
SÍNTESE DA LIÇÃO (1) 

3 DE OUTUBRO DE 2021 

 

O MUNDO DO APÓSTOLO PAULO 

 

PEQUENA INTRODUÇÃO 

Estudaremos nesse trimestre com ajuda de Deus a vida do apóstolo Paulo. E nessa lição de 

hoje faremos uma rápida abordagem do mundo que o apóstolo Paulo convivia na sua época. 

 

(1°)O MUNDO DE PAULO NO IMPÉRIO ROMANO. 

 

O judaísmo foi seu ambiente religioso anterior à sua conversão;  onde Paulo aprendeu com 

maestria a Torá e os seiscentos e treze preceitos das leis. Tarso  foi sua grande Escola e sua 

atmosfera intelectual, tarso era a terra Natal de Paulo e acidade onde ele viveu os primeiros 

anos de sua vida, 

(At 9.11; 11.25; 21.39) 

Era famosa pelo fato de ser um centro acadêmico sob o governo dos primeiros imperadores 

romanos; sua Universidade competia com as universidades de Atenas e Alexandria. 

O império foi o espaço político em que viveu e agiu. O império Romano no período do 

ministério do apóstolo Paulo tinha uma política politeísta e, por isso era mais aberto para que 

outras religiões convivessem em paz, especialmente o mundo mediterrâneo, que aquele 

tempo, havia sido helenizado (influência da cultura grega) e depois romanizado ou seja os 

imperadores não deixaram de fortalecer a cultura romana mesmo convivendo na sombra da 

cultura grega. 

 

3• sub tópico 

•PAULO CHAMADO PARA OS GENTIOS. 

 

Ao observamos o livro de atos dos apóstolos o médico amado Lucas, nos escreve com tamanha 

clareza de detalhes a conversão de Saulo (At 9.1-15) onde Deus na sua presciência já sabia que 

ele seria muito útil para pegação, para os gentios e no caminho de damasco, Cristo glorificado 

se revela a ele, diz há história de acordo estudioso que quando o Senhor chama seu nome, por 

duas vezes. Saulo Saulo, porque me persegues ? Era porque havia  um tradição judaica onde se 

eu fosse um Talmidim, um discípulo e meu Rabi ou Mestre menciona meu nome por duas 

vezes, ele estava dizendo eu te conheço por fora e te conheço por dentro. Quando Saulo ouve 

isso ele reconheceu quem Estava falando com ele era maior do que gamaliel por isso que no 

verso (5) ele diz quem és Senhor? Na quele dia aprouve a Deus mudar trajetória, de Saulo para 



ser um dos grande apóstolos, entre os gentios já que os discípulos do Colégio apostólico não 

queria ir. (Rm 1.1) 

 

2• Tópico 

O MUNDO CULTURAL DE PAULO 

 

Entre os dialetos a língua existente naqueles dias, era a língua mundial o grego koinê. 

Portanto, a língua básica que Paulo falava era o grego, uma vez que ele foi criado na metrópole 

helenística da cidade de tarso. Paulo era um poliglota, era fluente nas línguas do seu tempo. 

Tinha também um conhecimento fora do comum, conheciam de filosofia e seus filósofos, de 

poesia gregas clássicas ele tinha bagagem na cultura grega. 

 

2• Sub tópico 

O MUNDO CULTURAL DO APÓSTOLO PAULO 

 

Paulo como todo cidadão Romano que se criou-se na importante Cidade cultural do império. 

Ele era um judeu da diáspora e formou-se fariseu passando por todas as etapas, primeiro 

passando na sua primeira Escola 

Beit-sefer depois na segunda escola 

Beit-midrash, depois fazendo seu, Bar-Mitzvá 

Segundo a tradição, os meninos judeus devem celebrar o bar-mitzvá a partir dos 13 anos de 

idade, já as meninas podem comemorar o bat-mitzvá (que significa “filha da lei” ou “filha do 

mandamento”), com 12 anos. 

E despois dai foi aprender com grande Rabino Gamaliel. Mais Paulo conviveu em meio ao 

sistema religioso politeísta, em Roma por exemplo os cultos a entidades gregas era celebrado 

à Júpiter (pai dos deuses) Marte (deusa da guerra), Minerva ( deusa da sabedoria e da justiça), 

além de varios deuses. Havia divindade da Ásia menor sob o dominio do império em cidades 

como Éfeso, colossos e corintos, tais como Diana, Artesis. Memso assim essas diversidade 

religiosa facilitou a pregação do Evaglho. 

 

3• Tópico 

O MUNDO RELIGIOSO DE PAULO 

 

Quando pesquisamos um pouco sobre a educação e a criação de Saulo na fé judaica, 

observamos alguns detalhes, Ele era oriundo da tribo de Benjamim, (Fp 3.5) há história diz que 

seu pai colocar seu nome de Saulo em homenagem ao primeiro, monarca Saul. Porque saulo 

em hebraico é  Saul que significa,(em hebraico: המלך שאול, "Pedido a Deus") 



Ele cresceu no sistema religioso judaico até chegar a fazer parte da elite, religiosa o Sinédrio 

 

Tribunal dos antigos judeus, em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas, o qual 

julgava os assuntos criminais e administrativos. 

(At 26.10: 22.5) 

Paulo foi um judeu temido e respeitado. 
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