Paulo de Tarso: o viajante!
1ª viagem em Atos 13,1-14,28 (46-48 dc).

RESUMO: o discurso na sinagoga de Antioquia de Pisídia onde o Apóstolo trata a
questão dos gentios: uma reflexão sobre as fronteiras religiosas e culturais. Neste
período ocorre também a assembleia em Jerusalém.
•

Em Chipre – Atos 13,1-12

•

Discurso na sinagoga de Antioquia de Pisídia – Atos 13,13-52

•

Icónio, Listra e Derbe: um homem coxo – Atos 14,1-26

•

A assembleia em Jerusalém – Atos 15,1-21

2ª viagem em Atos 15,36-18,22, (49-52 dc),

RESUMO: a opção por Silas como companheiro de viagem, decorre da discussão sobre
João Marcos e a consequente separação de Barnabé. Mais tarde na cidade de Listra
assistimos à vocação de Timóteo como colaborador do apóstolo. Em Filipos, Paulo e Silas
experimentam a prisão e são libertos de forma miraculosa. Em Atenas, Paulo é convidado
a discursar no Areópago onde usou a cultura grega (religiosa, filosófica e literária) como
veículo de comunicação do evangelho. Em Corinto encontrou o casal Aquila e Priscila
com quem viveu e se dedicou, profissionalmente, a fazer tendas.
•

Paulo e Barnabé separam-se – Atos 15,36-41

•

Timóteo acompanha Paulo e Silas – Atos 16, 1-5

•

Paulo sente-se chamado à Europa: a visão de Paulo – Atos 16,6-10

•

Em Filipos: Lídia, a comerciante de tecidos – Atos 16,11-15

•

Paulo e Silas na prisão e a sua libertação – Atos 16,16-40

•

Paulo em Atenas: discurso no areópago – Atos 17,16-34

•

Paulo Em Corinto: Aquila e Priscila; uma visão – Atos 18, 1-17

3ª viagem em Atos 18,23-21,14 (53-57 dc).

RESUMO: Durante esta viagem, Paulo viveu por um longo tempo em Éfeso onde a sua
chegada causou um grande tumulto e agitação pelo facto de contestar a adoração
prestada à deusa Diana. Neste tempo, escreveu algumas das cartas às comunidades
cristãs. Esta viagem fica também marcada pelo episódio da morte e ressurreição do
jovem Êutico.

•

Paulo em Éfeso: milagres – Atos 19,1-20

•

Alvoroço em Éfeso – Atos 19, 21-41

•

Na Macedónia, Grécia e Tróade: o jovem Êutico - Atos 20, 1-16

•

Cartas às Comunidades Cristãs – Atos 20,17-37

Última viagem: Atos 27,1-28,16. (59-62 dc)

RESUMO: Paulo está de visita a Jerusalém onde é preso. Neste período de cativeiro tem
oportunidade de apresentar a sua defesa diante dos governadores Félix, Festo e Agripa.
Na condição de cidadão romano pede para o seu julgamento ser transferido para Roma.
No decorrer da viagem para a capital do império experimenta um naufrágio. Este
acontecimento permite-lhe uma breve passagem pelas ilhas de Creta e Malta onde
acontecem novas oportunidades de evangelização.
•

Paulo vai a Jerusalém: profecia de Ágabo: Atos 21, 1-16

•

Paulo é Preso no templo – Atos 21, 17-36

•

A defesa de Paulo – Atos 21,37–22,29

•

Planos para Matar Paulo – Atos 22,30–23,35

•

A defesa de Paulo: Félix Festo e Agripa – Atos 24,1– 26,32

•

Paulo embarca para Roma: tempestade e naufrágio – Atos 27

•

Passagem pelas ilhas de Malta e Creta – Atos 28,1-15

•

Paulo em Roma – Atos 28,16-31

Introdução (Contexto)

•

Conversão de Paulo Atos 9,1-19

•

Início do Ministério de Paulo – Atos 9, 19-31

