


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 68 - A Igreja na Síria    

Introdução 

As Cidades mais antigas do mundo e que são habitadas até hoje: 

- Jericó (Cisjordânia) - Tem traços de habitação desde 9.000 a.e.c. E é também conhecida 
como a primeira cidade murada do mundo, com a primeira construção em 6.300 a.e.c. 

- Biblos (Líbano) - 7000 a.e.c. 
- Damasco (Síria) - Perto de 10.000 a.e.c. havia um vilarejo por ali. Mas, a cidade só é 

documentada como cidade muitos anos mais tarde. 
- Ticul (México) - 6000 a.e.c 
- Susã (Pérsia/Irã) - 5000 a.e.c 

1. A Igreja na Síria  

A. A Igreja em Damasco 
a. A cidade de Damasco 

1. Atos 9:1-19 (Nova Versão Internacional )  
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte  
contra os discípulos do Senhor.  
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas  
para as sinagogas de Damasco, de maneira que,  
caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho, 
pudesse levá-los presos para Jerusalém.  
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco,  
de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.  
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia:  
“Saulo, Saulo, por que você me persegue?” 
Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” 
Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem você persegue.  
Levante-se, entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer”. 
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos;  
ouviam a voz mas não viam ninguém.  
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada.  
E os homens o levaram pela mão até Damasco.  
Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. 
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias.  
O Senhor o chamou numa visão: “Ananias!” 
“Eis-me aqui, Senhor”, respondeu ele. 
O Senhor lhe disse: “Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita,  
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo.  
Ele está orando; numa visão viu um homem chamado Ananias chegar  
e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver”. 
Respondeu Ananias: “Senhor, tenho ouvido muita coisa  
a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito  
aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes 
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dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome”. 
Mas o Senhor disse a Ananias: “Vá! Este homem é meu instrumento 
escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante 
o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome”. 
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse:  
“Irmão Saulo, o Senhor Jesus,  
que lhe apareceu no caminho por onde você vinha,  
enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo”.  
Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo  
e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e,  
depois de comer, recuperou as forças. 

b. Perseguição por parte dos judeus 
1. Atos 9:19-25 (Nova Versão Internacional)  

Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco.  
Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus.  
Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam:  
“Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém  
aqueles que invocam este nome?  
E não veio para cá justamente para levá-los  
presos aos chefes dos sacerdotes?”  
Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais  
e confundia os judeus que viviam em Damasco,  
demonstrando que Jesus é o Cristo. 
Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, 
mas Saulo ficou sabendo do plano deles.  
Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo.  
Mas os seus discípulos o levaram de noite  
e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. 

c. Paulo acrescenta que houve perseguição política 
1. 2 Coríntios 11:32-33 (Nova Versão Internacional)  

Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas  
mandou que se vigiasse a cidade para me prender.  
Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta  
e escapei das mãos dele. 

d. Paulo vai ter contato também com igrejas na Arábia (região a leste do mar da 
Galiléia). 

1. Gálatas 1:17-24 (Nova Versão Internacional)  
De imediato parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco.  
Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, 
e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos,  
a não ser Tiago, irmão do Senhor.  
A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 

2. Atos 9:29-30 (Nova Versão Internacional)  
Falava e discutia com os judeus de fala grega,  
mas estes tentavam matá-lo.  
Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesaréia (Marítima) 
e o enviaram para Tarso. 
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B. A Igreja em Antioquia 
a. A cidade de Antioquia da Síria era a terceira cidade do império. Somente Roma e 

Alexandria no Egito a superavam em número da habitantes. Tinha em torno de 
500 mil moradores. 

1. Atos 11:19-26 (Nova Versão Internacional)  
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada 
com a morte de Estêvão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, 
anunciando a mensagem apenas aos judeus.  
Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus,  
foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos,  
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.  
A mão do Senhor estava com eles,  
e muitos creram e se converteram ao Senhor. 
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém,  
e eles enviaram Barnabé a Antioquia.  
Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre  
e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração.  
Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé;  
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.  
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou,  
levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo  
se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos.  
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. 

b. A Igreja de Antioquia 
1. Barnabé é enviado sozinho - ação única na prática da Igreja. 
2. Ele vai para Tarso procurar a Saulo e o traz para Antioquia. 
3. Claramente a Igreja se distancia dos judeus, passam a ser chamados de 

cristãos. 

C. Barnabé 

a. Atos 4:36-37 (Nova Versão Internacional)  
José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que 
significa “encorajador”, vendeu um campo que possuía,  
trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. 

1. Um homem comum, mas que se destacava dos outros pelo coração. 
2. Apelidado Barnabé = Filho da Consolação ou “Encorajador”. 
3. É o mesmo que apelidar a alguém hoje de “gente boa”. 

b. Atos 9:26-27 (Nova Versão Internacional)  
Quando (Saulo) chegou a Jerusalém,  
tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele,  
não acreditando que fosse realmente um discípulo.  
Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira 
o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco  
ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. 

1. Barnabé ouviu o coração de Paulo 
2. Barnabé era um homem de confiança da igreja. Foi ele quem falou o que 

aconteceu com Paulo. 
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c. Atos 11:19-26 (Nova Versão Internacional)   
1. (20) Alguns de Chipre 
2. (21)“A mão do Senhor estava com eles” – Ministério de gente nova. 
3. (22) enviaram Barnabé sozinho 
4. (23) Viu a graça e se alegrou. Não teve inveja. 
5. (24) Era homem bom, e por causa dele, muita gente se uniu ao Senhor. 
6. (25) Tinha coração de pastor: foi procurar a Saulo até o encontrar. 
7. (26) Um ano, ensinando a muitos. Importante notar que discipulado é 

ensino, e não (como se diz hoje) ficar se intrometendo na vida dos irmãos. 
Ensina-se os princípios da Palavra como um semeador que semeia a 
semente. E a Palavra é que vai fazer a transformação das pessoas. 

8. O povo da cidade os apelidou de cristãos: pequenos cristos. 

d. Atos 11:27-30 (Nova Versão Internacional)  
Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia.  
Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse  
que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano,  
o que aconteceu durante o reinado de Cláudio (Imperador).  
Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades,  
decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia.  
E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros  
pelas mãos de Barnabé e Saulo.  

1. Haveria fome em TODO o mundo, inclusive onde estavam. 
2. Mas, eles se preocuparam com a Judéia. Com quem aprenderam isso? 

Com Barnabé! 
3. Muito dinheiro, confiado às mãos de Barnabé e Paulo. Eram homens de 

caráter íntegro de de confiança dos irmãos. 

e. Atos 13:1-5 (Nova Versão Internacional)  
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 o 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. 
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.  

1. Liderança plural, era um presbitério composto de Profetas e Mestres. 
2. Eram Profetas e Mestres, mas eram homens simples, do povo, tanto que 

todos eram chamados por seus apelidos. Quem instituiu essa cultura ali? 
Barnabé, claro! Lembrando que Barnabé também é um apelido. 

3. Simeão era negro (Níger) 
4. Lúcio era da África (Cirene) 
5. Manaém era da alta sociedade, “irmão de leite” (da mesma ama) que 

Herodes, o tetrarca.  
6. Saulo, um judeu que fora discípulo de Gamaliel. 

a) Atos 5:34 (Nova Versão Internacional)  
Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por 
todo o povo 
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b) Atos 22:3 (Nova Versão Internacional)  
Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. 
Fui instruído rigorosamente por Gamaliel  
na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus  
quanto qualquer de vocês hoje. 

7. Barnabé era de bons relacionamentos e sabia andar em equipe. 

f. Atos 13:7 (Nova Versão Internacional)  
… o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto,  
mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus.  

1. Barnabé deveria ter sido um homem influente em Chipre, pois conseguiu 
uma audiência com o procônsul. 

2. Provavelmente, Barnabé era homem culto também, assim como Paulo. 

g. Atos 13:13 (Nova Versão Internacional)  
De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília.  
João os deixou ali e voltou para Jerusalém.  

1. Não sabemos o real motivo que João (Marcos) os abandonou. 
2. Duas coisas podemos supor: 

a. As dificuldades da viagem, longas caminhadas, dormir no meio do 
mato. Lembrando que João era da alta sociedade, pois morava 
quase em frente ao Templo em Jerusalém. (A reunião do 
Pentecostes aconteceu em sua casa) 

b. Outro motivo poderia ter sido doutrinário. Talvez João ainda teria 
uma mentalidade judaizante de vido à sua criação junto ao 
Templo. Ao ver gentios se convertendo e sendo batizados, sem 
serem no entanto circuncidados, pode ter se incomodado com 
isso e não quis mais participar da viagem missionária. 

h. Atos 14:1 (Nova Versão Internacional)  
1 Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica.  
Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios.  

1. Barnabé vai saindo de cena, deixando que Paulo comece a assumir a 
liderança. 

i. Atos 14:12 (Nova Versão Internacional)  
A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes,  
porque era ele quem trazia a palavra.  
O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade,  
trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade,  
porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. 

1. Zeus era o deus supremo do Olimpo 
2. Hermes era o porta voz de Zeus 
3. O povo reconhecia que Barnabé era o mais experiente, portanto, ele era o 

líder. 

j. Atos 15:6,12 (Nova Versão Internacional)  
Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão.  
Toda a assembléia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de 
todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. 

 de 5 6



1. Quando houve um concílio em Jerusalém para tratar o assunto dos 
convertidos não-judeus, é Barnabé quem toma a frente, pois era homem 
mais respeitado pela Igreja. 

k. Atos 15:36-39 (Nova Versão Internacional)  
Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:  
“Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades  
onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo”.  
Barnabé queria levar João, também chamado Marcos.  
Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília,  
não permanecera com eles no trabalho.  
Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.  
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre  

1. É a última menção a Barnabé.  
2. Ele sabia que se abandonasse a Marcos, talvez nunca mais o 

recuperariam. Por isso, preferiu cuidar do mais novo, visto que Paulo já 
era um cristão mais velho e mais maduro, poderia se virar sozinho. 

l. Colossenses 4:10,11 (Nova Versão Internacional)  
Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações,  
bem como Marcos, primo de Barnabé.  
Vocês receberam instruções a respeito de Marcos,  
e se ele for visitá-los, recebam-no.  
Jesus, chamado Justo, também envia saudações.  
Esses são os únicos da circuncisão  
que são meus cooperadores em favor do Reino de Deus.  
Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. 

1. Por esse texto, notamos que Paulo e Marcos não só reataram a amizade, 
como também passaram a trabalhar juntos no ministério. 

2. Ainda que Marcos continuava sendo “da circuncisão”, conseguia andar 
com Paulo. 

3. 2 Timóteo 4:11 (Nova Versão Internacional)  
Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 

m. Que grande obra fez Barnabé! Ele discípulos apenas dois homens.  
Embora não tendo deixado nada escrito, boa parte do Novo Testamento só existe 
por causa do Ministério de Barnabé. 

1. João Marcos é quem está por detrás da composição do Evangelho de 
Marcos. 

2. Lucas era discípulo de Paulo, e escreveu o Evangelho de Lucas e o Livro 
de Atos. 

3. Paulo deixou cartas, e essas são: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 
Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito 
e Filemon. E ainda é possível que a Carta aos hebreus tenha sido escrita 
por um discípulo fortemente relacionado à Paulo, Apolo.  

4. Dos 27 livros do Novo Testamento, só teríamos 10, se não fosse o coração 
de pastor que tinha Barnabé. 
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