ao rei Agripa como alguém bem versado nos costumes e
questões judias. Ele relatou sua miraculosa conversão e sua subsequente carreira, de
modo a agir na consciência do rei.  Festo ridicularizou-o. Para ele não passava de um
entusiasmo extravagante  -  um delírio.  Ele  interrompeu o apóstolo  abruptamente  e
"disse em alta voz: Estás louco, Paulo; as muitas letras te fazem delirar."  (At 26.24). A
resposta do apóstolo foi segura, mas respeitosa:  "Não estou louco, excelentíssimo
Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado
com essas coisas, e lhe posso falar abertamente.  Estou certo de que nada disso
escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer” (At 26.25-
26).

Então, voltando-se ao rei judeu, que se sentava ao lado de Festo, ele fez
este direto e solene apelo: "Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês." (At
26.27).  “Então  Agripa  disse  a  Paulo:  'Você  acha  que  em tão  pouco  tempo  pode
convencer-me a tornar-me cristão?'" (At 26.28).

Apesar de estar preso por ordem daqueles homens, Paulo desejava que
fossem salvos:  Paulo respondeu:  "Em pouco ou em muito,  peço a Deus que não
apenas tu,  mas  todos  os  que hoje  me ouvem se tornem como eu,  menos  estas
algemas" (At 26.29).

Após esta fala,  as autoridades encerraram aquela conversa.  Agripa não
queria  ouvir  mais:  “O rei  se levantou,  e  com ele  o governador  e Berenice,  como
também os que estavam assentados com eles.” (At 26.30). Na saída, Festo, Agripa e
sua companhia chegaram à conclusão de que Paulo não era culpado de nada digno
de morte ou mesmo prisão. "Bem podia soltar-se este homem", disse Agripa, "se não
houvera apelado para César." (At 26.32)

Este era o cuidado do Senhor para  com Paulo.  Ele teve sua inocência
reconhecida por seus juízes. Paulo continuou preso, mas seu coração estava feliz, ele
estava indo para Roma…

Paulo, Lucas e Aristarco sofrem um naufrágio (At 27)
Nenhum julgamento formal do apóstolo tinha acontecido. E, sem dúvidas,

cansado da oposição dos judeus - com dois anos de prisão em Cesareia - e com
repetidos  exames  diante  dos  governantes  e  de  Agripa,  ele  tinha  solicitado  um
julgamento  perante  a  corte  imperial.  Lucas,  o  historiador  de  Atos,  e  Aristarco  de
Tessalônica, tiveram o privilégio de acompanhá-lo. Paulo foi entregue aos cuidados de
um  centurião  chamado  Júlio,  da  guarda  imperial,  um  oficial  que,  em  todas  as
ocasiões, tratou o apóstolo com grande gentileza e consideração.

Foi  então  determinado  que  Paulo  deveria  ser  enviado  juntamente  com
"alguns  outros  presos" pelo  mar  até  a  Itália.  "E,  embarcando  nós",  diz  Lucas,
"Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da
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província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de
Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom; e Júlio, num gesto de bondade
para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes
suprissem as suas necessidades." (At 27.2-3). Partindo de Sidom eles foram forçados
a navegar por baixo do Chipre, pois os ventos eram contrários, e chegaram a Mirra,
uma cidade na Lícia.  Aqui  o centurião teve seus prisioneiros transferidos para um
navio  de Alexandria  em rota  para  a Itália.  Neste  navio,  após deixarem Mirra,  por
muitos  dias  navegaram  vagarosamente  até  chegar  a  Cnido, pois  o  clima  era
desfavorável. Mas navegando por baixo de Creta, eles chegaram em segurança em
Bons Portos.

O inverno estava próximo e se tornou uma séria questão qual curso deveria
ser tomado – se eles deviam permanecer em Bons Portos durante o inverno ou se
deveriam procurar algum porto melhor.

Não está escrito no livro dos Atos, mas provavelmente Paulo ganhava a
confiança  daqueles  que  estavam  à  sua  volta  com  seu  comportamento  leal  e
respeitoso, além da sua notória sabedoria. Ele era um prisioneiro, mas governadores
e juízes conversavam com ele reservadamente. Aqui, como anteriormente com Festo
e  Agripa,  Paulo  é  ouvido  pelo  capitão  do  navio,  pelo  proprietário  do  navio,  pelo
centurião. Ele aconselha para que fiquem onde estão. Ele adverte-lhes de que iriam
se encontrar com um clima violento se se aventurassem ao alto mar, e que muito
prejuízo seria feito ao navio e sua carga, colocando em risco a vida dos que estavam
a bordo. 

O inverno era época de tempestade e aquele não era um porto seguro.
Assim, o capitão e o proprietário do navio decidiram deixar Bons Portos e navegar
para Fenice – um  porto mais seguro. Aparentemente era uma decisão razoável…
Inclusive,  começou  a  soprar  um  vento  sul  suava,  que  era  exatamente  o  que
precisavam para a viagem...

Eles estavam tão otimistas que Lucas nos diz que eles supunham que o
propósito  deles  já  estava  realizado  (v.  13).  Estando  em  acordo,  eles  levantaram
âncora e o navio partiu levando 276 pessoas. Mas, mal eles contornaram o Cabo
Matala,  uma distância de apenas quatro ou cinco milhas, um vento forte vindo da
costa pegou o navio e o lançou de tal maneira que perderam totalmente o controle da
embarcação.  E,  como observa Lucas,  "ficaram à deriva" (At  27.15),  ou seja,  eles
foram obrigados a deixar o navio ser levado pelo vento.

O naufrágio  não  estava  muito  distante.  "Na  décima  quarta  noite,  ainda
estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando, por volta
da  meia-noite,  os  marinheiros  imaginaram  que  estávamos  próximos  da  terra.
Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de trinta e sete metros; pouco
tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram vinte e sete metros.” (At
27.27-28).  Por  14  dias  e  noites  o  pesado  vendaval  continuou  sem  parar,  tempo
durante o qual a angústia e o sofrimento deles deve ter sido inimaginável.

Com a profundidade diminuindo, o navio chegou perigosamente próximo a
pedras. O tempo não podia ser desperdiçado,  então eles imediatamente lançaram
quatro âncoras da popa, e ansiosamente esperaram pelo amanhecer. No momento de
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lançamento  das âncoras,  “tentando  escapar  do  navio,  os  marinheiros  baixaram o
barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa” (At 27.30).   Paulo,
vendo isso, e conhecendo sua verdadeira intenção, imediatamente disse ao centurião
"Se  estes  homens  não  ficarem  no  navio,  vocês  não  poderão  salvar-se".
Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o
deixaram cair” (At. 27.31-32).

Deus estava ali por meio de Paulo. Agora todos acreditavam em Paulo, que
havia alertado, no princípio, que a viagem não era boa ideia. Neste momento, uma
palavra  de Paulo  é  uma ordem e,  imediatamente  as  cordas do barco  salva-vidas
foram cortadas. Já não eram mais o capitão do navio ou sua tripulação que eram
procurados para buscar segurança. O prisioneiro, Paulo, é quem, pela revelação do
Espírito  Santo,  pode indicar  as  melhores  escolhas.  Circunstâncias  frequentemente
enganam;  a  palavra  de  Deus  é  o  único  guia  seguro,  seja  em  clima  calmo  ou
desagradável.

Durante o ansioso intervalo que se manteve até o amanhecer, Paulo teve
uma oportunidade de orar diante de todos e propor uma refeição, pois estavam em
vigília há 14 dias, sem comer.  Paulo ainda disse que se seguissem o que falava,
nenhum deles sofreria nenhum mal. Que cena surreal deve ter sido esta!  Fora do
navio, uma tempestade muito forte, ondas jogando o navio de um lado pro outro, que
só não se espedaça em pedras por causa das âncoras. Dentro do navio, pessoas
comendo até ficarem satisfeitos. Depois de comerem, jogaram ao mar toda a carga do
navio, para o deixar mais leve.

“Quando amanheceu não reconheceram a terra, mas viram uma enseada
com  uma  praia,  para  onde  decidiram  conduzir  o  navio,  se  fosse  possível.
Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas
que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a
praia.  Mas  o  navio  encalhou  num  banco  de  areia,  onde  tocou  o  fundo.  A proa
encravou-se  e  ficou  imóvel,  e  a  popa  foi  quebrada pela  violência  das  ondas.  Os
soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-
se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o
plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em
direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio.
Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra” (At 27.39-44).

Mais uma vez o apóstolo foi necessário para a salvação das vidas de todos
os prisioneiros.  O centurião,  grandemente influenciado pelas palavras  de Paulo,  e
temendo por sua segurança, não permite que os soldados matem os prisioneiros, e
ordena que aqueles que sabiam nadar deveriam se lançar primeiro ao mar e chegar à
terra, e que o resto deveria seguir em tábuas ou pedaços do navio disponíveis. O
salvamento deles foi completo, como Paulo tinha predito.

Paulo finalmente chega em Roma (At 28)
Os habitantes daquela ilha receberam os náufragos estrangeiros com muita

gentileza  e  imediatamente  acenderam  um  fogo  para  aquecê-los.  Lucas  descreve
aquelas cenas. Vemos as pessoas descritas se movendo nela: o apóstolo recolhendo
lenha para o fogo - a víbora mordendo sua mão - os nativos pensando, a princípio,
que ele fosse um assassino, e depois que fosse um deus, pelo fato de ter escapado
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ileso da mordida: “Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de
Paulo, disseram uns aos outros: "Certamente este homem é assassino, pois, tendo
escapado do mar, a Justiça não lhe permite viver" (At 28.4). 

Públios, o principal líder da ilha, que mais tarde souberam se chamar Malta,
os recebeu com cortesia por três dias, e seu pai, que estava de cama com febre, foi
curado por  Paulo.  Permitiram que o apóstolo  fizesse muitos milagres durante sua
estadia na ilha,  e  toda companhia,  por  causa dele,  foram tidos com muita  honra.
Vemos que Deus estava ali com seus servos, protegendo-os e abençoando-os, além
de manifestar Seu poder entre os habitantes locais. 

“Passados  três  meses,  embarcamos  num  navio  que  tinha  passado  o
inverno na ilha; era um navio alexandrino...” (At 28.11) Eles passaram por Siracusa,
onde ficaram por três dias. Mais um dia em Régio, a partir de onde tiveram um vento
bom  até  Potéoli.  Ali  eles  "acharam  alguns  irmãos",  e  passaram  uma  semana
desfrutando do ministério do amor fraternal. Depois, partiram para Roma.

A notícia da chegada próxima de Paulo chegara aos ouvidos dos cristãos
de Roma. Eles logo enviaram alguns dos seus, que se encontraram com Paulo e seus
amigos na Praça de Ápio e nas Três Vendas. Um belo exemplo da comunhão dos
santos. O desejo antigo do apóstolo estava se cumprido. Seu coração estava cheio de
louvor. "Ele deu graças a Deus", como diz Lucas, "e tomou ânimo." (At 28.15).

Ao longo da Via Ápia, muito provavelmente, Paulo e seus companheiros
viajaram até Roma. Ao chegarem no destino,  “Paulo recebeu permissão para morar
por conta própria, sob a custódia de um soldado” (At 28.16). Embora ele não tenha
sido libertado do constante aborrecimento de estar acorrentado a um soldado, todos
os benefícios permitidos a um prisioneiro lhe foram concedidos.

Paulo tinha agora o privilégio  "de anunciar o evangelho aos que estavam
em Roma"  (Rm 1.15);  e prosseguiu sem demora a agir  de acordo com sua regra
divina: "primeiro aos judeus". Ele chama os principais dos judeus e explica a eles sua
verdadeira posição. Ele lhes assegura que não tinha cometido ofensa alguma contra
sua nação, ou contra os costumes dos pais, mas que ele tinha sido trazido a Roma
para responder a certas acusações feitas contra ele pelos judeus na Palestina, e tão
infundadas eram acusações, que até mesmo o governador romano estava disposto a
libertá-lo, mas os judeus se opunham à sua liberdade. 

Os judeus romanos, em resposta, asseguraram a Paulo que nenhum relato
sobre tais fatos tinha chegado a Roma, e que eles desejavam ouvir dele mesmo sua
versão;  disseram ainda  que,  em toda  parte,  se  falava  mal  daqueles  da  seita  do
Caminho. Um dia foi então marcado para um encontro na casa de Paulo. 

Vários judeus foram àquele encontro, que começou de manhã e foi até de
tarde. Paulo “lhes deu explicações e lhes testemunhou do Reino de Deus, procurando
convencê-los a respeito de Jesus, com base na Lei de Moisés e nos Profetas” (At.
28.23). Paulo  realmente  não perdia  uma oportunidade de testemunhar  da  sua fé!
Alguns judeus creram, mas outros não, e começaram a discutir entre si.
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Paulo,  então,  falou:  “Bem  que  o  Espírito  Santo  falou  aos  seus
antepassados, por meio do profeta Isaías: ‘Vá a este povo e diga: "Ainda que estejam
sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais
perceberão". Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram
com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver
com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os
curaria’.  "Portanto,  quero  que  saibam que  esta  salvação  de  Deus  é  enviada  aos
gentios; eles a ouvirão!" (At. 28.25-28).

A  menção  aos  gentios  foi  a  gota  d'água.  Os  judeus  foram  embora
discutindo entre si intensamente.

Paulo ficou ali,  em prisão domiciliar,  numa casa alugada.  Ele recebia a
todos que lhe  procuravam e aquela  casa tornou-se uma embaixada do Reino de
Deus:  “Por  dois  anos  inteiros  Paulo  permaneceu  na  casa  que  havia  alugado,  e
recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do
Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum” (At. 28.30-31).

Estas são as últimas palavras de Atos. O livro não tem um desfecho, até
porque o objetivo de Lucas era relatar a Teófilo o que acontecera no período entre a
ascensão  de  Cristo  até  aquele  momento  (At  1).  A  cena  derradeira  é  bastante
sugestiva: os judeus rejeitando a Jesus e o Evangelho sendo direcionado a nós, os
gentios.  O  conhecimento  que  temos  sobre  a  subsequente  história  de  Paulo  é
coletado quase que exclusivamente de suas próximas epístolas.

O evangelho tinha agora sido pregado de Jerusalém a Roma. Paulo era
uma testemunha da graça de Deus para com Israel. Ele mesmo era um israelita, mas
também escolhido de Deus para introduzir algo inteiramente novo - a igreja, o corpo
de Cristo,  "do  qual  fui  feito  ministro...  de  anunciar  entre  os  gentios,  por  meio  do
evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a
comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou
por meio de Jesus Cristo" (Ef 3.7-9). Esta nova coisa pôs de lado qualquer distinção
entre judeu e gentio, unindo-os em Cristo (Ef. 2.11-16), A igreja, agora, se torna o vaso
do testemunho de Deus na terra, e Sua habitação pelo Espírito (Ef 2.22).

Fontes de consulta
http://a-historia-da-igreja.blogspot.com.br/2015_11_01_archive.html

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

Pág. 6


	Paulo comparece diante de Festo e Agripa (At. 25 e 26)
	Imediatamente após a chegada de Festo à província, ele visitou Jerusalém. Lá, os líderes judeus aproveitaram a oportunidade para exigir o retorno de Paulo. Seus argumentos, sem dúvida, era de que ele deveria novamente ser julgado perante o Sinédrio, mas a verdadeira intenção deles era matá-lo no caminho. Festo recusou o pedido. No entanto, ele os convidou a ir com ele para a Cesareia e acusá-lo lá. O julgamento ocorreu e assemelhou-se ao que ocorreu diante de Félix. É bem evidente que Festo viu claramente que a verdadeira ofensa de Paulo estava ligada às opiniões religiosas dos judeus, e que ele não tinha cometido ofensa alguma contra a lei. Mas ao mesmo tempo, desejando agradar os judeus, perguntou a Paulo se ele não iria a Jerusalém para ser ali julgado. Isto era apenas um pouco melhor do que uma proposta de sacrificá-lo ao ódio judaico. Paulo, estando bem consciente disso, apelou de vez ao Imperador - "Eu apelo para César" (At 25.11).
	Festo ficou surpreso com o pedido de seu prisioneiro. Mas era seu privilégio como cidadão romano ter sua causa transferida ao supremo tribunal do Imperador de Roma. "Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? para César irás." (At 25.12).
	Sob uma perspectiva meramente humana, este era o único recurso de Paulo sob tais circunstâncias. Mas a mão e propósito do Senhor estavam nisto. Paulo deveria dar testemunho de Cristo também em Roma.
	Paulo finalmente chega em Roma (At 28)
	Os habitantes daquela ilha receberam os náufragos estrangeiros com muita gentileza e imediatamente acenderam um fogo para aquecê-los. Lucas descreve aquelas cenas. Vemos as pessoas descritas se movendo nela: o apóstolo recolhendo lenha para o fogo - a víbora mordendo sua mão - os nativos pensando, a princípio, que ele fosse um assassino, e depois que fosse um deus, pelo fato de ter escapado ileso da mordida: “Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: "Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a Justiça não lhe permite viver" (At 28.4).
	Públios, o principal líder da ilha, que mais tarde souberam se chamar Malta, os recebeu com cortesia por três dias, e seu pai, que estava de cama com febre, foi curado por Paulo. Permitiram que o apóstolo fizesse muitos milagres durante sua estadia na ilha, e toda companhia, por causa dele, foram tidos com muita honra. Vemos que Deus estava ali com seus servos, protegendo-os e abençoando-os, além de manifestar Seu poder entre os habitantes locais.

