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01/13: “O Apóstolo Lidera a Expansão do Evangelho” - Atos 14,16 e 19
“E DEUS pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias” (At 19.11)

Olá Amado(a).
Iniciamos um novo trimestre, e com ele um novo tema para estudos. Desta feita estudaremos em mais 13
Lições acerca das Cartas (Epístolas) de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Creio
muito gratificante este estudo, visto serem estes escritos repletos de ensinos vindos do conhecimento
extraordinário do Apóstolo Paulo. Direcionado pelo Espírito da Verdade, ele que foi previamente preparado para
tal função, assim como Moisés o foi para direcionar o Povo de DEUS e nos legar os primeiros Escritos Sagrados.
Como veremos, a cada estudo, não há dúvidas quanto à autoria desses escritos. Paulo é o mais
extraordinário escritor das Escrituras do Novo Testamento. Dos seus 27 Livros, 13 deles são de autoria
comprovada do grande Apóstolo, havendo quase unanimidade acerca de que também ele haja escrito a Epístola
aos Hebreus, tornando-se desta forma o autor de mais da metade de todo o Novo Testamento.
De qualquer forma, nenhum dos escritores do Novo Testamento supera o Apóstolo quanto aos ensinos
de doutrina e interpretações do Velho Testamento em relação aos acontecimentos relatados nos Evangelhos, ou
relativos à vinda do Messias.
Aprender com o Apóstolo Paulo é, sobretudo, aprender do próprio Mestre não somente por ter sido ele
escolhido “Apóstolo”, o que significa “Enviado”, e, portanto, com autoridade do próprio Mestre e Senhor, Jesus,
mas também, pelo fato de ter sido escolhido especificamente para tal função, desde que não o foi quando da
escolha dos primeiros escolhidos “Apóstolos”. Paulo foi guardado para essa função específica.
Parece-nos que enquanto a fama de Jesus corria os cantos do Império Romano através das diversas
atuações de Jesus e dos doze, DEUS preparava a mente receptiva e sincera do adorador fariseu, cidadão romano,
bem conceituado, entre as lideranças religiosas por seu conhecimento das Escrituras, e muito bem preparado
intelectualmente, desde que educado aos pés do também afamado mestre e Rabino Gamaliel (Atos 22.3).
Importante saber que seu nome antes de ser escolhido apóstolo é Saulo, com significado de “desejado”
ou “grandioso” e tem seu nome mudado para uma completa ruptura com todo seu passado.
De um nome hebreu, passa a receber um nome de origem grega “Paulo” que significa “Pequeno”.
Quanta mudança! Aquele que se tornou “Pequeno” diante de todas as suas qualidades anteriores, foi feito
“Grande Apóstolo” sob a direção do Espírito recebido do Pai.
De verdade, Paulo foi o maior dentre os Apóstolos. Basta que conheçamos de seus escritos que
igualmente chegaremos à mesma conclusão.
O livro dos “Atos dos Apóstolos” narra o empenho deste Apóstolo na difusão da Obra do Senhor Jesus
por toda região Greco-romana, culminando com sua ida a Roma, onde foi morto durante o governo de Nero.
Das cidades para as quais as cartas que estudaremos neste trimestre foram encaminhadas, apenas Filipos
se situava na Europa (Macedônia) sendo a primeira cidade europeia a receber as Novas do Evangelho de Cristo.
As demais Epístolas deste Trimestre foram escritas a cidadãos de cidades localizadas na moderna Turquia, hoje
também pertencente ao bloco Europeu, antiga Ásia Menor.
Embora Lucas testemunhe “E DEUS pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias” (Atos
19:11), temos convicção de que DEUS continua a fazer maravilhas extraordinárias através dos escritos deste
“grande Apóstolo Pequeno”.
Indagado a respeito da Salvação, Paulo é simples e contundente na resposta que muitos ainda, mesmo
em nossos dias, não conseguem compreender: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo” (Atos 16.31).
Comecemos o trimestre Louvando a YAHU, nosso DEUS, e sedimentando este ensino do Apóstolo
Paulo. Salvação pela Fé em Cristo. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

