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APROFUNDAMENTO I

PAULO, SUA MISSÃO, AFETO, FORÇA E ESTRATÉGIA!

PÁG. 1

“Quantas viagens com perigos em rios, perigos de 
ladrões, perigos por parte de compatriotas meus, peri-
gos por parte das nações, perigos na cidade, perigos no 
deserto, perigos no mar, perigos por estar entre falsos ir-
mãos! Com fadigas e duros trabalhos, quantas noites sem 
dormir, com fome e sede! Quantos jejuns, com frio e sem 
roupa! E, além de tudo, minha preocupação cotidiana, o 
cuidado que tenho por todas as igrejas!” (2Cor 11,26-28).

Paulo desempenhou um papel importante na evan-
gelização dos primeiros cristãos. Ao longo de 11 anos, 
de 46 a 57, ele empreendeu três viagens missionárias, 
andando pelo interior da atual Turquia e ao longo da 
faixa litorânea da Grécia, na região do mar Mediterrâneo. 
Eram jornadas árduas, feitas a pé ou de navio. 

Nessa andança, Paulo estabeleceu comunidades em 
quatro províncias do império: Galácia, Ásia, Macedônia 
e Acaia. Acompanhou pessoalmente a caminhada delas 
através de visitas, cartas e colaboradores, divulgando o 
evangelho até os confins do Império Romano. A influ-
ência de Paulo é indiscutível: “O cristianismo, tal como 
existe hoje, deve muito a ele”. 

O trabalho de Paulo é incansável, talvez por crer na 
iminência da parusia do Senhor Jesus. Mas a realização 
de sua importante obra missionária na construção da 
Igreja primitiva é moldada por certa força espiritual, 
formação e estratégia bem pensada e refletida:

a) O amor de Cristo: “tudo o que para mim era lucro, agora 
considero como perda, por amor de Cristo” (Fl 3,7). O 
fariseu Paulo se converte à salvação pela graça e amor 
de Jesus Cristo, deixando a salvação pela observância 
da lei. Ele põe sua vida inteiramente a serviço de Jesus. 
Uma vida movida pelo amor de Cristo: “E já não sou 
eu que vivo; é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20).

b) Formação helenista:  “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5,1). Paulo viveu em Tarso, uma cidade 
grande, conhecida por abrigar escolas filosóficas. O 
estilo de vida da cidade grega (os esportes, a arte, a 
cultura etc.) influenciou e formou Paulo como um 

judeu mais aberto para o mundo do que seus irmãos 
na Palestina. Ele foi o grande missionário no meio dos 
não judeus!

c) Infraestrutura: Roma, capital de um império sem 
precedentes, com mais de um milhão de habitantes 
e com o contínuo ir e vir de produtos e de pessoas: au-
toridades, exércitos, comerciantes, correios, escravos, 
pregadores de muitos cultos que percorriam a rede 
de hospedarias, rotas e estradas. Paulo, missionário e 
viajante, foi um dos beneficiários dessa infraestrutura 
do Império Romano para a irradiação do Evangelho 
com maior facilidade.

d) Cidades estratégicas: Paulo procurou as cidades im-
portantes daquele tempo, nas quais fundou uma base 
para ampliar a difusão do Evangelho. Transformou, 
por exemplo, Éfeso em sua base para espalhar as 
sementes do Evangelho nos interiores da Ásia e da 
Galácia. A cidade de Éfeso, como Tessalônica e Corinto, 
era também conhecida por ser portuária, oferecendo 
maior facilidade de viagem (1Cor 16,5-9).

e) Trabalho manual e opção pelos pobres: “Noite e dia 
trabalhando para não sermos de peso para nenhum 
de vocês” (2,9). Com seu trabalho manual, Paulo 
mergulhou na vida dos escravos que constituíam 
até dois terços da população nas cidades do Império 
Romano. Inserido no mundo de trabalho no qual a 
sociedade escravista explorava as pessoas, ele pregou 
e defendeu não só a dignidade humana, mas também 
uma nova ordem social: “Não há escravo nem livre” 
(Gl 3,28). Uma opção pelos pobres, exigindo a justiça, 
liberdade, fraternidade!

f ) Casa: “Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na 
casa deles” (1Cor 16,19). No mundo greco-romano, a 
casa, de modo geral, possuía uma loja ou oficina na 
frente e uma acomodação de moradia no fundo. Para 
Paulo, fabricante de tenda, a oficina era a base está-
vel de contatos e reuniões. Aí nasceu a comunidade 
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(igreja, congregação, assembleia). A casa era, para os 
primeiros cristãos, o espaço acolhedor e missionário 
de partilha e de celebração.

g) Liderança: “Nós lhes pedimos, irmãos, que tenham 
consideração por aqueles que se afadigam entre 
vocês, aqueles que os dirigem no Senhor e os acon-
selham” (5,12). Paulo incentivou a formação e a auto-
nomia da liderança local na vida da comunidade após 
sua saída. Eram pessoas que conheciam a própria 
realidade e tinham a confiança da comunidade com 
ampla rede de contatos sociais.

h) Participação de todos: “Portanto, encorajem-se uns 
aos outros e se edifiquem mutuamente, como, aliás, 
vocês já estão fazendo” (5,11). Paulo encorajava seus 
fiéis a se envolverem nas atividades pastorais. Espe-
rava que eles compartilhassem todos os aspectos das 
necessidades pastorais da comunidade: “Carreguem 
o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei 
de Cristo” (Gl 6,2).

i) Cuidado afetuoso: “Meus filhos, por vocês eu sofro de 
novo as dores de parto, até que Cristo se forme em 
vocês” (Gl 4,19). Em suas cartas, Paulo, como mãe e 
pai, expressa seus afetos e preocupações com seus 
filhos e filhas na fé (2,7-8.11; 1Cor 3,1-3; 4,14). Com 
relacionamento maternal e paternal, ele acompanha 
a vida da comunidade, encorajando-a (2,11-12) e 
exortando-a (5,12-22). Um relacionamento pastoral 
constante, próximo e afetuoso!

j) Carta: “Peço-lhes encarecidamente que esta carta 
seja lida a todos os irmãos” (5,27). O correio era o 
meio de comunicação mais avançado e organizado 
do império. A cada 30 quilômetros havia postos de 
troca de cavalos e de pessoas para agilizar a entrega 
das cartas. Por meio delas, Paulo não só acompanhou 
as comunidades, mas também sintetizou suas ideias 
e orientações pastorais.

k) Preocupação com a necessidade das comunidades que 
não foram fundadas por ele: É bem conhecido o afeto 
de Paulo por suas comunidades de fundação (2,11). 
Contudo, ele se preocupou também com a necessi-
dade de seus irmãos e irmãs de outras comunidades. 
Por exemplo, Paulo enviou Tito a Corinto para orga-
nizar a coleta para os pobres de Jerusalém (2Cor 8,6).

 l) Trabalho comunitário: “Paulo, Silvano e Timóteo à 
Igreja dos tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no 
Senhor Jesus Cristo” (1,1). Paulo não viajava nem 
trabalhava sozinho. Sempre acompanhado pelos 
colaboradores, Paulo empreendeu várias viagens 
missionárias e organizou as comunidades. Encora-
jou a responsabilidade compartilhada na pastoral! 
Timóteo, por exemplo, foi enviado a Corinto, para 
lembrar à comunidade as “normas de vida em Cristo 

Jesus” (1Cor 4,17). Um trabalho pastoral realizado 
de forma coletiva!

m) Relacionamento afetuoso e familiar: “Recomendo a 
vocês nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreia, 
para que a recebam no Senhor de modo digno, como 
convém a santos” (Rm 16,1). Nas saudações pessoais 
em Rm 16, transparecem os afetos e as preocupações 
de Paulo com muitas pessoas. Ao longo de sua vida 
missionária, ele cultivou o relacionamento afetuoso 
e familiar com seus colaboradores e colaboradoras, o 
que sustentou sua árdua atividade missionária.

Nos primeiros anos do movimento de Jesus, Paulo foi 
uma personagem importante. Propagou o evangelho de 
Jesus crucificado e ressuscitado para lugares distantes, 
como a Ásia Menor, Grécia e até Roma. Seu trabalho 
na evangelização e construção das comunidades é tão 
grande que muitos estudiosos atribuem a ele o título de 
um dos fundadores do cristianismo.

 Paulo, missionário audaz de Jesus Cristo, com suas 
viagens, perigos, perseguições, sofrimentos, comuni-
dades e, sobretudo, várias cartas (1Ts, Fl, 1Cor e 2Cor, 
Fm, Gl, Rm). Nelas, explica-se, em parte, por que Paulo 
conseguiu realizar tão importante obra missionária: 
paixão por Jesus e pelo povo; infraestrutura do império; 
trabalho manual com inserção no mundo dos pobres, 
associação, comunidades em casa, formação de lideran-
ça, trabalho comunitário; participação de todos; relacio-
namento afetuoso e familiar etc. A missão não foi uma 
atividade espontânea, mas fruto de uma ação pastoral 
bem refletida e planejada.

Dois mil anos se passaram. A realidade da Igreja não 
é mais a de Paulo. O movimento cristão, por exemplo, 
foi apropriado pelo Império Romano, em 313: a constru-
ção de templos e basílicas no lugar da casa, uma igreja 
triunfalista, com um clericalismo excludente e uma 
liturgia ritualista, entre outros. A religião imperialista 
persiste até hoje e o mundo dos pobres explorados e 
humilhados também. Quais as recomendações que 
Paulo faria hoje às nossas igrejas e comunidades? É 
importante dialogar, a partir da nossa realidade e da 
experiência de vida, com Paulo, apaixonado pelo evan-
gelho de Jesus crucificado e ressuscitado e pelo povo: 
“Tínhamos tanto carinho por vocês, que estávamos 
dispostos a dar-lhes não somente o evangelho de Deus, 
mas até a nossa própria vida” (2,8).

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que está a 
serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, 
comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro Bíblico 
oferece cursos regulares de formação bíblica em diferentes 
modalidades e presta assessorias as dioceses, paróquias, comu-
nidades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.
br; nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: Centro 
Bíblico Verbo.
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APROFUNDAMENTO II

PRINCÍPIOS DA VIDA
DAS COMUNIDADES DOMÉSTICAS EM PAULO

PÁG. 3

Paulo, um grande missionário dos gentios, ao longo 
de mais ou menos 15 anos de andança, fundou várias 
comunidades cristãs pela Ásia Menor (atual Turquia) e 
pela região litorânea da Macedônia e da Acaia (atual 
Grécia). Redigiu várias cartas pastorais para orientar, 
animar e acompanhar suas comunidades, 1Ts, Fl, Fm, 
1Cor e 2Cor, Gl, e uma carta endereçada à comunidade 
de Roma.

Nessas cartas, Paulo aborda vários temas que surgi-
ram na experiência da vida da comunidade, formada 
por algumas dezenas de pessoas – as comunidades 
domésticas nas cidades do Império Romano: a vinda do 
Senhor (1Ts); o Evangelho com cruz e a vida na alegria 
e gratidão (Fl); a convivência entre patrão e escravo 
(Fm); o evangelho de Jesus crucificado, a opção pelos 
pobres, a vida cristã no mundo greco-romano; a vida 
comunitária; a ressurreição (1Cor); o apostolado e a 
coleta (2Cor); a liberdade cristã e a salvação através da 
fé em Jesus crucificado e ressuscitado – a teologia da 
gratuidade versus a salvação pela observância da lei 
do puro e do impuro – a teologia da retribuição (Gl); a 
salvação pela graça de Deus e a convivência entre os 
judeu-cristãos e os gentio-cristãos (Rm).

Em sua abordagem, ele exprime alguns princípios da 
vida cristã nas comunidades e no mundo greco-romano. 
São os princípios que moldam a vivência dos cristãos 
para que sua comunidade seja a presença do Reino de 
Deus: o mundo transformado pela vida digna, justiça paz 
e alegria no Espírito do Senhor Jesus Cristo crucificado 
e ressuscitado:   

a) A liberdade cristã: “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem 
prender de novo ao jugo da escravidão” (Gl 5,1); “Por-
que vocês não receberam um espírito de escravos, 
para de novo estarem no medo, mas receberam um 
espírito de filhos adotivos, por meio do qual clama-
mos: Abba! Pai” (Rm 8,15). A liberdade cristã baseada 
no Espírito de Jesus Cristo crucificado, portador da 
salvação pelo amor e gratuidade do Deus da vida. 
Paulo exorta os fiéis a viver pelo Espírito de Jesus e, 
assim, não seguir a lei do puro e do impuro, nem a lei 
da sociedade escravista.

b) O amor cristão: “Quem nos separará do amor de Cris-
to? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a 

nudez, o perigo, a espada?” (Rm 8,35); “Que o próprio 
Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus guiem nosso 
caminho até vocês. E quanto a vocês, que o Senhor 
os faça crescer e ser ricos no amor mútuo e para 
com todos, tal como o amor que temos por vocês” 
(3,11-12); “Façam tudo com amor” (1Cor 16,14). Na 
experiência missionária e pastoral, Paulo afirma que 
o amor cristão deve ser concreto e prático, para ativar 
a transformação da sociedade (família, comunidade, 
sociedade e humanidade, na justiça e fraternidade).

c) A dignidade e igualdade de todos em Cristo: “Existem 
diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem 
diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Existem diferentes atitudes, mas o mesmo Deus 
que realiza tudo em todos” (1Cor 12,4-6). Os fiéis são 
chamados a viver em harmonia, sem divisões sociais 
discriminatórias. A comunidade cristã deve ser o pro-
tótipo da nova humanidade e sociedade, porque ela 
é a presença antecipada do Reino de Deus de forma 
social e histórica!

d) A alegria e esperança: “Alegrem-se sempre no Senhor. 
Repito: alegrem-se! Que a bondade de vocês se torne 
conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se 
aflijam por nada. Que as necessidades de vocês se-
jam conhecidas diante de Deus, por meio da oração 
e da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, 
que excede sempre toda compreensão, guardará os 
corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus” 
(Fl 4,4-7); “Estejam sempre alegres. Rezem sem cessar. 
Deem graças por tudo. Porque esta é a vontade de 
Deus para vocês em Cristo Jesus” (5,16); “Pois o Reino 
de Deus não é comida nem bebida, e sim justiça, paz 
e alegria no Espírito Santo” (Rm 14,17). A fé, liberdade 
e amor em Jesus provocam a alegria, paz e esperança 
que reinam na experiência comunitária.

Tudo isso em consequência de uma experiência de 
pregar e vivenciar o evangelho de Jesus crucificado e 
ressuscitado nas comunidades. No modo de entender 
de Paulo, Jesus é uma experiência de vida: “Já não sou 
eu que vivo; é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20a).

A fé, a liberdade, o amor, a dignidade, a igualdade, 
a alegria, a esperança... Os princípios da vida cristã são 
vivenciados e renovados no dia a dia da comunidade 
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e, sobretudo, na ceia do Senhor. A ceia é uma refeição 
comunitária em memória de Jesus, na qual cada pessoa 
traz algo para ser partilhado. Sentam-se todos à mesma 
mesa e partilham da ceia do corpo e sangue de Jesus 
de Nazaré, que lutou pela vida (1Cor 11,17-34). É a 
experiência da comunhão e fraternidade entre ricos e 
pobres, livres e escravos, judeus e gentios, mulheres e 
homens (Gl 3,28). 

Hoje, em nossa sociedade e, infelizmente, em nossas 
comunidades cristãs, persistem exploração e violência, 
má distribuição de recursos, divisões e desigualdades 
sociais, dificuldade nas relações de gênero etc. E aí, o que 
significa a eucaristia celebrada e vivida autenticamente? 
Ela deveria ser a melhor demonstração e contribuição 

dos princípios da vida cristã para a construção de uma 
sociedade justa e fraterna, reavivando a presença de 
Jesus crucificado e ressuscitado: “Que a graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo esteja com vocês” (5,28).

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que está a 
serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, 
comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro Bíblico 
oferece cursos regulares de formação bíblica em diferentes 
modalidades e presta assessorias a dioceses, paróquias, comuni-
dades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.
br; nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br; Facebook: Centro 
Bíblico Verbo.
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