






1 - E também Saulo consentiu na morte dele [Estevão]. E fez-se, 
naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em 
Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da 
Samaria, exceto os apóstolos.

2 - E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele 
grande pranto.

3 - E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando 
homens e mulheres, os encerrava na prisão.

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE: Atos 8.1-3; 22.4,5; 26.9-11



Atos 22

4 - Persegui este Caminho até a morte, prendendo e metendo em 
prisões, tanto homens como mulheres,

5 - como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o 
conselho dos anciãos; e, recebendo destes cartas para os irmãos, 
fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles 
que ali estivessem, a fim de que fossem castigados.



Atos 26

9 - Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o 
Nazareno, devia eu praticar muitos atos,

10 - o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido poder 
dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas 
prisões; e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles.

11 - E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os 
obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, 
até nas cidades estranhas os persegui.



A história da expansão da Igreja no livro de Atos mostra um 
fariseu zeloso: Saulo de Tarso.

Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus.

Por isso, ele ganhou “carta branca” das autoridades religiosas 
para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um 
implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. 

INTRODUÇÃO
VAMOS ESTUDAR;



I – SAULO DE TARSO, O PERSEGUIDOR IMPLACÁVEL

1. Saulo se descreve como “blasfemo”, 
“perseguidor” e “opressor” (1 Tm 1.13).

Como um fariseu fanático, 
Saulo tinha a convicção 
de que seu papel era 
destruir a fé cristã, 
matando e prendendo os 
seguidores de Jesus.



Sua postura arrogante o 
fazia ser truculento, 
usando grande violência 
contra pessoas simples, 
homens e mulheres, sem 
qualquer compaixão. Ele 
acreditava piamente 
que, com esse 
comportamento, estava 
agradando a Deus. 

E também Saulo consentiu na morte 
dele. E fez-se naquele dia uma 
grande perseguição contra a igreja 
que estava em Jerusalém; e todos 
foram dispersos pelas terras da 
Judeia e de Samaria, exceto os 
apóstolos. Atos 8:1



Apoiado pela casta 
sacerdotal que odiava o 
nome de Jesus, Saulo 
usava dos meios legais 
para atacar os cristãos. 
Por causa de sua 
truculência, os 
seguidores de Jesus 
tiveram que fugir para 
outras cidades.



E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os 
discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote.
E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de 
que, se encontrasse alguns deste Caminho, quer homens quer 
mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 9:1,2

O perseguidor “respirava ameaças 
e morte” contra os discípulos de 
Jesus e, por isso, não via 
problemas em prender e arrastar 
presos para Jerusalém os que 
professavam o nome do Nazareno 
.



2. As ameaças de Saulo de Tarso.

❖ A expressão “respirando ameaças e morte” (At 9.1) 
descreve Saulo, de maneira figurada, como uma fera 
selvagem que ameaça sua presa.

❖ No texto de Atos 9.21, o perseguidor era visto como um 
exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de 
permitir que fossem açoitados. 

❖ Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de 
Cristo.



Os 50 países em que 
é mais difícil ser 
cristão em 2021Todos os dias, 12 cristãos 

são injustamente detidos 
ou presos, e outros 5 são 
sequestrados.

A PERSEGUIÇÃO DA IGREJA HOJE



3. Por que Saulo perseguia os cristãos?

Os motivos que levaram Saulo 
a se tornar um perseguidor 
inclemente contra os 

seguidores de Cristo,eram o 
zelo destrutivo pela Torah
e o suposto fato religioso 
de que Jesus talvez fosse 
um “blasfemo”



❖ Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o 
Messias prometido pelos profetas do AT era um escândalo.

❖ Ora, quem fosse suspenso no madeiro (cruz), de acordo com 
a Lei, estava sob a maldição divina (Dt 21.23).

❖ Nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo.

❖ Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que 
Cristo assumiu a maldição da Lei e, por isso, nos livrou 
dessa maldição (Gl 3.13).



II – A PERSEGUIÇÃO CONTRA A IGREJA DE CRISTO

1. Contra os seguidores de Jesus.

A perseguição de 
Saulo contra Jesus era 
uma perseguição 
contra a Igreja, o 
Corpo de Cristo, uma 
instituição divina.

Pois também eu te digo que tu 
és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja
Mateus 16:18



Ao passo que ele “respirava 
ameaças e morte” (At 9.1) contra 
os seguidores de Cristo, sua 
intenção era acabar de vez com “a 
Igreja”. 
Ao atacá-la, Saulo atingiu as 
pessoas que representavam Cristo, 
dentre as quais havia um homem 
arguto, defensor do nome de Jesus 
e cheio do Espírito Santo, cujo 
nome era Estevão.



2. Saulo de Tarso e Estevão.

Saulo era um erudito da cultura 
judaica, greco-romana e 

autoridade na Torah

Estevão era erudito do judaísmo, 
cheio do Espírito Santo e 

capacitado a confrontar ideias 
contrárias aos ensinos de Jesus



O discurso inflamado de Saulo, 
e respaldado pelos oponentes 
dos seguidores de Jesus, 
deparou-se com outro 
discurso, mas este proveniente 
da sabedoria do Espírito.

Essa autoridade espiritual de 
Estevão atraiu a ira dos 
inimigos de Cristo. Por isso, 
com o pleno consentimento 
de Saulo, eles o apedrejaram 
até a morte

E não podiam resistir à 
sabedoria, e ao Espírito 
com que falava. Atos 6:10

E, expulsando-o da cidade, o 
apedrejavam. E as 
testemunhas depuseram as 
suas capas aos pés de um 
jovem chamado Saulo. Atos 7:58



3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual.

A igreja atual continua 
a despertar fúrias de 
certas autoridades 
políticas e religiosas 
que não aceitam a 
mensagem de 
liberdade e vida que o 
Evangelho 
proporciona.

10 Países que mais perseguem a igreja de Cristo

Coreia do Norte – 300 mil cristãos, 25 milhões hab.
Afeganistão – sem definição, 34 milhões hab.
Somália – sem definição, 14 milhões hab
Sudão – 2 milhões cristãos, 42 milhões hab.
Paquistão – 4 milhões cristãos, 200 milhões hab.
Eritreia – 3 mil cristãos, 5 milhões hab.
Líbia – 41 000 cristãos, 6 milhões hab.
Iraque – 258 000 cristãos, 40 milhões hab.
Iêmen – sem definição, 30 milhões hab.
Irã – 300 000 cristãos, 90 milhões hab.



❖ A necessidade de buscar a Deus  é própria do ser humano. Impedir 
essa iniciativa livre e pública é impedir a livre manifestação da 
condição de ser humano. 

❖ Ao longo da história, a perseguição aos cristãos viola os direitos 
humanos. 

❖ A partir do momento que autoridades, intelectuais, jornalistas, 
artistas exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar os 
seus valores, princípios e doutrinas que perpassam a dinâmica da 
vida e fazê-lo em qualquer espaço da sociedade, há sim uma violação 
aos direitos mais nobres do ser humano. 

❖ Não é possível exigir dos cristãos que escondam a sua fé, isto é, que 
deixem de falar o que eles têm visto e ouvido



III – QUANDO UM SISTEMA SE VOLTA CONTRA A IGREJA

1. Como era a perseguição 
contra os primeiros discípulos?

❖ Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e 
violenta. 

❖ Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-
los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e 
crianças (At 9.21; 22.5): “sobremaneira perseguia a 
igreja de Deus e a devastava” (Gl 1.13).



Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a 
fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos 
moldes de que Jesus havia alertado os discípulos: 

“Expulsar-vos-ão das 
sinagogas; vem mesmo 
a hora em que qualquer 
que vos matar cuidará 
fazer um serviço a 
Deus” (Jo 16.2).



2. Perseguição, tortura e método.

❖ Parece exagero afirmar que Saulo 
de Tarso torturava os primeiros 
cristãos, ele mesmo declara em 
seu testemunho pós-conversão. 

❖ Além de castigá-los fisicamente, 
ele empregava a tortura 
psicológica para induzi-los a 
blasfemarem (At 26.10,11). 

❖ Entretanto, apesar da violência 
empregada com açoites, prisões, 
tortura psicológica, apedrejamento e 
mortes, muitos dos discípulos fiéis a 
Cristo não negaram o nome de Jesus.

O que também fiz em Jerusalém. 
E, havendo recebido autorização 
dos principais dos sacerdotes, 
encerrei muitos dos santos nas 
prisões; e quando os matavam eu 
dava o meu voto contra eles.
E, castigando-os muitas vezes por 
todas as sinagogas, os obriguei a 
blasfemar. E, enfurecido 
demasiadamente contra eles, até 
nas cidades estranhas os persegui. 
Atos 26:10,11



3. Perseguição aos pentecostais.

No início do Movimento Pentecostal no Brasil, nossos 
pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. 
Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológias. 
Tudo isso porque pregavam  uma doutrina que a religião 
oficial não aceitava. 
O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Vingren, os primeiros 
pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no 
Brasil? 
E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões 
brasileiros?



Se a Igreja fosse uma mera 
organização humana, já teria 
acabado. Mas é uma instituição 
divina, edificada pelo próprio 
Cristo e, por isso, a Igreja 
subsiste ao longo dos séculos e 
continuará a subsistir até a 
vinda gloriosa de Jesus para 
arrebatá-la. A Igreja é de Jesus.

Deus abençoe 
sua vida e sua 
família



Como Saulo se descreve?

Saulo se descreve como “blasfemo”, 
“perseguidor” e “opressor”.

REFLEXÕES



O que a expressão “respirando 
ameaças e morte” descreve?

A expressão “respirando ameaças e morte” (At
9.1) descreve, de maneira figurada, Saulo como 
uma fera selvagem que ameaça sua presa.



Segundo a lição, quem era um homem 
arguto, defensor do nome de Jesus e 
cheio do Espírito Santo?

Estevão.



Como se dava a perseguição 
contra a Igreja?

Paulo prendia os primeiros cristãos, 
mandava acoitá-los e não havia escrúpulos 
mesmo com mulheres e crianças.



Você acha que a igreja de hoje passa por 
algum tipo de perseguição? Justifique a sua 
resposta.

Resposta livre.


