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São Paulo, Apóstolo (5-67) foi um escritor do cristianismo primitivo.
Treze epístolas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Foi o maior
propagador do cristianismo depois de Cristo. Antes de se converter ao
Cristianismo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos
arredores de Jerusalém.
São Paulo, Apóstolo (5-67) nasceu em Tarso na Cilícia, próspero centro
mercantil e intelectual do mundo romano. Seus pais eram judeus, mas
gozavam dos privilégios da cidadania romana. Passou os primeiros anos de
vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga.
Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs, e participou
do apedrejamento do apóstolo Estêvão. A caminho de Damasco, teve a visão

de uma luz incandescente, e Jesus lhe indaga sobre as perseguições. No
mesmo instante, ficou cego e durante três dias entregou-se às orações. A
mando de Jesus, Ananias vai a seu encontro e põe a mão em sua cabeça e no
mesmo instante Paulo recobra a visão e converte-se ao cristianismo.
Para reconstruir seus pensamentos, retira-se para o deserto da Arábia.
Realiza diversas expedições missionárias, pregando o evangelho de Jesus
Cristo. Em 44, após pregar durante três anos em Tarso, segue para Antioquia,
capital da província da Síria, então a terceira cidade do império, logo após
Roma e Alexandria. Nessa cidade inicia a missão entre os gentios. Foi nessa
cidade que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos.
Entre 49 e 53, São Paulo realiza sua segunda viagem missionária, entre
outras cidades, vai a Macedônia, Acaia, Filipes, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52
permanece em Corinto durante dezoito meses e funda uma comunidade cristã
formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira Carta
aos Coríntios foi escrita em Efeso, provavelmente em 56, com o objetivo de
restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo.
Em 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a Lei e além
de ter introduzido um gentio, no templo. Preso é enviado para Roma, onde
seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompe a viagem.
Paulo consegue permissão para ficar em prisão domiciliar.
Até o ano de 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais treze
conseguiram sobreviver: 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos
Filipenses, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses,
aos Efésios, 1ª e 2ª aos Timóteo e aos Hebreus. Nas epístolas, trata da
doutrina, da ética cristã e da organização da Igreja. (Na Bíblia, as Epístolas
seguem-se aos Evangelhos e aos Atos doa Apóstolos).
Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São
Paulo, Apóstolo é novamente preso e levado para os arredores de Roma
quando foi decapitado.
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