
Perseguido, mas 
não derrotado

Uma firme confiança no Senhor e 
um viver convicto na verdade do 
Evangelho são fundamentais para 

não sucumbirmos diante das 
crises.
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TEXTO BÍBLICO

2 Coríntios 11
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"Em Deus louvarei a sua 

palavra; em Deus pus a 

minha confiança e não 

temerei; que me pode fazer a 

carne?"

Salmo 56.4

24. Recebi dos judeus cinco

quarentenas de açoites menos um.

25. Três vezes fui açoitado com varas,

uma vez fui apedrejado, três vezes

sofri naufrágio, uma noite e um dia

passei no abismo;

26. Em viagens muitas vezes, em

perigos de rios, em perigos de

salteadores, em perigos dos da minha

nação, em perigos dos gentios, em

perigos na cidade, em perigos no

deserto, em perigos no mar, em

perigos entre os falsos irmãos;

27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias

muitas vezes, em fome e sede, em

jejum muitas vezes, em frio e nudez.

30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-

ei no que diz respeito à minha

fraqueza.



COMENTÁRIOS EXTRAS

Comentário de Moody sobre 2Co 11

Assiduidade bem conhecida. 11:16-33.

16. A palavra insensato (afron) foi

traduzida de várias formas (11:19; 12:6,

11; Lc. 11:40; 12:20; Rm. 2:20; I Co.

15:36; Ef. 5:17; I Pe. 2:15 ). Significa

"sem juízo" – agir "sem reflexão ou

inteligência" (Thayer).

17. Com não o falo segundo o Senhor

Paulo simplesmente quer dizer que sua

glória forçada não tem base na vida de

Cristo.

18. Com segundo a carne (cons. 5:16)

deve se entender hereditariedade,

aquisições intelectuais e honras (cons. Fp.

3:4). Relutantemente Paulo fez uso de

métodos usados pelos muitos a fim de

salvaguardar a sua obra em Corinto de

completa ruína. 19. Literalmente: Porque

de boa mente vocês toleraram os

insensatos,

sendo sensatos. A cortante ironia dessas

palavras seria logo entendida pelos

sofisticados coríntios (cons. I Co. 4:8-10).

20.

Cinco verbos, em intensidade crescente,

expressam as indignidades que os

coríntios bajuladores espontaneamente

suportam nas mãos dos falsos profetas.

Esses homens 1) os degradaram – quem

vos escravize; 2) os destruíram – quem

vos devore; 3) os defraudaram – quem

vos detenha; 4) os ridicularizaram –

quem se exalte; 5) os difamaram – quem

vos esbofeteie no rosto. Os simplórios

vítimas da duplicidade são os mais

ferozes defensores daqueles que os

corrompem! Cons. Mc. 12:40; I Pe. 5:2,

3; lI Pe. 2:10-22; Judas 8-16.
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COMENTÁRIOS EXTRAS

21-31. Nestes versículos temos 1) a

provocação de Paulo (v. 21) - sua relutante

autodefesa contra calúnias injustificadas;

2) as pretensões de Paulo (vs. 22-24a) –

sua superioridade em todas as questões

que envolviam orgulho humano (cons. Fp.

3:4 e segs.); 3) as perseguições de Paulo

(II Co. 11:24b, 25) – seus muitos

sofrimentos por amor de Cristo; 4) os

perigos enfrentados por Paulo (vs. 26,27)

– os frequentes perigos enfrentados em

suas viagens;

5) as perturbações de Paulo (vs. 28, 29) –

sua ininterrupta preocupação com todas

as igrejas; 6) o princípio de Paulo (v. 30)

– sua paradoxal glória na fraqueza; 7) o

protesto de Paulo (v. 31) – sua principal

deferência para com o conhecimento

divino da veracidade do seu registro.

32,33. O incidente aqui registrado (o

qual, superficialmente,

parece um anticlímax) harmoniza-se
lindamente com 1) a narrativa de Atos
9:23-25; 2) os fatos conhecidos da
história antiga (Aretas reinou de 9 A.C.
até 39 A.D.), e 3) a providência divina.
Paulo recordava-se desse incidente do
começo do seu ministério (cons. Gl. 1:17)
como sendo o acontecimento dramático
que estabeleceu o padrão de sua vida por
todos os anos que se seguiram.
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Comentário de F. Davidson sobre 2 Co 11

A defesa de Paulo baseia-se em sua vida e obra (2Co 11.16-
12.11)

Passa agora o apóstolo a defender-se narrando outra vez as
agruras pelas quais passou. Reconhece que o que vai fazer não é
segundo o Senhor (17). Nisto, não vai de encontro a qualquer
coisa fundamental, porém apenas não está de acordo com o
procedimento costumeiro dos cristãos, os quais não andam se
gabando. De boa mente tolerais os insensatos (19).
Possivelmente o apóstolo, com delicadeza, está sendo irônico
neste versículo. Gente superior pode usar de um pouco de
condescendência com os de baixa classe! Mas, diz ele no vers.
20, estais vendo o que esses falsos apóstolos vos fazem com o
vosso consentimento. Paulo está sugerindo, outra vez com
ironia, que ele não ousara avançar tanto, e que os tais lançavam -
lhe em rosto tamanha fraqueza. Então, prossegue comparando
suas próprias qualificações, como apóstolo, com as dos outros
mestres deles, ao narrar de novo suas experiências como
ministro de Cristo.

>2Co-11.23

Da narrativa apresentada nos Atos colhemos bastante informação

que nos possibilita identificar alguns dos incidentes referidos nos

vers. 23-27. Como fora de mim (23). O apóstolo considera esta

espécie de argumento como tolice, inconveniente para um cristão;

mas forçam-no a isto. A preocupação com todas as igrejas (28). Os

labores estupendos de Paulo por Cristo estão indicados nesta frase.

Era um obreiro infatigável, tanto fisicamente (viajava sempre) como

mentalmente (escreveu numerosas epístolas) e espiritualmente. Seu

exemplo é um estímulo para todos quantos empreendem trabalho

missionário. Nos vers. 32 e 33, alude à sua fuga emocionante de

Damasco, narrada em #At 9.24-25. O apóstolo menciona Aretas

(32) por nome. Este seria Aretas IV, rei dos Árabes Nabateus. É o

único lugar onde se diz que ele também dominava sobre Damasco.

A história secular não regista este fato.



OBJETIVOS

1
Mostrar
Que Deus sempre nos socorre.

2
Apresentar
A grandeza da chamada de Paulo.

3
Explicar
Que as crises são passageiras.
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3 passos para 
entender

1

Um chamado 
em meio às 

perseguições.

2

Socorro em 
tempo de 

crise

3 

A provisão de 
Deus em 
tempos 
difíceis
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INTRODUÇÃO

Nesta lição, veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como
Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. apesar
de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã.



COMENTÁRIOS EXTRAS

PAULO - Em grego Paulos, derivado do latim Paulus, que quer
dizer pequeno.

Nome do grande apóstolo dos gentios. O nome judaico anterior
era Saulo; no hebreu Shaul, no grego, Saulos; assim denominado
nos Atos dos Apóstolos, mesmo até depois da conversão de
Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, At 13: 9. Daqui em diante, só
tem o nome de Paulo, que ele a si mesmo dá em todas as suas
cartas. Não é de estranhar que alguns pensem que tomou este
nome do procônsul Sérgio. Isto, porém, não é de modo algum
aceitável, tendo em vista o modo gentil pelo qual S. Lucas o
apresenta, dando-lhe o nome de Paulo, quando começou a sua
obra de apóstolo das gentes. É mais provável que, acompanhando
o costume de muitos judeus, At 1: 23; 12: 12; Cl 4: 11, e
principalmente os judeus da dispersão, o apóstolo usasse de
ambos os nomes. Havia nascido em Tarso, cidade principal da
Cilícia, At 9: 11; 21: 39; 22: 3, e pertencia à tribo de Benjamim,
Fp 3: 5. Não se sabe como é que a sua família foi residir em
Tarso. . Uma antiga tradição afirma que ele havia sido levado de
Giscala em Galileia, pelos romanos, depois que tomaram este
último lugar.

É possível, pois, que a família de Saulo em tempos anteriores,
tivesse fixado residência em Tarso, com alguma das colonias que os
reis da Síria estabeleceram ali (Ramsay, St. Paul the Traveler, p. 31)
ou que tivesse imigrado voluntariamente, como faziam muitos
judeus por motivos de ordem comercial. Parece que S. Paulo tinha
relações familiares de alto valor e de grande influência. Em Rm 16:
7, 11, manda saudar a três pessoas, seus parentes, das quais
Andrônico e Júnias, que se haviam assinalado entre os apóstolos e
que foram cristãos primeiro que ele. Pela leitura de At 23: 16, sabe-
se que "um filho de sua irmã" que provavelmente morava em
Jerusalém com sua mãe, deu informações ao tribuno sobre a
conspiração tramada contra a vida de S. Paulo. Dá isto a entender
que este moço pertencia a alguma das famílias importantes da
cidade, o que parece confirmado pelo fato de Paulo haver presidido
à morte de Estêvão. É provável que já fosse membro do concílio, At
26: 10, pois que não tardou a receber comissão do sumo sacerdote
para perseguir os cristãos, 9: 1, 2; 22: 5. Os seus dizeres na epístola
aos filipenses 3: 4-7, autorizam-nos a crer que ocupava posição de
grande influência que lhe dava margem para conseguir lucros e
grandes honras. As suas relações de família não podiam ser
obscuras.

Comentário de Davis sobre Paulo



COMENTÁRIOS EXTRAS

Apesar de receber uma educação subordinada às tradições e às
doutrinas da fé hebraica, e de ter pai fariseu, At 23: 6, ele era
cidadão romano. Ignora-se por que meios havia alcançado este
privilégio; teria sido por serviços prestados ao estado ou talvez
por compra, e pode bem ser que o nome Paulo tenha alguma
relação com o título de cidadão romano. De qualquer modo que
seja, dava-lhe grande importância na sequência de seu trabalho
cristão, e serviu mais de uma vez para salvar-lhe a vida. Tarso era
centro intelectual do oriente onde existia uma escola famosa e
onde dominava a filosofia estoica. É possível que Paulo crescesse
ali sob estas influências. Seus pais, sendo como eram, fiéis à lei
mosaica, o mandaram logo para Jerusalém para ser educado lá. À
semelhança de outros rapazes da mesma raça, tinha de aprender
um ofício, que, no seu caso, foi o de fazedor de tendas, das que se
usavam nas viagens, 18: 3. Como ele mesmo diz, 22: 3, foi
educado em Jerusalém, para onde o mandaram, quando muito
jovem. A educação consistia principalmente em fixar nele as
tradições farisaicas. "Foi instruído conforme a verdade da lei de
seus pais", ibid.

Teve como preceptor, um dos mais sábios e notáveis rabinos
daquele tempo, o grande Gamaliel, neto do ainda mais famoso
Hilel. Foi este Gamaliel, cujo discurso se contém nos Atos dos
Apóstolos 5: 34-39, que aconselhou o sanedrim a não tentar contra
a vida dos apóstolos.

Este Gamaliel possuía alguma cousa estranha ao espírito farisaico, a
qual se avizinhava da cultura grega. O seu discurso já referido,
demonstra que ele não possuía o espírito intolerante e perseguidor,
característico da seita dos fariseus. Celebrizou-se por seus vastos
conhecimentos rabínicos.

A seus pés o jovem Saulo, vindo de Tarso, recebeu as lições sobre
os ensinos do Antigo Testamento, porém já se vê, de acordo com as
subtilezas e interpretações dos doutores que acenderam no espírito
ardente do jovem discípulo, um zelo feroz para defender as
tradições de seus antepassados. Assim, pois, o futuro apóstolo
tornou-se fariseu zeloso, disciplinado nas ideias religiosas e
intelectuais de seu povo. Por este modo, as suas qualidades
pessoais, o seu preparo intelectual, e, talvez ainda, as relações de
família, preparavam-lhe posição de destaque na sociedade judaica

Dicionário Davis
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1 - Um chamado em meio 
às perseguições.

O apóstolo Paulo nos deixou como legado
uma biografia admirada por muitos. Um
homem sempre disposto a realizar a obra de
Deus com excelência.
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O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda
perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina
Paulo abandona a sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso
anunciador do Evangelho de Cristo [At 26.28]. Ele chegou a discorrer
sobre seu sofrimento pela Noiva de Cristo, das marcas em seu corpo por
ela e do seu amor zeloso que sempre teve pela Igreja [Gl 6.17]. Os
cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na
sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo.

1.1. Uma transformação 
milagrosa.



1.2. Sua missão era maior do 
que sua dor.

O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre a missão mesmo
num contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes
que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos
ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu
bastante. No entanto, não desistiu de sua missão.

14



1.3. A luz brilhou nas trevas.

O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua
entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de
Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas
ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém é
mister dizer que Paulo pertencia a famosa seita dos fariseus. Esta
influente seita determinava que a Lei devesse ser seguida sem
questionamentos. Os cristãos da Igreja Primitiva pregavam que a
salvação só era possível mediante ao arrependimento e à entrega de sua
vida ao Senhor [Mt 3.2]. Esta mensagem ia de encontro a tudo que Paulo
acreditava. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado num
madeiro era maldito de Deus [Dt 21.22-23]. Este era o pensamento de
Paulo em relação ao Senhor Jesus.

15
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2 - Socorro em tempo 
de crise

No momento de crise e solidão Deus enviou
Barnabé para socorrer Paulo. Quando
precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro.
Ele não nos abandona na hora da dificuldade.
Barnabé se dispôs a ajudar um homem que
estava sendo desprezado por todos. Assim,
Barnabé somou de maneira sem igual para a
expansão do Evangelho. Que o Espírito que
estava sobre barnabé também repouse sobre
nós.



2.1. Crise política.

A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde sua fundação.
A Igreja Primitiva enfrentou diversas perseguições, que ocasionaram a
morte de muitos cristãos [At 12.1-2]. A recusa de ser leal ao imperador
como a uma divindade era motivo para ser alvo de perseguição. E o
discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor: Jesus Cristo. No ano 64
d.C., o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a
cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessassem
sua fé eram torturados, lançados na cova dos leões e queimados. Assim
foi e assim tem sido. A Igreja nunca está imune às perseguições, contudo
continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de
Jesus [Mt 16.18].

17



2.2. Crise econômica.

A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode
viver. Esta pandemia que se alastrou pelo planeta, recentemente,
trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também
no período da Igreja Primitiva existiam milhares de pobres e
necessitados que eram amparados pelos cristãos [At 4.34-35]. O
amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma
coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo
para os cristãos pobres da Judeia [1 Co 16.1-3]. O que vemos
então? Que a liberalidade acompanhada do cuidado com os mais
humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos
fiéis.

18



2.3. Crise espiritual.

As heresias estavam presentes na Igreja, fazendo mal a muitos [2 Pe 2.1].
Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Os ourives
estavam mais preocupados com o seu ganha-pão do que com sua fé [At
19.24]. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança
por parte dos romanos. Por se tratar de um povo ateísta, eles não
conseguiam entender como os cristãos não adoravam a ídolos em seus
cultos e como se colocavam de pé e os olhos fechados, orando sem
nenhum elemento visível. Diante de tamanha crise espiritual por parte de
muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo a certeza de que Ele
era seu socorro.

19
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3 - A provisão de Deus 
em tempos difíceis

Temos um Deus que supre todas as

nossas necessidades. Assim como cuidou

do povo de Israel no deserto, Deus

cuidou de igual modo de Paulo.



3.1. Devemos confiar no 
Senhor.

Devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos [Mt 6.34].
Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de
uma jovem um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus
senhores [At 16.18-20]. Contudo em meio à crise, Paulo não perdeu o
ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As
circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão!

21



3.2. Nada pode nos separar 
do amor de Cristo.

A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde
passava: prisões, espancamentos, apedrejamento, naufrágio,
emboscadas, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença,
desidratação, entre outros. Ainda assim, Paulo não desistiu de servir a
Deus em toda sua caminhada cristã. Ele testemunha que era movido
continuamente pelo pleno conhecimento do imensurável amor de Cristo
ao morrer por todos nós [2 Co 5.14]. Se louvarmos a Deus em meio às
nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e
amarguradas [Gl 2.20].

A atitude diante da crise faz toda a diferença.

22
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O medo é um expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se
deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele
não temia o que lhe poderia fazer o homem [At 21.13]. Devemos ter em
mente que o medo em demasia impede as bênçãos.

3.3. Não deixe o medo destruir 
seus sonhos.
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CONCLUSÃO

Com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo
não eram melhores do que os dias de hoje. Mas podemos afirmar que Paulo
superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos de igual modo
possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor.
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