






Cronologia de Paulo 

At 7.58  Paulo é chamado de jovem no 

apedrejamento de Estevão. Estima-se que 

tivesse 20 anos.  

At 9.1-25   Fica em Damasco muitos 

dias depois de convertido. 

Gálatas 1.17   Paulo vai para a Arábia 

(deserto) onde fica por 3 anos e depois 

retorna a Damasco (Síria). 

Gálatas 1.18-19  Vai a Jerusalém e fica 

15 dias por causa da perseguição (At 

9.26-30) 

Gálatas 1.21  Viaja para as regiões da 

Síria e Cilícia (terra natal – Tarso) At 9.30 

 

 



Cronologia de Paulo 

At 11.25-26  Barnabé busca Paulo em 

Tarso e o leva a Antioquia onde ambos 

ensinam a Igreja por 1 ano.  

Gálatas 2.1   14 anos depois da 

conversão é que Paulo volta a Jerusalém 

para levar oferta aos irmão pobre de 

Jerusalém, o que foi profetizado por 

Ágabo em At 11.27-30. Depois voltam a 

Antioquia. 

 At 2.11   Pedro vai a Antioquia e Paulo 

reprova sua conduta para com os gentios.  

At 13.2-14,28   Primeira viagem 

missionária. 



Cronologia de Paulo 

At 15.1-29  Concílio em Jerusalém. 

At 15.36 a 18.22   Segunda viagem 

Missionária. 

 At 18.23 a At 21.16   terceira viagem 

missionária 

At 21.27 a 28.31   Prisão e viagem a 

Roma. 





• Quando Barnabé e Saulo voltaram de 
Jerusalém depois de levarem a oferta 
aos pobres, trouxeram consigo João 
Marcos a Antioquia. 

• Antes saírem para a primeira viagem 
missionária ficaram na Igreja de 
Antioquia ensinando em conjunto 
com os obreiros: 

– Lúcio de Cirene 

– Simeão Níger (negro) 

– Manaém (amamentado pela mesma mãe 
de Herodes Antipas) 













Origem Destino Acontecimentos 

Selêucia (porto Antioquia) Salamina (Chipre) Pregaram nas sinagogas 

Salamina (Chipre) Pafos (Chipre, capital 

ocidental) 

 

Elimas fica cego porque queria 

impedir Sérgio Paulo de acreditar na 

mensagem 

Pafos (Chipre) Perge (Panfília)  João Marcos abandona Barnabé e 

Paulo 

Perge (Panfília)  Antioquia (Pisídia) Pregaram nas sinagogas até sofrerem 

perserguições  

Antioquía (Pisídia)  Icônio  Muitos se converteram 

Icônio Listra Paulo e Barnabé são apedrejados por 

aqueles que queriam adorá-los 

Listra Derbe Muitos se converteram 

Retornaram pelo mesmo caminho até chegar em Perge 

Perge Atália Embarcaram para Antioquia da Síria 

Atália  Antioquia (Síria) Retorno 









Atos 15.1,2 

“ENTÃO alguns que tinham descido da 
Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não 

vos circuncidardes conforme o uso de 
Moisés, não podeis salvar-vos.  

Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena 
discussão e contenda contra eles, resolveu-

se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre 
eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e 

aos anciãos, sobre aquela questão. ” 
 







• Na segunda viagem Paulo separou-se de 

Barnabé por causa de João Marcos, sobrinho 

de Barnabé. Então Paulo e Silas (Silvano) 

foram para a Ásia Menor enquanto Barnabé e 

João Marcos foram para Chipre novamente.  

















Temple of Augustus 

 Atenas (em grego: Αθήνα; transl.: Athína) é a capital e maior 

cidade da Grécia e também a capital da Ática. 

 Cidade de Péricles, Sócrates, Demóstenes e Platão. Durante 

1000 anos (500 a.C a 500 d.C)   foi o centro da filosofia, 

literatura, ciências e artes. Sede da maior universidade do 

mundo.  

 Atenas era regida pelo Areópago (conselho) que tinha 

autoridade sobre tudo o que era ensinado.  



Temple of Augustus 

 Paulo quando chega em Atenas prega nas sinagogas e na 

praça, a Ágora, centro da vida pública ateniense. 

 Aqui pregou o sermão “AO DEUS DESCONHECIDO” 





Temple of Augustus 





Temple of Augustus 
 Corinto (em grego: Κόρινθος, transl. Kórinthos) era uma 

grande cidade comercial, a maior que Paulo havia visitado. 

 No ano 146 a.C foi destruída pelo general romano Múmio; 

 100 anos depois Júlio César (46 a.C) a reedificou como 

colônia romana.  

 Ficou conhecida como uma cidade de exrema imoralidade; 

 A imoralidade era cultuada.  

 Nessa cidade existia o templo dedicado à Afrodite, “deusa do 

amor”, quem comandava os cultos nesse templo eram as 

prostitutas consagradas e dedicadas para fazer as orgias e 

imoralidade 

 Orgia:  é a prática sexual com diversas pessoas. Entende-se 

que isso possa ser considerado com 6 ou mais indivíduos; 

 



Temple of Augustus 
 O templo de Afrodite tinha sede na Acrópole, uma montanha 

com mais de 560 metros de altura, na parte mais alta da 

cidade. Mil sacerdotisas trabalhavam com prostitutas cultuais 

nesse templo de Afrodite. “Milhares de coríntios adoravam 

seus deuses ‘visitando” essas “sacerdotisas”  

 O homossexualismo   Corinto era uma cidade onde 

ficavam os principais monumentos de Apolo. A adoração a 

Apolo induzia a juventude de Corinto bem como a juventude 

grega em geral a se entregar ao homossexualismo. Talvez 

Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. 

Muitos membros da igreja de Corinto, antes da sua 

conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo 

(1Co 6.9-11) 



1 Coríntios 6.9-11 

“Não sabeis que os injustos não hão de 
herdar o reino de Deus? Não erreis: nem os 

devassos, nem os idólatras, nem os 
adúlteros, nem os efeminados, nem os 

sodomitas, nem os ladrões, nem os 
avarentos, nem os bêbados, nem os 

maldizentes, nem os roubadores herdarão o 
reino de Deus.  E é o que alguns têm sido; 
mas haveis sido lavados, mas haveis sido 
santificados, mas haveis sido justificados 
em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito 

do nosso Deus. ” 
 



• Paulo ficou 18 meses nessa cidade, 
iniciou pregando na sinagoga, depois em 
casas. 

• Muitos se converteram, mas vale 
destacar: Áquila e Priscila, Tício Justo, e 
Crispo principal da sinagoga (At 18.8) 

• Paulo foi levado à Gaio, governador da 
Acaia mas foi inocentado. 

 



• Em 52 d.C Paulo deixa Corinto e vai para 

Jerusalém, no caminho de volta pára em 

Éfeso por pouco tempo. Nesse tempo 

Apolo que só era batizado no batismo de 

João encontra-se com Áquila e Priscila 

que lhe ensinam sobre o batismo de 

Jesus, então Apolo segue para Corínto 

sendo recomendado pelo casal. 
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