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Comentário lição 02

A perseguição aos cristãos é um problema neste século e, infelizmente, por causa de
pensamento ideológico ou por puro preconceito, é solenemente ignorada pela ONU, pela
imprensa internacional e, principalmente, pelas organizações de Direitos Humanos
espalhadas pelo globo . Saulo de Tarso foi apresentado na Bíblia como um perseguidor dos
cristãos. Ele pensava fazer um favor a Deus ao arrastar e prender àqueles que anunciavam o
Evangelho. Mas graças a Deus foi convertido ao Reino, e produziu grandes frutos em sua
trajetória.

1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

SAULO DE TARSO, O PERSEGUIDOR IMPLACÁVEL

Saulo era tão zeloso por sua crença religiosa e pelas tradições judaicas, que começou uma
campanha de perseguição contra qualquer pessoa que cresse em Cristo (os seguidores “do
Caminho”) . Sim! Os seguidores de “o Caminho”. Esse termo foi usado em Atos dos
Apóstolos como designação aos cristãos (At 19.9,23; 24.14). Não sabemos ao certo o porquê
dessa designação, apesar de muitos teólogos realizarem suas colocações sobre o tema.
Contudo, devemos observar que os cristãos incomodavam muito ao sistema religioso da
época. Esse incômodo �cou latente na posição de Saulo em defender os rudimentos daquilo
que aprendeu.

3

A raiva que Paulo sentia dos cristãos não conhecia limites. Como touro furioso, ele respirava
violentas ameaças de morte contra eles, mas não estava satisfeito em limitar a perseguição a
Jerusalém. Pelo fato de muitos cristãos terem fugido da cidade, ele está determinado a
persegui-los e trazê-los de volta a Jerusalém como prisioneiros. Saulo, então, se dirige ao Sumo
Sacerdote Caifás e obtém cartas que o autorizam a prender e extraditar os seguidores de “o
Caminho” que fugiram de Jerusalém depois da morte de Estevão (At 9.2; 26.11) .4
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A perseguição de Saulo era cruel e violenta. Ele entrava nas casas e arrastava os cristãos,
independentemente de serem homens ou mulheres, para serem julgados pela religião judaica.
Saulo acreditava que estava fazendo um favor a Deus ao perseguirem o que para os seus
apoiadores judeus era chamado de “seita” (At 24.14). Saulo impunha medo aos cristãos, isso
�cou demonstrado nas palavras de Ananias para com Deus (At 9.13,14).

Saulo era inimigo dos cristãos. Só por terem essa característica, ele os odiava e os perseguia […]
O fato de ele respirar ameaças e mortes dá a entender que isso lhe era natural e fazia parte de
sua atividade constante. Ele até se sentia bem nesse meio, respirando seus elementos com
naturalidade. Ele respirava com fúria e veemência. Sua própria respiração, como a de algumas
criaturas venenosas, era pestilenta. Ele respirava morte contra os cristãos por onde quer que
fosse .5

Destaque

A perseguição de Saulo aos cristãos era implacável. Primeiro, blasfemava contra eles,
insultando-os como heréticos do judaísmo. Segundo lugar, ele os perseguia nas casas, nas
praças, intentando sempre a envergonhá-los. Terceiro, os oprimia com violência, açoites, sem
qualquer respeito ao ser humano que professava a fé cristã .1

De acordo com as suas cartas e epístolas, antes de ser um cristão, ele foi um ativo perseguidor
da igreja. Como um fariseu fanático, Paulo acreditava que seu papel no mundo seria o de
destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. No registro de Atos, está
escrito que ele “assolava a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e mulheres, os
encerrava na prisão” (At 8.3). Sua postura arrogante fazia-o usar da truculência física
praticando atos de violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem exercer qualquer
tipo de compaixão. Ele acreditava piamente que estava agradando a Deus. Ele usava dos meios
legais apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus para praticar esses atos de
violência contra as pessoas que eram seguidores de Cristo .2

A PERSEGUIÇÃO CONTRA A IGREJA DE CRISTO
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A morte de Estevão era um retrato de como o sistema religioso lidava com os cristãos que
vinham em ascensão ministerial. O império romano nada fazia, pois permitiam que seus
colonos fossem governados pelas leis de suas próprias nações. Assim, uma grande perseguição
religiosa foi impetrada sobre os seguidores de Cristo.

A execução de Estevão assinala uma nova onda de perseguição. A violência da turba contra os
crentes força a Igreja a se tornar Igreja missionária. A grande comunidade de crentes se
espalha “pelas terras da Judéia e da Samaria”, ainda que os apóstolos permaneçam em
Jerusalém […] Depois do enterro de Estevão, Saulo assume parte principal na perseguição dos
crentes […] Sua perseguição dos cristãos em Jerusalém é feroz e violenta. Ele entra na casa
deles e os arrasta para a prisão .4

Entenda que os cristãos eram perseguidos não porque roubavam, saqueavam ou matavam.
Eles eram perseguidos apenas por seguirem a Cristo, inimigo declarado do judaísmo da época.
Muitos tombaram sacri�cados por amor ao Evangelho da cruz. Eles foram forçados a saírem
de Jerusalém, temendo por suas próprias vidas. Assim, enquanto aqueles pensavam que
estariam acabando com a força do Evangelho, acabaram sendo o combustível que os �zeram
crescer e se espalhar pelo mundo.

O sofrimento destes cristãos leva ao crescimento da Igreja. Muitos dos leitores de Lucas
também estavam sofrendo. O sofrimento destes primeiros cristãos os conscientiza de que o
sofrimento por causa do Evangelho tem um propósito, o qual lhes dá encorajamento e
esperança .4

Destaque

Ora, a igreja não era perseguida apenas por um indivíduo, mas também por uma religião (o
judaísmo), sob o auspício de um império (romano). Nesse sentido, por trás de Saulo, havia o
mecanismo da religião o�cial e do poder imperial .1
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No Império Romano, os grupos étnicos eram considerados como governados pelas lei de suas
próprias nações, mesmo quando eles se mudavam para terras estrangeiras. Assim, os quase seis
milhões de judeus espalhados pelo Império Romano ainda estavam sujeitos às leis do Sinédrio
em Jerusalém. As cartas do Sumo Sacerdote a Paulo seriam consideradas, pelas autoridades de
Damasco e pela comunidade judaica, como uma autorização adequada para aprisionar
qualquer judeu cristão e leva-lo de volta a Jerusalém para julgamento .2

QUANDO UM SISTEMA SE VOLTA CONTRA A IGREJA

Quando a fúria dos judeus se desencadeou com tamanha violência e intensidade contra
Estevão, ela não pode ser rapidamente contida ou exaurida. As Escrituras dizem que os
sanguinários têm sede de sangue. O leitor pensaria que as orações e consolações de Estêvão na
hora da morte teriam comovido os perseguidores, levando-os a ter uma opinião melhor dos
cristãos e do cristianismo; mas isso não ocorreu. A perseguição continuou, porque �caram
mais exasperados quando viram que não poderiam sair vitoriosos. E, como se esperassem ser
muito veementes em favor do próprio Deus, resolveram prosseguir com a perseguição .5

Perceba que a motivação para a captura dos cristãos não estava embasada em mandamentos
bíblicos aprendidos com a Lei de Moisés. Os perseguidores realizavam suas investidas por
defesa de um sistema religioso falido, com o objetivo de mostrar a imposição judaica sobre
aqueles que ousavam ameaça-los com novas doutrinas que fossem de encontro à Lei.

A perseguição contra o povo de Deus não �cou limitada aos tempos bíblicos. Hoje em dia o
ódio aos cristãos foi potencializado. Muitos missionários são torturados e mortos por amor ao
Evangelho de Cristo, e o seu crime? Apenas entregar a Palavra de vida àqueles que estão
mortos em seus delitos e pecados.

Porém, em meio a esse ambiente hostil surge uma certeza: a Igreja não é uma instituição
humana fundada em cima de seu CNPJ. A Igreja foi fundada por Cristo e é Ele quem a
sustenta, pois em meio a tanto caos ela permanece de pé avançando no campo do inimigo
para levar salvação a que necessita.
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Destaque

O sistema religioso e político operava contra a igreja. Havia ali prisões deliberadas e
corroboradas pelo império romano. Havia açoites o�ciais, confabulações entre a religião
o�cial com o império romano. Toda a estrutura religiosa e estatal estava à disposição para
perseguir a igreja que nascia e crescia em Jerusalém .1

A igreja existente é fruto dessa obra expiatória de Cristo; por isso, se ela fosse uma mera
organização humana, já teria acabado há muito tempo. Mas a Igreja é uma instituição divina;
por isso, ela subsiste ao longo dos séculos e subsistirá até a vinda gloriosa de Cristo para
arrebata-la .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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