Como Confirmar Seus Irmãos
(18:22, 23; 19:1)
Paulo amava seus irmãos em Cristo. No início
de sua terceira viagem missionária, Paulo “saiu,
atravessando sucessivamente a região da Galácia
e Frígia, confirmando todos os discípulos” (Atos
18:23). Na lição anterior observamos que Lucas
relatou “uma viagem de 2.400 km, que levou
muitos meses... em apenas três versículos”. Esses
três versículos podem ajudar nos nossos relacionamentos com outros cristãos; então, vamos
reservar um momento para analisá-los mais lentamente.
PASSE TEMPO COM ELES (18:22, 23)
Paulo sempre gostou de passar tempo com os
irmãos. No final de sua segunda viagem, ele
regressou mais uma vez “à Antioquia” (v. 22) da
Síria, e passou “ali algum tempo” (v. 23). Talvez
ele tenha ficado em Antioquia durante o inverno,
trabalhando com a igreja que continuamente
animara o apóstolo em sua missão mundial. Mais
tarde, possivelmente na primavera, quando as
estradas ficavam trafegáveis novamente, ele
“saiu” (v. 23) em sua terceira viagem1 . Quando
saiu, sem dúvida, ele tinha planos de voltar aos
irmãos de Antioquia, como fazia no final de cada
viagem. Mas, ao se despedir deles, não sabia que
jamais voltaria a vê-los.
Toda vez que se diz a alguém “tchau”, saiba
que pode ser a última vez. Nunca se despeça de
alguém sem ter certeza de que nada no relacionamento de vocês o atormentaria, caso não se vissem
novamente.
Não é dito se Paulo tinha companheiros no
início dessa viagem, mas ele raramente viajava
sozinho por opção. Mais tarde, Lucas mencionou
que Timóteo estava em Éfeso (19:22); talvez o
jovem pregador tivesse vindo de Corinto 2 ,

juntando-se a Paulo3 para a viagem. Também,
ficamos sabendo através de 2 Coríntios que Tito
parecia estar com Paulo em Éfeso (2 Coríntios
2:13; 7:6, 13, 14; 8:6, 16, 23; 12:18); é possível que
Tito também estivessem com Paulo quando este
saiu de Antioquia4 .
AONDE VOCÊ FOR, VISITE-OS (18:23)
Quando Paulo e seus companheiros (seja lá
quem forem) saíram de Antioquia, seguiram a
mesma rota rodoviária que Paulo e Silas utilizaram no início da segunda viagem (veja o mapa
mais adiante)5 . Da Síria, teriam ido para o norte
e depois para o oeste, atravessando as Montanhas de Tauro pela passagem chamada Portões
Cilicianos, até atingirem o planalto do sul da
Galácia. Então, saíram, “atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia” (Atos
18:23b), visitando mais uma vez as igrejas
estabelecidas durante a primeira viagem. Um
propósito inicial era ver como os cristãos estavam
passando, de sorte que Paulo e seus cooperadores
passaram tempo “confirmando todos os discípulos” (v. 23c).
Mais uma vez, quem nos dera Lucas tivesse
dado detalhes dessa parte da viagem. Se Timóteo
estava com Paulo, imagino uma reunião comovente em Listra, com a mãe do rapaz. (Ela deve
ter ficado surpresa ao vê-lo ainda vivo.)
Paulo nunca perdia uma oportunidade de
visitar uma congregação da igreja do Senhor.
Nem devemos nós perder tal oportunidade.
AJUDE-OS (18:22, 23)
O propósito da terceira viagem de Paulo não
foi salientado por Lucas6 , mas ganhou destaque
nas cartas que o apóstolo escreveu durante a

1
Ele provavelmente partiu ou no outono de 52 d.C. ou na primavera de 53 d.C. 2 Como Lucas não mencionou se Silas
ou Timóteo saíram de Corinto com Paulo (18:18), já sugerimos antes que Paulo pode tê-los deixado em Corinto para dar
continuidade ao trabalho lá. 3 Eis aqui algumas possibilidades: Timóteo pode ter voltado de Corinto para Listra para ver sua
mãe, tendo se juntado a Paulo ali, ou Timóteo pode ter navegado de Corinto para Éfeso depois que Paulo chegou a Éfeso.
4
Um dos mistérios de Atos é por que Lucas nunca mencionou Tito. Uma explicação seria que Tito era parente de Lucas.
Conforme a tradição não inspirada, Tito, assim como Lucas, era da Antioquia da Síria (veja Gálatas 1:21; 2:1) e teria sido
natural para ele partir com Paulo nessa viagem. 5 Compare o mapa na lição “Da Adoração oas Maus Tratos” com o mapa
desta lição. 6 A única referência de Lucas à coleta especial levantada durante essa viagem está em Atos 24:17.
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viagem: estava juntando fundos para “os pobres
dentre os santos... em Jerusalém” (Romanos
15:26). Ao atravessar a Galácia, deu instruções às
“igrejas da Galácia” para levantarem uma coleta
“no primeiro dia da semana” para esse propósito
(1 Coríntios 16;1, 2). Certamente ele arranjou
representantes da região para terminarem de
realizar a coleta e ajudarem a entregar a contribuição aos irmãos de Jerusalém, posteriormente
(1 Coríntios 16:3, 4; Atos 20:4)7 .
Paulo sempre estava mais preocupado com
os irmãos do que consigo mesmo. E nós, nos
preocupamos com nossos irmãos?
CUMPRA O QUE PROMETEU A ELES
(18:21; 19:1)
Depois de concluírem o trabalho na Galácia e
Frígia, Paulo e os demais seguiram para o oeste,

em direção a Éfeso. Paulo prometera aos judeus
de Éfeso que tentaria voltar (18:21), e estava
cumprindo essa promessa. Esses judeus eram
irmãos de Paulo em Abraão e ele almejava tornálos seus irmãos em Cristo.
Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que o fato de uma das partes mostrarse não confiável. Sejamos homens e mulheres de
palavra!
CONCLUSÃO
Assim, “aconteceu que, estando Apolo em
Corinto8, Paulo, tendo passado pelas regiões mais
altas9 , chegou a Éfeso” (19:1a). Paulo chegou a
Éfeso com a consciência limpa em relação aos
seus irmãos. Fez o que pôde para ajudá-los e
animá-los. Onde quer que nós estejamos na jornada
da vida, espero que possamos dizer o mesmo. ❖

7

Sópatro e Gaio, ambos naturais de Derbe, viajaram mais tarde com Paulo nessa missão benevolente (20:4). Timóteo
também foi (20:4), representando a cidade de Listra. 8 Para a história de Apolo, veja a lição “Um Pregador Que Eu Só Posso
Admirar”. Depois de trabalhar algum tempo em Éfeso, Apolo mudou-se para Corinto (18:27). 9 Isso indica que P aulo não
se aproximou de Éfeso pelas rotas comerciais de costume, mas pela rota menos utilizada que vinha do norte.
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A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO
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Três Anos em Éfeso
Paulo disse que “por três anos, noite e dia”,
ele não cessou de admoestar os efésios (Atos
20:31). Apesar de não sabermos tudo sobre todo
esse período de três anos, sabemos que Paulo viu
as oportunidades para ensinar em Éfeso como
“uma porta grande e oportuna para o trabalho”
(1 Coríntios 16:9), ficando nessa cidade mais
tempo do que em qualquer outra cidade visitada durante suas viagens missionárias. Como
resultado desse período em Éfeso, Paulo disse
que “todos os habitantes da Ásia ouviram a
palavra do Senhor, tanto judeus como gregos”
(Atos 19:10).
Durante os primeiros três meses, Paulo expôs
aos que iam à sinagoga (Atos 19:8). Como sempre,
os que estavam “falando mal do Caminho” (Atos
19:9) forçaram Paulo a sair da assembléia dos
judeus, mas ele conseguiu passar os dois anos
seguintes na escola de Tirano (Atos 19:10). Acrescentando o período descrito como “algum tempo”, em Atos 19:22, a contagem de tempo de
Lucas se aproxima do período especificado por
Paulo. Os judeus geralmente “arredondavam” o
tempo, contando parte de um ano como um ano
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A Terceira Viagem Missionária de Paulo
(Atos 18:23—21:17)
Paulo atravessou a Galácia e Frígia, confirmando os discípulos, depois subiu para as regiões
mais altas até ➊ Éfeso (18:23–28), onde pregou e
realizou milagres por uns três anos (19:1–41).
Então, visitou novamente as igrejas da ∑ Macedônia e Grécia (20:1–5). Após três meses na Acaia,
atravessou a Macedônia novamente a caminho
de ∏ Trôade (20:6–12), onde ficou por uma
semana. Navegou para além de Éfeso, mas
reuniu-se com os presbíteros efésios em π Mileto
(20:13–33) para uma despedida comovente. Sua
equipe seguiu então diretamente para ➎ Cós,
Rodes e Pátara (21:1–17). Embarcaram rumo a
Fenícia e navegaram até ❻ Tiro, onde os irmãos
insistiram para que Paulo não fosse a Jerusalém.
O barco prosseguiu para Ptolemaida. Alguns
dias depois, em ❼ Cesaréia, Ágabo advertiu Paulo
de que ele seria entregue aos gentios. Paulo,
porém, viajou para ➑ Jerusalém, onde teve uma
alegre recepção, sendo, contudo, preso pouco
depois.
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