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Saulo de Tarso, o perseguidor 

 

Introdução 

Queridos irmãos falaremos da ferrenha perseguição de Saulo para com a igreja, ao 

observamos o livro de Atos dos apóstolos vamos ver um fariseu extremista e radical  achando 

ser zeloso, e estar fazendo  um serviço para Deus perseguindo com veemência os discípulos de 

Jesus. 

 

1° tópico - SAULO DE TARSO, O PERSEGUIDOR IMPLACÁVEL. 

 

Saulo era um fariseu extremamente fanático, e o quê era ser um fariseu ?  Os três  principais 

grupos religioso dentro do judaísmo da Palestina eram os fariseus, os saduceus e os essenios. 

Os fariseus representavam o setor mais rigido do judaísmo, e seu nome deriva do verbo 

hebraico parash ("separar") caracterizando a sua estrita exclusividade. Josefo afirmou que eles 

deveriam ser considerados os intérpretes mais precioso da Lei. 

Por isso Saulo acreditava  que perseguindo a igreja matando e prendendo  os seus seguidores 

ele estava fazendo, o serviço para Deus por ter o apoio dos sacerdotes. E isso fez com que 

muitos cristão fossem espalhados, com à  perseguição ferrenha a onde também de uma forma 

direta contribuí para pregação do Evangelho com à perseguição,  o texto diz que ele "respirava 

ameaças e morte" contra os discípulos de Jesus (At 9.1) Essa expressão descrevia, a 

figurativamente, a Saulo como fera selvagem que ameaça sua presa. 

Os motivos que o levaram a Saulo  a perseguir os seguidores de Cristo foi o seu zelo destrutivo 

pela Torah, e onde ele acreditava que Jesus fosse um blasfemo uma maldição por quê o AT 

dizia quem fosse suspenso no madeiro (Cruz), de acordo com a observância da Lei estava sob 

maldição, divina (Dt 21.23) por isso para saulo Jesus não passava de um blasfemo. 

 

2° Tópico - A PERSEGUIÇÃO CONTRA A IGREJA DE CRISTO 

 

A intenção de Saulo era aniquilar de uma vez a igreja de Cristo, e seu plano era perseguir os 

cabeça dessa nova seita considerado por ele, os cristão onde ele perseguiu e prendeu. 

O Diácono Estevão o defensor do nome de Jesus como um apologeta defendeu o exageros e as 

distorções  que os fariseus tinha da Lei. Esse homem cheio do Espírito Santo cujo o nome  era 

Estevão. 

Saulo era o home de tamanha envergadura na erudição na cultura judaica, grego-romana e 

autoridade na Torah, o Diácono Estevão era um homem erudito do judaísmo com tamanha 



capacidade dada do Espírito Santo para confrontar as ideias contrária os ensinos de Jesus (At 

6.9,10) Ele foi o primeiro mártir da igreja era que tinha o conhecimento profundo da história 

do seu povo e da teologia judaica. 

Por Isso, com o pleno consentimento de Saulo (At 8.1) apredejaram Estevão, o texto  diz que 

ele consentiu na morte de Estevão. Consentiu no original, é uma construção com participação, 

" que denota não um ato momentâneo mais uma ação continuada ou habitual" O verbo 

siguinifica " concordar, agir de acordo com os assassinos e não meramente consentir ou 

aprovar o assassinato" Morte não é a Palavra grega habitual,thanato mais anairesis que 

significa " uma destruição um assassinato, um homicídio" O jovem rabino Saulo estava dando 

sua aprovação oficial ao assassinato de um mártir inocente. 

O verbo [....] Consentir...reveste da significação de deleite ou zelo. 

A tradução de 

Williams para o inglês, diz aprovar de todo o coração. 

 

3° Tópico - QUANDO UM SISTEMA SE VOLTA CONTRA A IGREJA 

 

A perseguição que se seguiu à morte de Estevão levou muitos dos crentes a saírem de 

Jerusalém para as regiões circunvizinhas da Judéia e Samaria (At 8.1) 

O texto de Atos dos apóstolos (At 9.21) fala que em Jerusalém Saulo perseguia os que 

invocavam, o nome de Jesus  e levava presos aos principais sacerdotes. 

Em Galatas ele Paulo relata um pouco do que ele faziam com a igreja.(Gl 1.13)  o texto diz, 

porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia 

eu a igreja de Deus e a devastava. 

A expressão sobre "maneira" A tradução inglesa RSV, aqui vertida para o português, diz 

"violentamente" um adjetivo que expresse grande excesso precisa se usar aqui, a fim de 

traduzir com exatidão o termo grego, que significa algo que "ultrapassa"  na natureza, algo 

"extraordinário". A forma verbal básica dessa palavra significa "lançar" além, ultrapassar ir 

além.  As perseguições movidas por Saulo de tarso eram exageradas devido ao seu zelo 

violentíssimo. Niguem podia matar devastar como jovem Saulo. Ele devastava essa expressão 

no grego é porteo, que quer dizer "aniquilar" "destruir". O jovem Saulo fazia  entendo fazer o 

que Deus se agrada. 

 

No início do movimento pentecostal no Brasil isso aconteceu nossos pioneira passaram por 

perseguição, como diz a história sobre o Missionário Otto Nelson. 

 

Missionário foi proibido de sepultar o filho no cemitério por ordem de um padre 

 

Pelos idos de 1916-17, o missionário sueco Otto Nelson morava no bairro de Bebedouro, na 

Rua Dr. Passos de Miranda, em Maceió, Alagoas. Ao tentar sepultar seu terceiro filho, Davi, 



que morrera aos dez meses de idade, foi informado que o padre local não permitia, alegando 

que o cemitério era da igreja católica, e que “hereges” não podiam ser enterrados lá. Por causa 

desta ordem, os coveiros cavaram a sepultura do garoto no lado de fora do cemitério. Além 

desta ação, o tal sacerdote instigou os católicos romanos dessa comunidade a se levantarem 

furiosamente contra os crentes. Sem ter como enterrar o seu filhinho, Otto Nelson orou a 

Deus, suplicando-lhe uma solução urgente, a qual chegou imediatamente, pois o delegado, ao 

tomar conhecimento da proibição imposta pelo sacerdote, mandou que uma escolta de 

soldados acompanhasse o enterro até o cemitério e ali guarnecesse os crentes, enquanto era 

realizada a cerimônia de sepultamento, que aconteceu à noite, à luz de candeeiros. Tantos 

outro sofreram pela causa do Evangelho mais não negaram a fé. 
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