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PREFÁCIO

São Paulo e o projeto de Deus apresenta a biografia de
São Paulo para quem deseja conhecer a pessoa, a vida e
o pensamento do apóstolo.

Paulo de Tarso, eu o vejo como um sonho de Deus,
um projeto seu. Ele o foi realmente. Paulo não usa jamais
o termo sonho: ele fala de plano de Deus, de projeto eterno, de desejo de realização, do mistério da sua vontade,
manifestado em Cristo; de segredo escondido durante os
séculos e finalmente manifestado. Mas é exatamente tudo
isso que gosto de definir como sonho de Deus, a partir do
momento em que Deus, no seu amor infinito, chama o
homem a responder e a colaborar livre e responsavelmente
no cumprimento de seu sonho-projeto.

E, porque associa o homem a si mesmo, Deus corre
também o risco de que tal sonho se torne de alguma
forma condicionado, ou que permaneça desconhecido ou
não acolhido, ou ainda retardado no seu cumprimento.

Mas em que consistiria o sonho de Deus? Certamente,
na felicidade do homem, de todo homem, de toda a família
humana, que Deus Pai quer reconciliar consigo por meio
de seu Filho Jesus, ao preço do sacrifício da cruz. De
fato, Paulo afirma: “Ele nos escolheu em Cristo antes de
criar o mundo, para que sejamos seus filhos adotivos em
Jesus Cristo... no qual, mediante o seu sangue, temos o
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perdão das culpas, segundo a riqueza de sua graça” (Ef
1,4ss). E “que nos livrou do poder das trevas para transferir-nos para o Reino do Filho do seu amor” (Cl 1,13).

Na Carta aos Romanos, num suceder-se contínuo
de perguntas, notamos a ânsia do apóstolo em revelar ao
mundo o rosto de Deus: “Porque todo aquele que invoca
o nome do Senhor será salvo. Ora, como poderão invocar
aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar
se não ouviram falar dele? E, como poderão ouvir, se
não houver quem o anuncie? E, como poderão anunciar,
se ninguém for enviado? Como diz a Escritura: ‘Como
são belos os pés daqueles que anunciam boas notícias!”
(Rm 10,13-15).

Chamado diretamente por Jesus para anunciar a
salvação, Paulo respondeu a esse chamado com dedicação apaixonada. Ele colaborou eficazmente para cumprir
o sonho de Deus. Como consequência, para a felicidade
do homem, anunciando o mistério escondido desde séculos, mas finalmente manifestado agora aos seus santos
(1Cor 1,25-26).
Para essa finalidade, ele pode afirmar que se despendeu e superdespendeu sem se poupar. Isso aparece
claramente nas narrações de Lucas nos Atos dos Apóstolos
e nas Cartas do mesmo Paulo.

A vida de Paulo, a partir de sua conversão, é vivida
com total radicalidade. É uma vida de aventura, marcada
por fortes paixões e transbordante de amor por Jesus
Cristo e pela humanidade.
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Jesus é o próprio Evangelho (a boa notícia) que Paulo
é chamado a anunciar, para que se realize o sonho do Pai.
Também à distância de dois milênios, Paulo continua a ter grande atualidade. De modo particular, neste
tempo que tende a desintegrar todo valor, ele tem muito
a oferecer a quem o queira ouvir, a quem deseja fazer
amizade com ele e, o quanto possível, imitá-lo.

Paulo ajuda a dar sentido pleno e autêntico à
existência, amando a Jesus Cristo e colaborando a fim
de que o sonho de Deus se realize na própria vida e na
família humana, na qual estamos imersos no hoje da
nossa história.
A Autora

Nota: Em todo o livro, as referências relativas aos Atos
dos Apóstolos são frequentemente omitidas, a fim de não tornar
pesado o texto. Entretanto, citam-se sempre os contextos, para
facilitar a verificação.
Para as Cartas de São Paulo: quando faltam referências,
indicam-se as citações dos destinatários.
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Conversão e vocação de São Paulo. Quando já estava perto de Damasco, Paulo de
repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Ouviu uma voz que dizia:
– Saulo, Saulo, por que me persegues?
– E quem és tu, Senhor?
A resposta é clara, firme:
– Eu sou Jesus, a quem tu persegues!
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CAPÍTULO 1

SAULO, O PERSEGUIDOR,
TORNA-SE O APÓSTOLO
DE JESUS CRISTO

Uma seita que deve ser destruída
Paulo não duvida. Aqueles que seguem Jesus são
sectários, são fora da lei. Entretanto, são muitos os seus
seguidores, e aumentam cada vez mais. Quem sabe o que
pretendem? Entretanto, todos sabem que aquele Jesus,
por causa de sua doutrina blasfema, foi condenado à
morte, pregado numa cruz. Uma morte de criminosos.
Ele bem o mereceu.
Mas... nada! Os seus seguidores, embora o soubessem
morto e sepultado, tinham a coragem de afirmar que
ele estava vivo; que ele está vivo. Ou seja, estava morto,
mas voltou a viver e permanece vivo para sempre; e não
é nada menos do que o Filho de Deus. Fez-se homem
para salvar a todos, judeus e pagãos.
9
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Se ao menos eles não enganassem o povo com tais
heresias! Saulo está furioso! E não suporta a ideia de
que também Estêvão, uma pessoa de rara inteligência e
profunda cultura, se tenha deixado apedrejar em defesa
dessa heresia.
Estêvão é convicto e convincente quando fala de
Jesus. Não consegue renegá-lo. É preciso fazê-lo calar.
Tal como fora calado o próprio Jesus.

Menos mal que, no caso de Estêvão, os chefes decidiram intervir. Esperaram somente o momento oportuno.

Eis que, finalmente, chegou a ocasião certa. Um
grupo de judeus julgam-se no dever de levar Estêvão
perante o Sinédrio, sob esta acusação:

– Nós o surpreendemos blasfemando contra Moisés
e contra Deus.
– As coisas são mesmo assim?, perguntam os chefes.

– Irmãos, ouvi-me... – intervém prontamente Estêvão.
Parece-lhe ter chegado a ocasião para falar e, possivelmente, convencê-los.

Saulo impressiona-se com as palavras de Estêvão.
Ele demonstra claramente que acredita em Deus e que
conhece bem as Escrituras, bem como toda a história
sagrada, a história de Deus e do seu povo, de Abraão,
de Moisés e dos profetas.

Tudo estaria muito bem, se ele não falasse de Jesus
como o Messias esperado. Exatamente por isso é que
Paulo, como todos os judeus presentes, se mordem de
raiva. Que Estêvão tenha tido a ousadia de chamar os
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chefes judeus de traidores e assassinos, por terem querido
a morte de Jesus, isso passou de todos os limites.
E Estêvão acrescentou: “Estou vendo o céu aberto
e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus”.

A esse ponto, naturalmente, todos os judeus se puseram a gritar e atiraram-se contra ele. Arrastado para
fora de Jerusalém, Estêvão foi apedrejado. Paulo não lhe
atirou pedras, mas, para facilitar os apedrejadores, pôs-se
do lado deles, segurando-lhes os mantos.

No entanto, ficou admirado ao constatar que Estêvão
rezava, enquanto era apedrejado; pedira a Jesus que o
recebesse no céu; e que perdoasse seus apedrejadores. E
muitíssimo admirado ficou ao ver que o rosto de Estêvão
irradiava uma paz luminosa, e morrera como alguém que
adormecera.

Mas... quem é Saulo-Paulo?
É um jovem hebreu, nascido em Tarso, no ano 8
ou 10 da era cristã. Tarso é uma cidade da Cilícia, hoje
Turquia, que fica próxima do Mediterrâneo onde se
encontra um excelente porto. É uma cidade belíssima e
rica de comércio e de cultura, por onde muita gente vai
e vem por toda parte do Império romano. Belas casas,
boas escolas, um lindo mar e boas oportunidades.
A família de Paulo tem uma fábrica de tendas e faz
parte da burguesia. O próprio Paulo foi encaminhado aos
estudos e ao trabalho da família. Porque todo hebreu
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que se respeitasse como tal devia ter, além da cultura,
uma profissão.

A esse propósito, havia um provérbio que dizia:
“Quem não ensina ao filho uma profissão, ensina-o a
ser ladrão”.

Na adolescência, com o propósito de adquirir uma
excelente formação hebraica, Saulo foi enviado aos estudos
superiores em Jerusalém, aos cuidados de Gamaliel, o
mais famoso mestre naqueles tempos. Ele torna-se culto
e poliglota. Conhece bem o hebraico e o grego, talvez
também o latim. Sua cultura cosmopolita facilita-lhe o
relacionamento com todas as pessoas.
Entretanto, ele tem um duplo nome: Saulo e Paulo.
Saulo, nome hebraico, e Paulo, nome romano. Um duplo
nome era frequente entre os judeus daquela época.

Ele tem a sorte de ser cidadão romano, o que lhe
rende muitas vantagens. Muitas pessoas pagavam para ter
o privilégio da cidadania romana, ao passo que Paulo o
tinha por nascimento.
Saulo Paulo é, sem dúvida, um homem genial, cheio
de paixão e de grandes ideais. Possui um temperamento
forte e decidido. Ama apaixonadamente a Deus e a sua
doutrina contida na Bíblia e em outros livros sagrados,
que ajudam a melhorar a compreensão.

Como hebreu, ele pode afirmar que, do ponto de
vista humano, não tem poucos motivos para se vangloriar.
É hebreu, da estirpe de Abraão, da família de Benjamim,
observante da lei, fariseu. Sempre pronto para combater
12
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à espada quem introduzisse doutrinas diferentes da sua.
Exatamente por essa razão é que ele se pôs do lado daqueles que lapidaram Estêvão. E, com eles, está disposto
a prosseguir na luta. Mas, na grande perseguição que se
desencadeou contra a Igreja após a morte de Estêvão,
ele é um dos mais acirrados. Seu nome espalha terror e
angústia entre os primeiros seguidores de Jesus.

Ele começa a perseguir os cristãos de Jerusalém.
Entra nas casas dos indiciados, prende homens e mulheres
e os coloca na prisão. Muitos deles são constrangidos a
fugir. Alguns fogem para o estrangeiro, de modo especial
para a Síria, à cidade de Damasco. Por isso, Saulo pede
cartas de autorização para prender todos os que acreditavam em Jesus e que se encontravam em Damasco. Devia
trazê-los prisioneiros para Jerusalém.
Tudo está planejado. Ele partirá para Damasco. Mas
acontece um imprevisto inacreditável... que vira sua vida
pelo avesso.
É por volta do ano 36 da era cristã.

Por que me persegues?
Aquilo que acontece com Saulo não é fruto de imaginação. Ele não é um tipo inclinado a sugestionar-se.
Já está perto de Damasco quando, improvisamente, sente
uma luz fulgurante, intensíssima que o envolve. Cai por
terra e ouve uma voz que o chama pelo nome e lhe diz:
– Saulo, Saulo, por que me persegues?
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Aturdido pela voz e pela luz fulgurante, ele diz:
– E quem és tu, Senhor?

A resposta é clara, firme:

– Eu sou Jesus, a quem tu persegues.

Os companheiros de viagem estão parados; veem a
luz, embora não ouçam a voz. Não ouvem nada. Maravilham-se ao ver Saulo caído por terra e, de imediato,
tornado cego. Tomam-no pela mão e o acompanham à
entrada da cidade. Vão até a rua Direita, na casa de um
hebreu de nome Judas.

Tudo aconteceu de modo imprevisível e precipitado.
Saulo não se reconhece mais. Está só, e não enxerga
absolutamente nada.
Talvez a grande luz que o cegara fisicamente o faça
reconhecer a cegueira espiritual em que está imerso e que
lhe impede de reconhecer Jesus. Saulo sente-se vencido.
Por três dias ele não come nem bebe. As palavras que
ouvira: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues”, continuam
a repercutir dentro dele, martelando-lhe o cérebro.
Sim, ele perseguia os seguidores de Jesus, mas Jesus, em pessoa, Saulo jamais tinha visto. E porquanto
dependesse dele, queria destruir até a mínima recordação
de Jesus que ficasse nele.
Não tinha compreendido nem mesmo o raciocínio de
Estêvão que, sem renegar a fé judaica, tinha acreditado
em Jesus como o Messias prometido por Deus a Abraão,
a Moisés e aos profetas dos quais falavam as Escrituras.
Todos, especialmente os chefes do Sinédrio, os rabinos
14
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e ele mesmo, estavam em atitude de espera do Messias.
Mas este devia ser bem diferente daquele Jesus de Nazaré.

O Messias seria um grande rei, poderoso e combativo; deveria defender a nação de Israel e torná-la grande,
além de expulsar os estrangeiros da sua terra.

E Jesus, ao contrário, tinha-se apresentado pobre
e humilde. Portador de paz e de esperança. Mas... que
paz, se ele, ao invés de expulsar os romanos e combater
por Israel, havia demonstrado amor para com todos, sem
excluir ninguém?
Ele pretendia salvar Israel, mas a seu modo. De fato,
não queria ele salvar do mesmo modo os estrangeiros?
Até mesmo os romanos? A salvação que Jesus dizia ter
trazido não era aquela que o povo esperava.
Agora Paulo precisa entender. Na escuridão que o
envolve, pede a Deus que o ilumine.

Agora ele lembra que...
Enquanto está prostrado em oração, Saulo recorda
muitas páginas da Escritura que falam do Messias como
um salvador poderoso e libertador. Mas... se a salvação
trazida pelo Messias, mais que um libertar-se dos babilônios e dos romanos, fosse libertação do pecado e uma
oferta de amizade com Deus que Jesus dizia ser o Pai
de todos?

A Bíblia falava de um Messias forte e valoroso, mas
eram também muitas as páginas que falavam do servo
15
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de Javé, humilde, pobre e sofredor, cheio de amor e de
compaixão para com todos. Na Escritura lia-se que ele
não deixaria apagar a chama tremulante, ou seja, que
não teria aviltado as pessoas frágeis, mas tê-las-ia amado,
sustentado e defendido. Referiam-se talvez essas páginas
ao Messias?
No livro do profeta Isaías, o Messias teria dito sobre
si mesmo:
O espírito do Senhor está sobre mim
porque o Senhor me ungiu,
me enviou a evangelizar os humildes,
a enfaixar os feridos,
a proclamar a liberdade aos deportados,
a libertar os prisioneiros,
a proclamar um ano de graça
da parte do Senhor (Is 61,1-4).

Havia páginas que falavam também do Messias
como um sofredor para além de todo limite. Mas elas
se referiam realmente ao Messias? Açoitado, humilhado
e morto. Poderia isso tudo se referir a Jesus de Nazaré?
A Bíblia, Paulo a conhece bem, e muitas vezes se perguntara de quem falava o profeta Isaías que, setecentos
anos antes, tinha anunciado o martírio que certo alguém
sofreria... Mas a quem se referia? Será que se reportava
ao povo oprimido pelo estrangeiro? Ou a algum grande
profeta? Saulo jamais tinha compreendido claramente
isso. E se estivesse falando de Jesus?
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Agora Paulo repete lentamente, e de cor, aquela página obscura e perturbadora do profeta Isaías (Sl 52,14ss).

Quero conhecer Jesus!
Saulo não sabe quanto tempo vai durar essa situação
de cegueira, de reflexão e de oração. Mas decide que, se
readquirir a visão, se sair vivo, quer conhecer Jesus. E
quer conhecer também seus amigos, sobretudo os chefes,
a quem chamam de apóstolos.

A propósito, tinha ouvido falar muito deles. Sabia
que tinham fugido quando Jesus fora preso. Mas sabia
também que, a seguir, haviam demonstrado uma coragem
inacreditável. Tinham sido ameaçados, aprisionados e
perseguidos, para que não falassem de Jesus, mas sem
nenhum êxito.

Quanto mais amedrontados tinham sido, tanto mais
se mostravam corajosos agora. Não havia meio de fazê-los
retroceder. Ele próprio os havia rotulado de fanáticos,
enganadores, corruptores da Lei e enganadores do povo.
Mas fanáticos não! Eles tinham conhecido pessoalmente a Jesus, tinham estado com ele durante alguns
anos e acreditavam nele.

Acreditavam realmente em Jesus e o amavam, e
queriam fazê-lo conhecido e amado pelas pessoas. Exatamente porque queriam que todos acreditassem em Jesus,
estavam dispostos a perder a vida por ele.
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Certamente, eles não eram insensíveis às perseguições
e aos rigores das prisões, nem mesmo às blasfêmias e até
aos insultos de que eram vítimas, mas permaneciam firmes
na fé que testemunhavam, sobretudo anunciando Jesus.

Quando os chefes do Sinédrio ordenaram que não
falassem mais de Jesus, eles responderam: “Julgai vós se
é mais importante obedecer a vós ou a Deus. Nós não
podemos calar aquilo que temos visto e ouvido...” (At
4,19-20).
Certa vez, após terem sido flagelados e aprisionados
e, finalmente, postos em liberdade, demonstraram-se
muito contentes por terem sofrido por Jesus.

Sobre os apóstolos contavam-se até mesmo muitos
fatos extraordinários: curavam pessoas desenganadas pelos médicos, até mesmo punham de pé pessoas aleijadas
que não conseguiam manter-se de pé... “Será verdade?”,
perguntava-se Saulo.

Um turbilhão de pensamentos giram na mente de
Paulo. Sente-se aturdido. Não se reconhece mais. Parece-lhe ter passado através da morte e renascido para
uma vida nova.

Ananias
Três dias após ter visto Jesus, Saulo recebe a visita
de Ananias, um hebreu, discípulo de Jesus, que vive em
Damasco. Ananias lhe diz que Jesus tinha aparecido
também a ele e que lhe havia ordenado:
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– Levanta-te e vai à rua Direita e procura na casa
de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo.
Mas Ananias lhe tinha respondido:

– Senhor, ouvi muitos falarem desse homem e de
quanto mal ele tem feito aos teus seguidores em Jerusalém. Agora ele veio aqui para prender todos aqueles
que acreditam em ti.
Mas Jesus lhe assegurou:

– Vai, porque ele é um instrumento que eu escolhi
para tornar conhecido o meu nome aos pagãos e aos
judeus. Eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer pelo
meu nome.
Agora Ananias está aí e lhe diz:

– Saulo, meu irmão, foi o Senhor que me enviou.
Aquele Jesus que te apareceu no caminho pelo qual vinhas, me mandou para que tu recuperes a vista e sejas
repleto do Espírito Santo.
Imediatamente caiu dos olhos de Saulo uma espécie
de escamas e ele voltou a enxergar. Também as trevas
caíram do seu coração. Ele levanta-se, recebe o batismo,
alimenta-se e recupera as forças (At 9).

Saulo é um homem novo
Ele renasceu. É um homem novo. Jesus o conquistou
e Paulo se deixou prender. Não se pertence mais. É de
Jesus. E o será para sempre, sem arrepender-se. Um dia
19
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