


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 73 - A Primeira viagem apostólica de Paulo    

1. A viagem missionária de Paulo e Barnabé 

A. ANTIOQUIA DA SÍRIA 
a. A Igreja  

1. Atos 13:1-3 
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres:  
Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene,  
Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 
Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:  
"Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". 
Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. 

2. A Igreja em Antioquia surgiu devido à perseguição que houve em 
Jerusalém sobre os judeus-cristãos de fala grega. Alguns que eram de 
Chipre, passaram por lá e evangelizaram gregos (não judeus) e assim 
começou a Igreja por lá (Atos 7:54-8:3) 

3. A Igreja em Jerusalém fica sabendo disso e envia Barnabé até lá para ver o 
que estava acontecendo. Barnabé vê, reconhece a Graça de Deus, e vai 
atrás de Paulo para ajudá-lo nessa obra (Atos 11:19-26). 

b. A cidade - Antioquia da Síria 
1. Haviam várias cidades no mundo com o nome de Antioquia.  

Antioquia da Síria, fundada mais ou menos a 300 anos a.e.c., era a 
principal, sendo a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo 
em número de habitantes (500 mil) apenas para Roma e Alexandria.  

2. A cidade era muito fértil, cresceu às margens do rio Orontes. Havia muito 
movimento de mercadores, com caravanas de comerciantes naquela 
cidade. Cidade rica, atraía os generais aposentados do Império, o que 
proporcionou várias construções romanas belíssimas no local. 

3. Além de alguns terremotos, próximo ao ano 540 foi invadida, saqueada e 
seus habitantes deportados, numa guerra dos Persas contra os Romanos. 
Por isso, hoje, a cidade tem apenas uma lembrança arqueológica de sua 
grandeza do passado. 

4. Hoje Antioquia é a atual Antáquia, e pertence ao território da Turquia. 
Hoje, cristãos, muçulmanos e judeus convivem pacificamente na cidade. 

5. Antioquia foi um dos principais centros cristãos do segundo ao quarto 
século.  

c. A viagem de Paulo e Barnabé 
1. No total da viagem, os dois percorreram (pelas referências do livro de 

Atos) algo em torno de 2.200km, levando em torno de 2 anos ou mais até 
o retorno a Antioquia.  

2. É provável que o narrador de Atos não tenha colocado a passagem de 
Paulo na Galácia, após o apedrejamento que houve na Licaônia (Listra e 
Derbe). Por isso, podemos até acrescentar mais alguns Quilômetros e mais 
alguns meses a esta viagem.  
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d. Selêucia  
1. Atos 13:14 

Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia  
e dali navegaram para Chipre. 

2. Selêucia ficava a 25km de Antioquia. Esse trajeto era feito a cavalo ou à 
pé. Selêucia era praticamente o porto que servia a Antioquia. 

3. Assim como Antioquia, haviam pelo menos 12 cidades com esse nome. 
Essa era a Selêucia Piéria. Era também uma cidade próspera, mas que foi 
destruída com a invasão dos Muçulmanos desde o séc. V ao VII da nossa 
era. 

4. Perto de Selêucia havia um monastério do séc. IV cujas ruínas 
permanecem até hoje: Monastério Simeão Estilita, o Moço, também 
conhecido como “São Simeão da Montanha Admirável”  

B. Chipre 
a. Salamina 

1. Atos 13:4,5 
Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para 
Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas 
sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. 

2. Havia uma comunidade Judaica na cidade, por isso, Paulo e Barnabé 
pregaram nas sinagogas.  

3. Salamina foi outra cidade Próspera, mas que foi completamente destruída 
por um terremoto no início do séc. IV. Ela foi reconstruída como 
Constância, em homenagem ao Imperador que era cristão, e ajudou ao 
povo a reconstruir a cidade, eliminando todos os impostos.  

4. Com a extinção do porto, a cidade entrou em declínio e as pessoas 
migraram para Famagusta, mais ao sul.  

b. Pafos  
1. Atos 13:6 

Havendo atravessado toda a ilha até Pafos  
2. Um trajeto de 174km (De São Paulo a Guaratinguetá são 179km) 
3. Pafos era a capital de Chipre. Lugar turístico-religioso, pois ali se pensava 

ser onde teria nascido Afrodite, deusa do amor, da beleza, da 
sensualidade (No panteão romano é a deusa Venus). 

4. Cidade bem religiosa, e por isso, cheia de sincretismos (mistura de 
religiões). E isso se vê claramente no detalhe do texto: “um judeu, 
chamado Barjesus, que praticava magia e era falso profeta” 

c. Barjesus, Elimas. 
1. Atos 13:6-12 

Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram  
um judeu, chamado Barjesus, que praticava magia e era falso profeta. 
Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo.  
O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, 
porque queria ouvir a palavra de Deus.  
Mas Elimas, o mágico (esse é o significado do seu nome),  
opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul.  
Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo,  
olhou firmemente para Elimas e disse: “Filho do Diabo e inimigo de tudo 
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o que é justo! Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. 
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?  
Saiba agora que a mão do Senhor está contra você,  
e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo”. 
Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, 
procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia 
acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. 

2. Barjesus é seu nome em Aramaico, que significa “Filho de Josué”.  
Elimas, é um nome árabe, significando “um homem sábio”. 

d. Sinais de sincretismo 
1. Por duas vezes no Livro de Atos, o sincretismo é combatido na igreja. A 

idéia de líderes poderosos, como nas religiões pagãs, é contratada com o 
poder de Deus na vida de homens simples, que não chamam para si a 
glória. 

2. Líderes de movimentos sincréticos sempre apelam para seus poderes 
sobrenaturais para aumentar a confiabilidade de suas ações. Inclusive 
usam nomes e títulos que impressionam. Exemplo: impressiona mais: 
“Josué filho” ou “O sábio”?  

3. A necessidade hoje de títulos fazendo composição ao nome, tem o 
mesmo efeito. O que impressiona mais: “João Sousa Sobrinho” ou 
“Apóstolo João Sousa”? (Obs.: Nome escolhido aleatoriamente).  
Ou, como hoje, o uso de anglicismos: Igreja ou Church?  

4. Nesse sentido, o sincretismo pode ser religioso ou até cultural. 

e. Simão, o mago 
1. Atos 8:9-25 (Nova Versão Internacional)  

Um homem chamado Simão  
vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, 
impressionando todo o povo de Samaria.  
Ele se dizia muito importante, e todo o povo,  
do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava:  
“Este homem é o poder divino conhecido como Grande Poder”. Eles o 
seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. 
No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas-novas do Reino de Deus e 
do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens 
como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia 
Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres 
que eram realizados. 
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra 
de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para 
que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia 
descido sobre nenhum deles; tinham apenas sido batizados em nome do 
Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. 
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos 
apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: “Deem-me também este poder, 
para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo”. 
Pedro respondeu: “Pereça com você o seu dinheiro!  
Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?  
Você não tem parte nem direito algum neste ministério,  
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porque o seu coração não é reto diante de Deus.  
Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor.  
Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração,  
pois vejo que você está cheio de amargura (Bílis amarga - pensamentos 
ruins) e preso pelo pecado (com laços de um juiz que faz injustiças)”. 
Simão, porém, respondeu:  
“Orem vocês ao Senhor por mim,  
para que não me aconteça nada do que vocês disseram”. 
Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor,  
Pedro e João voltaram a Jerusalém,  
pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. 

2. Este homem, após ver que pela imposição das mãos de Pedro e João era 
dado ao povo o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro para que também 
fosse lhe dado o mesmo poder.  

3. Simão ficara impressionado pelo fato de que ele era um mágico do status 
de um Mister M, era um grande mestre da ilusão. Agora, entretanto, ele 
via que algo sincero e verdadeiro realmente estava acontecendo. 

4. Todavia, a realização de sua alma estava em ver o povo delirar.  
Ele tinha consciência de que tudo o que fazia era falso, mas viu no poder 
do Espírito Santo um “novo mover”, uma nova chance de renovar o 
repertório; e algo que não era espetáculo de um indivíduo apenas, mas, 
muito além disso, era um poder que se fazia sentir nos outros — o que 
certamente daria a ele, Simão, muito mais poder ainda;  

5. Quem sabe até concedendo-lhe a chance de ter sua própria “igreja”, 
conforme Irineu, bispo de Lyon, mais tarde disse a seu respeito.  

6. E parece que alguns seguidores de Simão já operam na Igreja do Brasil. 
Ter em suas mãos o poder de fazer o povo delirar - e com algo genuíno, 
que era o Dom do Espírito Santo.  

7. Pedro diz que o dinheiro dele fosse com ele para a perdição; pois, Deus e 
Seu dom não estavam à venda.  

8. Pedro também enxergou que a alma de Simão estava cheia de amargura - 
uma maldade de alma, que não sentia remorso em manipular as pessoas, 
e que se escondia atrás de seu complexo de superioridade. 

9. Entretanto, pergunto: O que teria acontecido se Pedro tivesse ficado 
também tentado, não pelo dinheiro, mas pelo poder que ganhara sobre 
Simão, o Grande Poder — bem conhecido na Samaria e fora de Israel — e 
tivesse “vendido” a encenação da concessão do Espírito Santo?  

10.A resposta é simples: Um “Cristianismo” de versão destas que vemos aqui 
no Brasil, teria nascido há quase dois mil anos! 

11.O livro de Atos não fala mais nada a respeito de Simão. Deixando que 
Simão entre para a história como uma Dúvida. Sim, os “Simões” são 
Dúvida! 

12.Eles podem até ser batizados e falarem em línguas. Eles amam o 
sobrenatural. Mas eles são viciados na ilusão e na manipulação. Têm 
Síndrome de Grande Poder. Irão lutar com todas as suas forças para serem 
líderes e famosos. E, infelizmente, alguns conseguirão.  
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13.Quando Pedro disse “arrepende-te”, obviamente ele estava afirmando 
uma difícil, porém, real possibilidade. Digo isto porque a conversão de 
gente acostumada à manipulação do ilusionismo ou do sobrenatural é 
algo muito complicado. A maioria está viciada na heroína do poder. 
Entretanto, pode ser que se arrependam.  

14.Anos mais tarde, Pedro, já velho, nos adverte pela sua grande experiência 
de vida cristã, que, no meio da igreja se levantariam alguns “simões” 
travestidos de líderes espirituais, e que em seus corações,  
já haviam abandonado o evangelho simples de Jesus,  
pelo poder do status, da fama e da influência. 

15.2 Pedro 2:15-19 
Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho  
de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça...  
Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. 
Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância...  
prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção,  
pois o homem é escravo daquilo que o domina.  

16.Que Deus nos livre desses discípulos de Simão! 
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