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O Caminho de Damasco

Localizada a nordeste do monte Hermom, Damasco ( fig. 5), 
capital da Síria e uma das cidades mais antigas do mundo, foi 
um dos destinos escolhidos pelos novos discípulos de Jesus que 

fugiam da intensa oposição religiosa perpetrada em Jerusalém. Ali, a 
comunidade judaica era bastante numerosa, e seria como estar em casa. 
Nas diversas sinagogas, podia-se falar a todos do novo e vivo Caminho. 
Ninguém imaginava que a perseguição iria tão longe.

Como alguns rabinos – mestres do judaísmo – simpatizaram com as 
Boas-Novas, a quantidade de seguidores de Jesus aumentou considera-
velmente na Síria. Pessoas eram curadas, batizadas, recebiam o Espírito 
Santo, e a Igreja do Senhor caía na graça do povo. Diz a Palavra:

E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, 
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam 
pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um 
tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o 
pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus 
e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja 
aqueles que se haviam de salvar.

Atos 2.42-47

Capítulo 1
A conversão e a vocação de Saulo

(37 d.C. a 45 d.C.)
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A trajetória de Paulo

Essa notícia, porém, chegou aos ouvidos de Saulo na cidade santa. 
Incansável, esse homem não cruzou os braços diante de tamanha ameaça, 
pois precisava apurar aquelas informações o mais rápido possível. 

Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, movido de 
um desejo de justiça que acreditava ser divina. Por esse motivo, solicitara 
audiência com o sumo sacerdote (At 9.1).

Mesmo sendo saduceu, o chefe do Sinédrio aceitou receber o jovem 
fariseu que tanto lutava pela defesa da Lei. Os religiosos não abririam 
mão da influência sobre o território sírio; assim, apoiaram o plano para 
extinguir os insurgentes. Saulo, então, pediu-lhes cartas, obrigando os 
líderes das sinagogas damascenas a entregarem os judeus adeptos da 
nova fé. Todos os capturados seriam conduzidos a Jerusalém, a fim de 
que fossem julgados, castigados ou mortos (At 9.2,3). 

Fig. 5 – Cidade de Damasco.

Smallcreativeunit / 123RF
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Jesus aparece a Saulo 
O percurso seria longo – mais de 250 quilômetros separavam Jeru-

salém de Damasco. A cavalo, seriam gastos em torno de cinco dias para 
perfazer essa distância. Saulo não viajava sozinho – uma escolta de ho-
mens comissionados pelo Sinédrio o acompanhava. 

Cavalgavam resolutos apesar do cansaço e do sol a pino. Faltava 
pouco para o fim da exaustiva jornada. Já iam pelas planícies próximas 
a Damasco, quando, de repente, uma luz muito forte envolveu Saulo. 
Assustado, o fariseu caiu da montaria ( fig. 6), enquanto uma voz foi 
ouvida por todos que o acompanhavam (At 9.7):

– Saulo, Saulo...
Voltando o rosto para o esplendor vindo do céu, ele sentiu os olhos arderem e 

gritou de dor. Aquela luz seria 
a última coisa que veria nos 
próximos dias.

– Por que me persegues? – A 
pergunta o surpreendeu. 

Saulo não fazia ideia do 
que estava acontecendo. “Não 
consigo ver!”, pensava. Com a 
mente confusa, questionou:

– Quem és, Senhor?
– Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.1

Essa resposta deixou Saulo sem saber como agir. Provavelmente, ele 
começou a dizer a si mesmo: “Aquele Jesus? Impossível! Eu O vi pregado 
na cruz! Ele morreu!”. Um choque percorreu o corpo e a alma de Saulo. 
Entendendo que tudo quanto diziam aqueles a quem perseguira era 
verdade, o fariseu tremeu. “Ele é o Filho de Deus? Aquele que ressuscitou 
está falando comigo?”. Não houve mais forças nele para contestar. Então, 
rendeu-se ao chamado do Mestre.

Fig. 6 – Paulo e o encontro com Jesus.

A conversão e a vocação de Saulo (37 d.C. a 45 d.C.)

Rafael Barsottelli
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A trajetória de Paulo

– Senhor, que queres que faça? – balbuciou.
– Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer – 

ordenou-lhe Cristo.
David Soares

Fig. 7 – Parte da antiga Rua Direita, onde Paulo foi levado.

Anton Ivanov / 123RF

Fig. 8 – Entrada da casa de Ananias.
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