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Saulo de Tarso (ou Paulo):  
poucas certezas de uma história incerta

Moisés Olímpio-Ferreira

ζήτησον... Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα 
procura... por um chamado Saulo, tarsense (Atos 9.11)

Paulo, o apóstolo, é figura incontestavelmente importante para a his-
tória da formação teológica da recém-nascida igreja cristã do século 
I d.C., período em que o mundo conhecido estava sob o augusto do-
mínio territorial, ideológico, econômico, político e militar de Roma. 

Ele é o mais significativo escritor judeu, em língua grega, do 
cristianismo primitivo (a ele são atribuídas treze epístolas1 do Novo 
Testamento), sem que isso, entretanto, torne-o menos conturbador, 
tanto no que se refere à sua biografia, quanto à sua maneira de pensar. 
Com efeito, se, por um lado, ele é o personagem mais acessível na 
história da constituição da fé cristã, por outro lado, sua vida e sua 

1  Embora o cânon do Novo Testamento atribua a Paulo treze epístolas, muitos estudos 
têm apontado problemas de autoria, motivo pelo qual elas foram submetidas a uma 
nova reclassificação: indisputadas ou autênticas, e de herança paulina ou pseudepígrafes. 
As do segundo grupo, por questões de gramática, vocabulário, teologia, estilo etc., 
são atribuídas a amigos, a discípulos, e até mesmo a inimigos de Paulo. Mas nada é 
indiscutível, como mostram as constantes defesas de alguns críticos que continuam a 
apresentar argumentos a favor da veracidade integral do texto canonizado, e também 
de outros que sugerem classificações bem diferentes. Dessa disputa em torno do 
incontestável, do provável, do duvidoso, ou mesmo do falso, surgiu a distinção entre  
o “Paulo canônico” e o “Paulo histórico”. Entretanto, em nenhuma das posições 
adotadas, as conclusões – sempre baseadas em critérios hipotéticos – podem ser 
consideradas contundentes.
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teologia estão cercadas de elementos enigmáticos e controversos, apa-
rentemente até mesmo para alguns de seus contemporâneos, como se 
lê em 2Pedro 3.15-16.

Pelo que se conhece, por testemunhos internos e externos, trata-se 
de um homem que conviveu com constantes movimentos de opo-
sição, e o que mais chama a nossa atenção é o fato de que as forças 
contrárias não tinham apenas origem nos partidários ortodoxos da 
religião mosaica. Na verdade, judeus ortodoxos, judeus helenistas2 e 
não poucos judeus-cristãos, uns e outros, eram-lhe fontes de proble-
mas e perseguições. 

Os ortodoxos consideravam-no traidor: a sua decisão de seguir o 
Caminho representou significativa perda ao grupo e constrangimento 
ao judaísmo ortodoxo, visto que o instrumento vivo do ódio farisaico 
anunciava, agora, com vitalidade ainda maior, que o Jesus outrora 
assassinado em Israel era o Messias esperado. Esse tipo de oposição, 
porém, já era esperado.

Por outro lado, sabemos que os judaizantes, isto é, os judeus-
-cristãos que associavam a nova fé aos hábitos e padrões da lei 
mosaica, também o perseguiam com ferocidade. A diferença era 
teológica, já que eles ensinavam que a salvação realizar-se-ia por 
meio da graça divina associada à obediência à lei de Moisés, com 
a evidência física da circuncisão, o que Paulo (e o polo cristão gen-
tílico em Antioquia) se recusava veementemente a aceitar. A con-
trovérsia tomou tal dimensão que foi preciso recorrer à realização 
de um Concílio em Jerusalém, em que, apesar do ambiente hostil, 
foi possível chegar a um acordo, ainda que provisório e de curta 
duração, pois, na prática, a aceitação incondicional dos cristãos 

2  Quem eram os judeus helenistas? Koester (2005b, p. 105) esclarece que, até certo pon-
to, a helenização “afetara também Jerusalém, onde a língua grega desfrutava de tanto 
prestígio entre os judeus quanto o aramaico. ‘Helenistas’, isto é, judeus de língua grega, 
não eram um fenômeno incomum em Jerusalém”.
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gentios,3 livres dos hábitos judaicos, não foi resolvida, como nos 
mostra o relato de Gálatas 2.11-13.

Esse Concílio aconteceu somente quase vinte anos depois do 
vocacionamento de Paulo (Gálatas 1.17 a 2.1). Segundo a Epístola 
aos Gálatas, depois de “convertido”, Paulo fora apenas duas vezes a 
Jerusalém: a primeira, depois de três anos de ministério (e nesse pe-
ríodo ele ainda não era conhecido fisicamente pelos integrantes das 
igrejas da Judeia: Gálatas 1.22), e a segunda, após quatorze anos, por 
ocasião do Concílio. Mas, como ele mesmo alega, ele foi a esse encon-
tro somente porque recebera uma revelação pessoal a esse respeito, 
eliminando, assim, qualquer possibilidade interpretativa de que ele 
sentisse a necessidade de receber alguma aprovação da cúpula apos-
tólica para exercer o seu trabalho missionário: “subi, porém, segundo 
uma revelação, e pus sobre eles (lhes comuniquei) o bom-anúncio 
que estou anunciando entre os gentios; em particular, porém, aos que 
pareciam {ser alguma coisa}...”4 (ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ 
ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ’ ἰδίαν 
δὲ τοῖς δοκοῦσιν... – Gálatas 2.2).

De fato, em Gálatas 1.1, ao falar desse evento, Paulo deixa bem 
claro que o seu ministério existia à parte da jurisdição e do patrocí-
nio cristão judaico jerosolimita. Como sugerem as preposições ἀπό 
(“não a partir de homens” – οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων) e διά (“através de 
Jesus Cristo” – διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ), tanto a origem quanto o meio 
pelo qual lhe foi outorgado o apostolado não eram dependentes do 
centro religioso de Jerusalém. Assim, ele não foi suplicar autorização 
ou legitimidade aos apóstolos que estavam em Israel; foi, segundo sua 
própria afirmação, por determinação divina, a fim de expor a doutrina 

3  Nomeação dada pelos judeus a todos os estrangeiros.
4  Em nossas traduções dos textos em grego, seguimos os seguintes códigos: a) (parên-
tese): opção de tradução; b) [colchete]: texto omitido em alguns manuscritos; c) {chave}: 
termo subentendido (real ou possível).
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que ensinava mundo afora, objeto de conflito com os judaizantes, 
que, abertamente, Paulo tinha por “falsos irmãos” (ψευδαδέλφους) 
e enfrentava com ímpeto: 

Em razão dos falsos irmãos introduzidos sub-repticiamente, os quais 
entraram para observar a liberdade de nós, que temos em Cristo Jesus, a 
fim de nos reduzirem à escravidão, os quais nem por {uma} hora cedemos 
à sujeição, a fim de a verdade do bom-anúncio permanecer junto de vós. 
(Gálatas 2.4-5)

E ainda mais: ele teve de se indispor com aqueles que se conside-
ravam importantes na liderança da igreja, mas que nada trouxeram 
de relevante para a discussão. O tom irônico5 paulino provoca con-
sequências risíveis no leitor (e, portanto, a ridicularização dos “apa-
rentes”), já que o prestígio reivindicado para nada serviu. Se, um dia, 
tinham sido alguma coisa, disso só lhes restou a “cara” (πρόσωπον) de 
prestígio, pois foram insignificantes para o Concílio: “e, dentre os que 
pareciam ser alguma coisa – de que qualidade noutro tempo eram, 
em nada me importa; [o] Deus não aceita rosto de homem – a mim, 
pois, os que pareciam {ser alguma coisa} nada acrescentaram” (ἀπὸ 
δὲ τῶν δοκούντων εἶναι τι, – ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· 
πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει – ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες 
οὐδὲν προσανέθεντο – Gálatas 2.6).  

Não bastassem esses todos, Paulo também nos conta que tinha 
problemas sérios com outro tipo de judeus (2Coríntios 11.22): os que 
se diziam cristãos, mas que concorriam com ele em legitimidade, 
autoridade e teologia nas comunidades gentias por ele fundadas. 
Recorrendo à qualificação e à classificação desse grupo por meio da se-
leção de epítetos depreciativos: “falsos apóstolos, trabalhadores dolo-
sos, transmutantes em apóstolos de Cristo” (ψευδαπόστολοι, ἐργάται 

5  A figura da ironia é parte integrante de vários discursos paulinos. A esse respeito, 
remeto ao artigo de Olímpio-Ferreira e Grácio (2013). 



31

δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀπόστολους Χριστοῦ – v. 13), Paulo 
procura desprestigiar toda a classe: “tais pessoas” (οἱ τοιοῦτοι – v. 13) 
pertencem a “Satanás” (Σατανᾶς – v. 14), pois são “os servos dele” 
(οἱ διάκονοι αὐτοῦ – v. 15), e suas características são definidas pela 
falsidade, dolo e aparência enganosa. 

Como a Epístola aos Coríntios nada fala sobre a circuncisão ou 
sobre os hábitos religiosos judaicos, é bem provável que não se trate 
do grupo dos judaizantes. Possivelmente eram judeus, de alguma for-
ma convertidos à fé cristã, a que Paulo, com ironia, chama, por duas 
vezes, “os hiper-muito/ os mais-excelentes apóstolos” (τῶν ὑπερλίαν 
ἀποστόλων – 2Coríntios 11.5 e 12.11). Chama a nossa atenção o fato 
de que eles tinham posse de “cartas de recomendação” (συστατικῶν 
ἐπιστολῶν – 2Coríntios 3.1) capazes de seduzir e desestabilizar os 
coríntios. Se tais cartas foram emitidas pela liderança da Judeia, 
talvez então eles fossem judeus representantes do líder Tiago, como 
no conflito ocorrido em Antioquia (Gálatas 2.12), o que nos indicaria 
o franco conflito entre Jerusalém e Paulo.

Nessas diversas frentes de batalha, Paulo convivia com manifes-
tações barulhentas, com compra de falsas testemunhas, com alicia-
mento de fanáticos para a realização de ciladas, com falsas acusações 
diante de magistrados e com incitação ao crime. Ele mesmo lista 
as muitas dificuldades pelas quais passou ao longo de seu trabalho 
evangelístico:

Em trabalhos penosos, excedentemente; em prisões, excedentemente; em 
açoites, excessivamente; em mortes, muitas vezes; por judeus, cinco vezes 
quarenta menos um6 {açoites} recebi, três vezes apanhei com varas, uma 
vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite 

6  Uma das punições do sistema legal judaico era o açoite, na quantidade de quarenta 
(Deuteronômio 25.1-3). Em razão do temor de errarem a conta e transgredirem a lei, os 
judeus aplicavam trinta e nove chibatadas: τεσσεράκοντα παρὰ μίαν, “quarenta menos 
(ao lado, fora) uma”.
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no abismo; por longas caminhadas, muitas vezes; por perigos de rios, por 
perigos de salteadores, por perigos da parte da {própria} raça, por perigos 
da parte dos gentios, por perigos em cidade, por perigos em lugares ermos, 
por perigos em mar, por perigos entre falsos irmãos, por trabalho pesado 
e duro labor; em vigílias, muitas vezes; em fome e sede; em jejuns, muitas 
vezes; em frio e nudez. (2Coríntios 11.23-27)

Mas o que o torna tão representativo? À sua abrupta mudança de 
postura perante a fé cristã, à sua vida agora dedicada à divulgação da 
fé que antes perseguia, à sua extraordinária disposição para enfren-
tar os opositores, às suas densas e práticas orientações dirigidas às 
comunidades eclesiásticas, soma-se, também, o fato de ele ter vivido 
simultaneamente em contextos judaico e gentio – tendo transitado de 
forma natural e familiar em ambos os ambientes – e o de ter optado 
por uma visão universal da crença, que o levou a afirmar: “eu sou 
apóstolo de gentios” (εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος – Romanos 11.13), 
dando mostras desse título em seu intenso trabalho de divulgação, 
que, partindo de Antioquia da Síria, chegou a diversas regiões da 
Ásia e da Europa.

Mas essa condição de apóstolo é, como ele mesmo admite, fora de 
hora, já que tanto não participou do rol de discípulos do Jesus histórico 
quanto, pela ordem cronológica das manifestações do Cristo ressusci-
tado, foi ele o último a vê-lo: “porém, por último de todos, ele foi visto 
também por mim, como se por um nascido fora de hora (ἔσχατον δὲ 
πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί – 1Coríntios 15.8).

Embora seja possível tomar mais conhecimento histórico e teológico 
a seu respeito do que de todos os demais autores do Novo Testamento, é 
certo que as fontes existentes, além de não permitirem uma descrição 
satisfatória, vivem sob constantes questionamentos críticos. 

A respeito do nascimento, infância, adolescência e juventude, dis-
pomos de muito pouco material (ou de quase nada), baseado em alguns 
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registros do próprio autor e no livro dos Atos dos Apóstolos.7 Quanto 
à sua morte, não há certezas sobre onde, quando e como ocor reu; o 
que há são meras especulações, mesmo que haja consenso de que ele 
tenha sido executado por Roma, cuja teologia imperial Paulo aber-
tamente contrapunha com a apresentação do Cristo, a quem atribuía 
todos os mesmos epítetos que eram dirigidos aos imperadores deifi-
cados de Roma (Divus Augustus era chamado Deus, Filho de Deus, 
Deus de Deus, Senhor, Redentor, Salvador do mundo, responsável 
pela Pax Romana ou Pax Augusta; era, por isso, reverenciado e cul-
tuado das mais diversas formas), como os trabalhos de Deissmann 
(1901, 1927, 1965) amplamente demonstraram.

Na primeira vez em que é mencionado no texto neotestamentário, 
Paulo é identificado como um jovem chamado Saulo, nome que 
provavelmente lhe foi dado em razão da figura histórica do primeiro 
rei de Israel, transliterado para o grego como Σαούλ. É nessa forma 
transliterada que Lucas registra as palavras de Cristo no momento da 
experiência mística que Saulo teve no caminho de Damasco: “e tendo 
caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que estás 

7  Quanto aos Atos dos apóstolos, certos críticos têm procurado mostrar que as 
informações acerca da vida de Paulo não têm correspondência exata não só com os 
registros de viagem como tampouco com os pensamentos paulinos das epístolas. Por 
outro lado, há outros que se esforçam na tentativa de formular razões para reconhecer 
a legitimidade narrativa da obra. De fato, os autores que se debruçaram sobre o livro 
lucano não poucas vezes são discordantes. Marshall (2006) procura justificar as muitas 
diferenças entre o Paulo lucano e o Paulo epistolar na base dos interesses de cada 
escritor; Crossan e Reed (2007, p. 36) entendem, com coerência, que não há falta de 
acesso às fontes paulinas por parte de Lucas, mas que este interpreta Paulo “a partir 
de sua situação geográfica, de sua compreensão da história e de sua visão teológica”. 
De qualquer maneira, faço minha a advertência de Patte (1987, p. 39): “apesar da 
informação histórica que contém e que deve ser tomada em consideração para uma 
reconstrução da vida de Paulo, esse relato é primariamente uma composição de Lucas, 
elaborada segundo as convicções do próprio Lucas. Se o estudássemos, explicaríamos 
o que caracteriza a fé, não de Paulo, mas a de Lucas, e não se pode garantir que ambas 
sejam idênticas”. 
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me perseguindo?” (καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν 
αὐτῷ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις – Atos 9.4). Atos 26.14 afirma que as 
palavras de Cristo lhe foram ditas “em língua hebraica” (τῇ Ἑβραΐδι 
διαλέκτῳ), mas é provável que a opção por Σαούλ, na transcrição 
grega, em vez de Σαῦλος, tenha sido feita apenas para evitar que o 
vocativo fosse relacionado indevidamente com o sentido do adjetivo 
depreciativo σαῦλος (“de andar mole, indolente, efeminado”), o que 
certamente reduziria a serenidade e a seriedade do evento na biogra-
fia paulina pretendida pela literatura lucana. A partir de Atos 13.9, 
porém, passa a ser conhecido pelo nome latino Paulus (em grego: 
Παῦλος): Σαῦλος δέ ὁ καὶ Παῦλος (“Saulo, o também {chamado} 
Paulo”), o que prontamente evitou os eventuais desconfortos pelo 
uso de seu nome hebraico no mundo de fala grega; além disso, não 
raramente os judeus da diáspora usavam um nome grego ou romano 
com som semelhante ao seu (Koester, 2005b, p. 114).

Como as suas próprias epístolas relatam, Paulo tinha sido um ju-
deu extremamente obediente aos preceitos de sua religião, mais ainda 
do que os seus pares. Na argumentação de seus discursos, ele apela 
para a sua origem, formação, comportamento rigoroso e intolerante, 
seja para mostrar a sua legitimidade no trato dos assuntos ligados ao 
judaísmo (discursos dirigidos a judeus), seja para apontar o que foi 
capaz de abandonar para viver a fé cristã ou, ainda, a fim de alertar 
quanto à ação perniciosa de certos judeus (discursos dirigidos a 
gentios). São desses relatos pessoais que é possível extrair alguns dos 
dados conhecidos a respeito de sua vida:

Ouvistes, pois, o meu comportamento, noutro tempo, no judaísmo [...] 
avançava no judaísmo acima de muitos de mesma idade na minha estirpe, 
sendo excedentemente mais zeloso das tradições dos meus pais. (Gálatas 
1.13-14)
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Nós, pois, somos a circuncisão, os que adoram pelo Espírito de Deus e que 
se gloriam em Cristo Jesus e que não estão confiantes em carne, embora eu 
{seja aquele} que tem confiança também em carne. Se outro alguém parece 
estar confiante em carne, eu ainda mais: com circuncisão ao oitavo dia, da 
raça (linhagem) de Israel, da tribo de Benjamim; hebreu, {filho} de hebreus; 
segundo a lei, fariseu. (Filipenses 3.3-5)

São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. Semente de Abraão 
são? Eu também. (2Coríntios 11.22)

Paulo, fariseu ou cristão, nunca escondeu a sua origem judaica 
nem negou a fé no Deus dos judeus; pelo contrário, ele asseverava: 
“pois também eu sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de 
Benjamin” (καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, 
φυλῆς Βενιαμίν – Romanos 11.1), sempre reconhecendo a sua he-
rança: um filho de Israel, como nação e tradição. Contudo, a sua 
compreensão a respeito da religião ultrapassou as normas e as leis 
religiosas de seu povo; para ele, as observâncias rigorosas das tradi-
ções nada mais eram ao serem comparadas ao novo conhecimento 
que recebera, segundo ele mesmo afirma em Filipenses 3.8: “mas, de 
fato, também considero tudo ser perda em razão da preeminência do 
conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor de mim, em razão de quem 
perdi todas as coisas e considero{-as} estercos, a fim de que venha a 
ganhar Cristo” (ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ 
τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι’ ὃν τὰ 
πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω).

As referências, que, de início, o Novo Testamento revela a seu 
respeito, apresentam-no em Jerusalém, em momento de aplicação 
da pena de morte a um cristão. Ele presencia o apedrejamento de 
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Estêvão8 – jovem de língua e cultura gregas, condenado à morte por 
causa da fé – e dá o seu consentimento ao ato (Atos 6.8-15 e 8.1). 
Do longo trecho, destacamos: “E tendo {os judeus} lançado {Estevão} 
para o lado de fora da cidade, apedrejavam-no. E as testemunhas de-
puseram os mantos deles junto aos pés de um jovem chamado Saulo” 
(καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. Καὶ οἱ μάρτυρες 
ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου 
Σαύλου – Atos 7.58). “Saulo, porém, era conivente com a morte dele” 
(Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ – Atos 8.1).

Nos registros subsequentes, o Paulo lucano, em razão de sua visão 
farisaica extremista, participou ardentemente de uma das primei-
ras grandes perseguições aos cristãos. Sua ação era cruel, furiosa, 
determinada e, sobretudo, enlouquecida pelo fanatismo religioso 
intolerante, conforme os relatos de Atos 8.3, 9.1-29 e 26.9-11.

O Paulo epistolar confirma, em mais de uma oportunidade, 
esse seu comportamento repressor, embora não garanta validade às 
afirmações lucanas quanto às autorizações de captura em território 

8  Como dissemos, a biografia paulina é polêmica. Becker (2007, p. 39), por exemplo, 
a respeito desse evento, diz: “isso está em contradição com as indicações paulinas a 
respeito de sua relação com Jerusalém e com a afirmação de que ele era pessoalmente 
desconhecido aos cristãos de Jerusalém até o momento do Concílio”, conforme Gálatas 
1.22. Koester (2005b, p. 115) nega a possibilidade da presença de Paulo em Jerusalém, 
seguindo os mesmos critérios. Em posição contrária, Marshall (2006, p. 145) defende: 
“Não é necessário que haja ceticismo a respeito da menção de Paulo aqui: é provável 
que frequentasse a sinagoga dos {judeus} da Cilícia (cf. 6.9), pertencendo, portanto, ao 
círculo dos oponentes de Estevão”.
9  Nessa passagem de Atos 9, o autor afirma que Paulo recebeu autorização oficial de 
religiosos de Jerusalém para entrar em Damasco e prender cristãos. Koester (2005b, 
p. 115) não atribui veracidade a essas informações, já que “é impensável que Paulo, 
de posse de cartas do sumo sacerdote, pudesse ter levado cristãos de fora da Palestina 
para Jerusalém para serem punidos. Nem o sumo sacerdote nem o sinédrio judaico em 
Jerusalém jamais tiveram esses poderes de jurisdição”. Marshall (2006, p. 162), por sua 
vez, segue a proposta de Hanson (1967, p. 112), que sugere que Paulo “tinha autorização 
do Sinédrio para ferir e até mesmo sequestrar os cristãos de destaque, se conseguisse 
fazê-lo impunemente”, o que nos parece uma minudência desatinada.
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alheio: “Eu, pois, sou o menor dos apóstolos, que não sou suficiente 
{para} ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus” (Ἐγὼ 
γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι 
ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ – 1Coríntios 15.9). 
“[...] segundo o zelo, perseguidor da igreja; segundo a justiça, 
a que vem a ser na lei {de Moisés}, sem culpa” ([...] κατὰ ζῆλος 
διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος 
ἄμεμπτος – Filipenses 3.6); e “Ouvistes, pois, o meu comportamento, 
noutro tempo, no judaísmo, que com exagero perseguia a igreja de 
Deus e tentava destruí-la” (Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν 
ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν – Gálatas 1.13).

Após o encontro com o Cristo ressuscitado tê-lo deixado cego10 
enquanto se dirigia a Damasco (Atos 9; Gálatas 1.17 confirma que 
Damasco teve grande importância para os momentos inaugurais do 
Saulo cristão), Ananias,11 orientado por visão mística, foi ao encontro 
de Saulo a fim de orientá-lo. Poucos dias depois, após o seu batismo, 

10  Esse cenário parece ser negado pelo Paulo epistolar. Se, por um lado, ele nada tenha 
dito a respeito da luz e da cegueira dela resultante, por outro lado, afirmou que viu Jesus 
(e não uma simples luz, ou somente a glória divina): “não vi Jesus, o Senhor de nós?” 
(οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα – 1Coríntios 9.1) e “[...] foi visto também por 
mim” ([...] ὤφθη κἀμοί – 1Coríntios 15.8). A cena teria sido criada pelo autor de Atos 
dos apóstolos para representar a cegueira espiritual de Paulo e a sua cura no encontro 
com Cristo? Ou Paulo, mais preciso do que Lucas, afirma ter visto Jesus em glória, sem 
que isso lhe tenha causado cegueira?
11  Para Lucas, houve um intermediário: Ananias (Jesus fala a Ananias, Atos 9.15, que 
fala a Paulo, Atos 22.14-15), ora apresentado como um discípulo (Atos 9.10), ora como 
um judeu fiel seguidor da lei (Atos 22.12). Esse personagem, porém, nunca é citado por 
Paulo em suas epístolas e, de fato, parece ter o seu papel negado em Gálatas 1.11-12, 
uma vez que a missão de pregar aos gentios não lhe foi outorgada por nenhum agente 
autorizado. Lucas parece negar a Paulo a vocação independente que ele tanto afirma 
ter, ora associando-o a algum mediador, ora atribuindo-lhe alguma forma de envio 
autorizado de Jerusalém.
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ele inicia suas pregações nas sinagogas12 de Damasco (Atos 9.20-22), 
procurando convencer os judeus a respeito da fé: “e, imediatamen-
te, nas sinagogas, anunciava Jesus, que esse é o filho de Deus” (καὶ 
εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ – Atos 9.20). Isso, não por acaso, fez surgir comentários 
suspeitosos: “Não é esse aquele que, tendo ultrajado em Jerusalém 
os que invocam esse nome, veio também a este lugar para isso, a fim 
de conduzi-los amarrados para os principais sacerdotes?” (οὐχ οὗτός 
ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα 
τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ 
τοὺς ἀρχιερεῖς; – Atos 9.21).

Os resultados dessa ação evangelística lhe renderam sérios tor-
mentos, chegando mesmo a obrigá-lo a fugir da cidade de maneira 
inusitada: à noite, foi descido pela muralha dentro de um cesto. Tendo 
escapadado das autoridades13 de Damasco, ele chega a Jerusalém,14 
onde não foi diferente. Lucas sustenta que – além de sofrer a des-
confiança por parte dos cristãos – ele passou a ser alvo do ódio dos 
judeus helenizados (οἱ Ἑλληνισταί), razão pela qual foi retirado às 
pressas da cidade e conduzido a Cesaréia e a Tarso (Atos 9.29-30).

12  A esse respeito, Dewey (1995, p. 52) põe em dúvida essa imagem de Paulo ensinando 
nas sinagogas, alegando que se trata de uma criação do autor do livro de Atos, pois não 
encontra apoio algum nas epístolas paulinas. Crossan e Reed (2007, p. 9, 26, 32-34, 
42-43) defendem que Paulo ia, sim, às sinagogas, mas não para converter judeus, e sim 
para “desconverter” os simpatizantes pagãos. O que não se pode negar, porém, é que 
Paulo evangelizava judeus (1Coríntios 9.20).
13  O autor de Atos dos apóstolos, contradizendo o Paulo epistolar, atribui essa 
perseguição a judeus que viviam em Damasco. Ou ele desconhecia as verdadeiras razões 
da fuga, ou voluntariamente reescreveu os fatos para ligar o apóstolo a uma emboscada, 
segundo o seu projeto literário. Compare-se Atos 9.23-25 com 2Coríntios 11.32-33.
14  O Paulo lucano, assim que conseguiu fugir dos judeus que lhe armaram uma 
emboscada (Atos 9.23-25), chega a Jerusalém, apresenta-se aos discípulos e tenta 
aproximar-se deles, mas acaba sofrendo grande resistência, já que não acreditavam 
em sua “conversão” (Atos 9.26). O Paulo epistolar, por sua vez, muito diferentemente, 
só vai a Jerusalém três anos após o seu vocacionamento para especificamente ver 
Pedro (Gálatas 1.18), embora acabe, talvez pela mão do próprio Pedro, também se 
encontrando com Tiago, mas a nenhum outro apóstolo viu (Gálatas 1.19).
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Assim, após o encontro místico, a vocação recebida e um longo 
período de reflexão a respeito da nova etapa de sua fé, Paulo, outrora 
Saulo, sem pretensões de ocupar lugar privilegiado entre os demais, 
apresenta-se como “enviado” (ἀπόστολος) de Cristo, sem qualquer 
mediação humana, pela vontade de Cristo e de Deus pai. O compro-
misso que assume é o de anunciar o “bom-anúncio” (εὐαγγέλιον), 
sem distinção étnico-cultural: “a gregos e a bárbaros [...] devedor 
sou” ( Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις [...] ὀφειλέτης εἰμί – Romanos 1.14).

Sob a pena de Lucas, somos ainda informados a respeito de sua 
origem. Em diálogo que Paulo teria mantido – sob gritos de uma 
multidão que requeria a sua morte – com oficial romano que o havia 
prendido por causa de tumulto provocado por judeus que o consi-
deravam traidor profano, ele explicita a sua origem e a importância 
disso resultante:

[...] a multidão do povo acompanhava, gritando: remove-o (mata-o). 
Estando a ponto de ser conduzido ao quartel, Paulo diz ao quiliarca: 
é permitido a mim dizer algo a ti? Ele disse: em grego, sabes? [...] Disse, 
porém, Paulo: eu, na verdade, sou um homem judeu, habitante de Tarso da 
Cilícia, cidadão de cidade não sem significância; peço-te, permita-me falar 
ao povo. (Atos 21.36-39)

A sua cidade natal, Tarso,15 a “Atenas da Ásia Menor”, havia se 
tornado, sob Roma, a capital da Cilícia oriental, local de prestígio por 
diversas razões, entre elas, pela fertilidade de seus recursos naturais 

15  Contrariamente a Koester (2005b, p. 114), que nega a origem tarsense de Paulo, 
Becker (2007, p. 58) a defende basendo-se em alguns indícios: “a língua grega de Paulo 
não só está livre de fortes semitismos (portanto, dificilmente aprendida mais tarde, 
como língua estrangeira em Jerusalém), como também segue com independência o 
estilo grego. Esse estilo grego de Paulo é tão fluente, parecendo impossível demonstrar, 
a partir do aspecto lingüístico de sua correspondência, que ele soubesse falar hebraico 
ou aramaico. [...] Além disso, deve-se mencionar que o nível de educação de Paulo, 
por um lado, está concentrado na versão grega da Bíblia (Paulo utiliza a Septuaginta), 
sendo, por outro lado, significativamente determinado pela cultura geral helenística”.
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(zona quente, irrigada por mananciais de água, própria para o cultivo 
de trigo, uva, maçã, azeite e linho), pelo comércio e manipulação do 
ferro e da madeira, por situar-se em encruzilhada de importante 
trevo viário e, ainda, por ser uma região considerada a pátria de 
grandes pensadores, tais como Zenão, Arato, Antípater, Heráclides, 
Atenodoro, Nestor, Lísias, Diógenes e outros (Fabris, 2003, p. 19-22; 
Schoeps, 1961, p. 17), de modo que a afirmação que fez sobre a cidade 
resume bem o seu prestígio: “não sem significância” (οὐκ ἀσήμου 
– Atos 21.39) e o daquele que era seu cidadão: “chamado Saulo, 
tarsense” (Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα – Atos 9.11).16 Negar a influência 
helenística em Paulo é acreditar que seja possível passar grande parte 
da infância e juventude com olhos e ouvidos lacrados ao mundo cir-
cundante, como um ser associal. Por uma questão natural, a maneira 
de pensar e a forma de vida dos gregos tiveram considerável presença 
em seu espírito. Não é possível cogitar a ideia de que alguém possa ter 
dominado a língua grega como se fosse materna e tenha vivido numa 
sociedade avançada como a de Tarso sem sofrer influências em sua 
maneira de ser e de ver o mundo.

Na abertura do discurso permitido pelo quiliarca, dirigido aos 
judeus furiosos, o Paulo lucano afirma ter recebido, em Jerusalém, a 
educação judaica, tendo ali estado sob a tutela do rabino Gamaliel,17 

16  Que status a família de Paulo tinha nessa cidade da Cilícia, a ponto de desfrutar 
do direito de cidadania? Fabris (2003, p. 31) apresenta algumas possibilidades: a) as 
famílias abastadas de Tarso compraram a cidadania, como indica o valor de quinhentas 
dracmas citado por Díon de Prusa; b) se a família de Paulo fizesse parte da comunidade 
judaica da cidade, é possível que ela teria os direitos adquiridos pela comunidade; c) o 
status de cidadão romano daria acesso direto à cidadania tarsense.
17  Koester (2005b, p. 115) contesta que o crescimento de Paulo tenha ocorrido em 
Jerusalém, tornando pura ficção lucana a afirmação de que ele estudara com o rabino 
Gamaliel: “Paulo era um fariseu, sem dúvida, mas era oriundo da diáspora e sua fanática 
defesa da lei antes de ser chamado tem pouca relação com a sabedoria haláquica liberal 
atestada de Gamaliel”. Para uma visão contrária, ver Becker (2007).
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mestre fariseu seguidor da escola de Hillel18 (Atos 22.1-3). Contudo, 
isso não significa que a sua formação tenha ficado restrita aos traços 
culturais, ideológicos ou institucionais de seu povo, como alguns 
poderiam alegar por essa afirmação. Ela apenas nos diz algo sobre a 
sua formação judaica e nada além disso. 

Embora fosse judeu não só de sangue, mas também de valores 
morais e espirituais, Paulo sabia falar, pensar, agir e escrever como um 
homem helenizado. De fato, ele contribuiu – ultrapassando o isola-
mento da Palestina (Jaeger, 1991, p. 15) – para que o desenvolvimento 
da fé cristã não se restringisse a um único centro cultural e religioso. 
Com ele, os valores cristãos não permaneceram como simples repre-
sentantes das formas evolutivas das tradições e valores intelectuais, 
morais e espirituais de Israel; com ele, a crença cristã tomou forma de 
uma nova religião internacional porque fazia parte da cultura univer-
salista do mundo helênico-romano (Koester, 2005a, p. 23). 

Mesmo que a linguagem do pensamento de Paulo tenha perma-
necido hebraica, pois as Escrituras serviram-lhe como a pedreira de 
onde retirava suas ideias, termos e temas (Dunn, 2003, p. 812), a sua 
experiência mística associada à sua formação helênica permitiu-lhe 
uma visão ampliada sobre a ação de Deus no mundo, razão de suas 
constantes releituras dos escritos sagrados judaicos. Dunn (2003,  
p. 802) assim o resume: “seu judaísmo nativo estava em diálogo 
com a cultura mais ampla do mundo helenístico e romano”. Koester 
(2005b, p. 114) acrescenta: “suas cartas revelam tal domínio do 
grego e conhecimento das ideias filosóficas populares e habilidades 

18  Hillel, nascido na Babilônia e contemporâneo do rei Herodes (que reinou de 37 a.C. a 
4 d.C.), foi um homem apaixonado pelos estudos religiosos. Sua formação se deu aos pés 
dos mais importantes mestres de seu tempo. Sua maior importância está nos seus ensinos 
contrários à irascibiblidade; sua larga paciência deu motivo à criação de várias histórias 
a seu respeito; sua maneira um tanto menos rígida, mais compassiva, foi a marca de suas 
interpretações da Torah, pois evitou o estrito juridicismo (Hadas-Lebel, 2005).
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retóricas, que se deve presumir que ele recebeu educação formal em 
escolas gregas além do nível elementar, especificamente na tradição 
da diatribe estoico-cínica”. 

De fato, em seu trabalho, ele nunca impôs os princípios litúrgi-
cos, as leis sacerdotais, os ritos sacramentais, os hábitos alimentares 
ligados às tradições religiosas de seu povo. Pelo contrário, pregava 
a liberdade em Cristo. Nessa sua atividade, procurava atrair o seu 
público, pois “os textos compostos por Paulo estão inextricavelmente 
radicados no contexto da fala do seu tempo, ligados por miríades 
de raízes e ramos com os significados e metáforas que essa língua 
comumente evocava na mente dos destinatários” (Dunn, 2003, p. 41) 
e, com isso, aproximava-se deles linguística e culturalmente, já que 
ele “se move no mundo greco-helenístico como se fosse seu habitat 
natural. Ele usa a linguagem e as imagens tiradas da vida urbana, 
com preferência pelos termos e expressões da vida comercial e admi-
nistrativa” (Fabris, 2003, p. 58), ou seja, “a força teológica das cartas 
de Paulo está sempre inextricavelmente relacionada com seu caráter 
de diálogo com seus destinatários” (Dunn, 2003, p. 37).

Outra afirmação não menos polêmica – que também encontra-
mos noutro evento de açoites e prisão (Atos 16.37-40) –, feita nesse 
mesmo discurso em Jerusalém, é a que atribui a Paulo a cidadania 
romana, “O quiliarca, tendo ido {a Paulo}, disse-lhe: dize-me, tu és 
romano? Ele disse: sim. Respondeu o quiliarca: eu, por muito cabe-
dal, essa cidadania adquiri. Paulo disse: Eu, porém, nasci {cidadão 
romano}” (Atos 22.27-29).

A favor do relato, Fabris (2003, p. 35) formula a hipótese de que 
o avô do apóstolo havia recebido a cidadania romana graças às hon-
ras e benemerências que teria feito à causa romana. Martin Hengel 
(1993, p. 59) – acompanhado por Murphy-O’Connor (2004, p. 53) 
– acredita que os antepassados de Paulo, presos e alforriados por 
algum cidadão romano, obtiveram involuntariamente o privilégio 
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desse status. Como se percebe, não há fatos comprobatórios, senão 
elucubrações.19

Em razão do tumulto ocorrido em Jerusalém de que tratam os 
capítulos 21 a 23 de Atos, cujos excertos já destacamos ao longo deste 
artigo, Paulo foi aprisionado. Conduzido ao quartel e posto em prisão, 
Paulo foi procurado por seu sobrinho20 que ouvira a respeito de uma 
conspiração para assassiná-lo (Atos 23.12-16). Avisado, Cláudio Lísias 
o enviou a Cesareia, sob fortíssima guarda, a fim de ser ouvido por 
Félix. Por carta, expôs-lhe os acontecimentos, disse que não havia 
encontrado crime algum no prisioneiro – nem para morte, nem para 
prisão –, já que as acusações se limitavam a costumes particularmen-
te judaicos, e que os judeus pretendiam matá-lo em emboscada (Atos 
23.12-29). Félix, tendo-o guardado no pretório de Herodes, decidiu 
julgá-lo somente após a chegada de seus acusadores (Atos 23.35). 

O capítulo 24 de Atos nos informa que ao julgamento comparece-
ram não só os anciãos respeitados, mas também o sumo-sacerdote. 
Com eles, levaram um orador (forense?) romano chamado Tértulo, 
ao qual possivelmente pagaram para acusar Paulo. Após a exposição 
da acusação, Paulo toma a palavra e defende-se; alega que não pro-
moveu levantes na cidade ou nas sinagogas, que nunca esteve metido 
em alvoroços como alegavam os judeus, e que todas as acusações 
eram sem provas. Apesar disso, permaneceu preso. 

19  A controvérsia ainda não encontrou o seu fim. Se, por um lado, Murphy-O’Connor 
(2004), Fabris (2003), Hengel (1993) e Holzner (1994), defendem essa cidadania, 
por outro lado, Koester (2005b), Crossan e Reed (2007), entre outros, contestam o 
registro lucano. 
20  Murphy-O’Connor (2004, p. 59) argumenta: “Segundo Lucas, Paulo tinha uma irmã 
casada e o filho dela alertou as autoridades romanas em Jerusalém sobre uma cilada 
para assassinar o tio (At. 23.16). É difícil julgar a historicidade dessa informação. [...] 
É curioso que um sobrinho adulto, com cidadania romana, aparecesse no momento 
exato em que era necessário ter acesso imediato e influência eficaz sobre o principal 
funcionário romano em Jerusalém. Naturalmente, a verdade é muitas vezes mais 
estranha que a ficção, mas a própria simplicidade da história e a facilidade de se 
desfazer de um sobrinho fictício deixam dúvidas.”
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Passados dois anos, mesmo quando já estava para ser sucedido 
por Pórcio Festo, Félix continuou a manter Paulo preso, pois queria 
prestar favores aos judeus (Atos 24.27). Até mesmo quando mostrava 
algum interesse em ouvir o prisioneiro, ele não possuía intenções 
honestas (Atos 24.26), pois buscava algum tipo de suborno e favores. 
Como isso não aconteceu, Paulo permaneceu encarcerado, embora 
lhe fosse permitido receber visitas livremente (Atos 24.23). 

Quando Festo assumiu o posto e foi visitar Jerusalém, o assunto 
destacado por Lucas foi o pedido que os principais sacerdotes e judeus 
lhe fizeram. Queriam a transferência de Paulo, planejando, ainda 
nesse tempo, matá-lo em cilada. Não bastava que ele permanecesse 
preso, queriam eliminá-lo de uma vez por todas (Atos 25.2-3). 

O governador negou o pedido e marcou outro julgamento em 
Cesareia, para onde eles deveriam levar as queixas (Atos 25.4-5). 
Novo embate ocorreu entre as partes e, assim como Félix e os gover-
nadores anteriores que queriam manter relações amigáveis com os 
judeus a fim de evitar problemas na Judeia, Festo – entendendo que as 
acusações eram “a respeito de suas próprias religiões” (περὶ τῆς ἰδίας 
δεισιδαιμονίας) e de “um Jesus defunto, que Paulo afirmava estar 
vivo” (τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν – Atos 25.19) 
– sugeriu a Paulo que fosse julgado em Jerusalém. Reconhecendo que 
se tornaria vítima da atmosfera de violência judaica, Paulo apela para 
o tribunal de Augusto (Nero, 54-68 d.C.): “apelo a César” (Καίσαρα 
ἐπικαλοῦμαι – Atos 25.12).

Dias depois desse evento, chegaram a Cesareia o rei Herodes 
Agripa II e sua irmã Berenice, em visita a Festo. O governador ro-
mano comentou o caso de Paulo (Atos 25.13-21) e disse-lhe que não 
havia queixa-crime a relatar para Augusto (τὸν Σεβαστόν) a respeito 
do prisioneiro. O rei, depois de ouvi-lo, admite: “esse homem podia 
estar solto se não tivesse apelado a César” (ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα – Atos 26.30-32). Desse 
encontro entre Paulo, Félix e Agripa resultaram diálogos (Atos 
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25.24-27)21 que nos informam as opiniões das autoridades romanas. 
Enquanto, por um lado, os judeus exigiam o sentenciamento à morte, 
por outro, nada havia de substancial que aprovasse a condenação.

É, assim, enviado de navio à Itália, juntamente com outros presos, 
sob a custódia de um centurião e de seu destacamento de soldados. 
Depois de uma longa e difícil viagem (Atos 27-8), ele chega a Roma, 
onde recebe autorização para ensinar e para morar às suas próprias 
custas, guardado por um soldado. Recebeu em sua casa os principais 
judeus da cidade e anunciou-lhes o εὐαγγέλιον. Lucas “transcreveu” 
o discurso de Paulo, que assevera tanto a sua inocência reconheci da 
quanto o motivo de suas prisões romanas: a indecente perseguição 
da parte dos judeus (Atos 28.17-30).

Acerca do que lhe aconteceu após esse tempo em Roma, Lucas se 
cala. Marshall (2006, p. 396-7) reúne algumas hipóteses – todas acom-
panhadas de dificuldades –, que foram surgindo ao longo do tempo:

(1) Foi a esta altura que Lucas escreveu o Livro de Atos, e não sabia o que 
haveria de acontecer depois. [...] A dificuldade com este ponto de vista é 
que exige uma data muito recuada (mas não impossível) para Atos. O livro 
dá a muitos leitores a impressão de ter sido escrito a partir de uma pers-
pectiva posterior. (2) Os judeus deixaram de comparecer para promover 
a sua ação jurídica contra Paulo. [...] Uma objeção mais séria é que 23.11  
e 27.24 claramente dão a entender que Paulo compareceria diante de 
César. (3) Paulo foi julgado e inocentado, ou o governo romano abriu mão 
do processo contra ele [...]. 

21  Marshall (2006, p. 360) adverte: “Lucas registra uma conversa em particular 
entre Festo e Agripa, na qual aquele descreveu a este o problema de Paulo. Visto ser 
extremamente improvável que Lucas tivesse acesso a qualquer pessoa que tivesse ouvido 
essa conversa particular, devemos supor que aqui temos um nítido exemplo da política 
de Lucas de narrar aquilo que provavelmente teria sido dito em semelhante ocasião; 
temos, portanto, evidência da habilidade dramática de Lucas, que decerto também 
empregou ao relatar outras cenas para as quais não tinha evidências concretas.”
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Nos dois casos (2) e (3), o problema se vincula com a questão mais lata de 
se Paulo passou a desfrutar de um período de liberdade antes de voltar a 
ser preso e, finalmente, executado. É esta a impressão que se obtém das 
Epístolas Pastorais, pois há um consenso de opinião no sentido de que, sen-
do genuínas as Epístolas, as atividades ali subentendidas não se encaixam 
na carreira de Paulo em qualquer ponto anterior. Há muito debate sobre a 
questão, no entanto. [...]

(4) A possibilidade final é que Paulo foi julgado e executado a esta altura, 
mas que Lucas não quis registrar o seu martírio; [...] preferia deixar seus 
leitores com o quadro de Paulo pregando livremente o evangelho em Roma, 
diante dos gentios. Se, porém, Lucas sabia acerca do martírio de Paulo, ou 
do massacre dos cristãos em Roma levado a efeito por Nero, é extrema-
mente difícil entender como poderia ter pintado um retrato tão geralmente 
favorável das autoridades romanas e da atitude delas para com Paulo. 

Como é possível perceber, de sua época aos nossos dias, Paulo é fi-
gura paradoxal; é motivo de pesquisas inumeráveis, cujos resultados 
transitam do mais ortodoxo ao mais liberal. Dependendo do ponto 
de vista, é apóstata do judaísmo ou traidor da “verdadeira” mensa-
gem de Jesus; é submisso ao Império ou é seu opositor; é dependente 
de Jerusalém ou completamente livre de sua jurisdição. Para uns, 
ele nunca poderia ter sido apóstolo, para outros, superou a todos os 
demais em sabedoria e prática de fé. Quando chamado fundador 
do cristianismo, ele o é positiva e negativamente considerado. Já foi 
descrito como helenístico, místico, gnóstico, sincrético seguidor das 
religiões helenísticas de mistério, rabi fundamentalista do judaísmo 
da diáspora, e mais ainda, sob bases de enfoques bem diferentes 
e, por vezes, conflitantes. De fato, cada itinerário metodológico 
constituirá Paulos próprios, segundo a imagem restrita produzida 
pelas orientações e motivações interpretativas na aplicação dos 
mecanismos técnicos de pesquisa. Certo é que a biografia de Paulo 
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ainda causa não poucas polêmicas e sua teologia não está totalmente 
desvendada (e é bem provável que nunca o será), já que até hoje, 
pela opacidade e ambiguidades dos textos e pelos modos diversos 
de abordá-los, ele possui seguidores que fortemente se contrapõem. 
Sem dúvida, lê-lo é também pôr-se diante de um conjunto complexo 
de questões irresolúveis, a começar pela própria constituição do 
corpus paulinum. 

Todavia, ele continua sendo o escritor cristão em língua grega 
mais relevante do primeiro século, a maior fonte teológica da cris-
tandade, cujo background é, sem dúvida, produto de sua experiência 
pessoal mística e dos muitos ambientes de hábitos, crenças e valores 
bem diferenciados com que conviveu. Toda tentativa de compreendê-
-lo não poderá desconectá-lo das particularidades sociais, culturais, 
históricas e das condições temporais e geográficas em que viveu, 
sempre rodeado por judeus e gentios das mais diversas regiões, uni-
dos por uma língua de civilização, de comunicação quotidiana, do 
comércio, da ciência, da economia, da literatura, da administração, 
da diplomacia, e também das sinagogas judaicas e das igrejas cristãs 
gentílicas espalhadas pelo mundo helenístico mediterrâneo: a língua 
comum (ἡ κοινὴ διάλεκτος), unificadora das populações heterogê-
neas, tanto no período helenístico propriamente dito quanto no 
romano, amplamente empregada por Paulo nas modalidades oral e 
escrita, com todas as sutilezas próprias da retórica e da argumenta-
ção da lógica grega.
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