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Paulo nasceu em Tarso, uma cidade grande 

e importante. Culturalmente rica, possuía 

um porto e um movimentado comércio. 
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Quando cresceu, Paulo se tornou um 

fabricante de tendas, profissão que 

aprendeu do pai. Ele levava uma vida bem 

completa: tinha uma boa formação, era 

muito religioso, participava da comunidade 

e era uma pessoa muito respeitada.

Quando criança, foi educado por seus pais, na sinagoga e na 

escola. Aprendeu a ler, a escrever, estudou a Palavra de Deus e 

conheceu os costumes de seu povo, os quais ele se preocupava 

muito em observar. Paulo sabia muitas orações, conhecia os 

salmos e era aplicado nos estudos. 

Paulo não gostava dos cristãos, 

porque pensava que eles não 

respeitavam a lei de Deus. Então, 

um dia, decidiu sair em busca 

deles e, com alguns companheiros, 

passou dias viajando para 

Damasco, uma cidade da Síria, 

com o objetivo de prendê-los.
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Mas, no meio do caminho, apareceu uma luz 

muito forte, que assustou a todos. Paulo caiu 

no chão e ouviu uma voz que falou:

– Saulo, Saulo – Saulo era o seu nome  

judaico –, por que você está me perseguindo? 

Paulo ouvia a voz, mas não conseguia ver 

quem estava falando. Então, ele perguntou: 

– Quem é o Senhor? 

– Eu sou Jesus. 

Paulo perguntou: 

– O que devo fazer, Senhor? 

– Levante-se, vá até Damasco e, lá, lhe será 

dito o que deve fazer. 
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Os homens que estavam viajando com Paulo ficaram parados, 

sem palavras, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo 

se levantou do chão e, embora os seus olhos estivessem abertos, 

não enxergava nada. Os seus companheiros o ajudaram a entrar 

em Damasco, e lá ele ficou três dias, sem enxergar e sem comer 

nem beber nada. 

Quando Ananias chegou a 

casa indicada, cumprimentou 

Paulo, chamando-o de irmão, 

e disse que o Senhor o tinha 

enviado. Paulo voltou a 

enxergar, foi batizado e se 

fortaleceu. Desse modo, ele 

começou a participar da 

comunidade dos cristãos. 

O Senhor pediu a um homem chamado 

Ananias para ir se encontrar com Paulo. 

Ananias não queria ir, mas confiou na 

palavra do Senhor e obedeceu. 


