
As viagens missionárias de Paulo, o debate com Pedro e sua prisão final em Roma 
 
1 - A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13:1-14:28). 
 
Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 d.C. O 
ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do Cristianismo entre os gentios. 
 
Basicamente a viagem foi concentrada na Ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um 
determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. 
Entretanto, João Marcos os deixou (literalmente os abandonou) e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a 
liderança da missão. 
 
2 - A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15:36-18:22. 
 
O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido 
anunciada (Atos 15:36). No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se 
separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. 
 
A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 d.C. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, 
estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram: Filipos, Tessalônica, 
Beréia, Atenas e Corinto. 
O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo (Atos 18:11,18). Ali ele pregou o Evangelho e exerceu sua atividade profissional 
de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a Epístola aos Gálatas e, provavelmente, um pouco depois, também enviou as Epístolas 
aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso, e ao partir prometeu retornar em outra ocasião (Atos 18:20,21). 
 
3 - A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18:23-21:16. 
 
Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 d.C. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção a Ásia e à 
sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita (Atos 19:8-10; 20:3). 
É provável que todas, se não pelo menos a maioria das sete igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de 
Paulo escrever a Primeira Epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. 
Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. 
 
Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a Segunda Epístola aos Coríntios. Depois, 
finalmente o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a Epístola aos 
Romanos (cf. Romanos 15:22-25). 
 
O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O Evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que 
perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de quinhentos mil. Apesar de esse resultado ter sido 
fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa 
missão certamente foi o apóstolo Paulo. 
 
O debate do apóstolo Paulo com Pedro 
 
Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na Igreja, questões a respeito da Lei e dos costumes judaicos 
surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a Lei Mosaica. Eles queriam que os crentes 
gentios se enquadrarem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na 
comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da 
graça. Por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. 
 
Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente (Gálatas 2:14). Pedro havia se separado de alguns crentes 
gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever 
uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. 
Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da Igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé 
foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se 
convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos (At 15:1-2, At 15:28-30). 
 
4 - O martírio em Roma 
 
Depois, novamente Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero por volta de 67 e 68 d.C. (2 
Timóteo 4:6-18). Tudo isso indica que as Epístolas Pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A Epístola de Clemente (cerca 
de 95 d.C.) e o cânon Muratoriano (cerca de 170 d.C.) testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo a Espanha. 
A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. 



 



1. Gaza Filipe pregou a respeito de Cristo e batizou um eunuco etíope a caminho de Gaza (At. 8:26–39). 

2. Jerusalém Ver o mapa 12 para os acontecimentos em Jerusalém. 

3. Jope Pedro recebeu uma visão de que Deus concedera o dom do arrependimento aos gentios (At. 10; 

11:5–18). Pedro levantou Tabita dos mortos (At. 9:36–42). 

4. Samaria Filipe ministrou em Samaria (At. 8:5–13), e Pedro e João posteriormente ensinaram aqui (At. 

8:14–25). Após terem eles conferido o dom do Espírito Santo, Simão, o mágigo, tentou comprar deles esse 

dom (At. 8:9–24). 

5. Cesareia Neste local, depois que um anjo ministrou a um centurião chamado Cornélio, Pedro permitiu que 

ele fosse batizado (At. 10). Aqui, Paulo fez a sua defesa perante Agripa (At. 25–26; ver também JS—H 

1:24–25). 

6. Damasco Jesus apareceu a Saulo (At. 9:1–7). Depois que Ananias restaurou a visão de Saulo, este foi 

batizado e iniciou o seu ministério (At. 9:10–27). 

7. Antioquia (na Síria) Aqui, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez (At. 11:26). Ágabo 

profetizou fome (At. 11:27–28). Grande dissensão surgiu em Antioquia concernente à circuncisão (At. 

14:26–28; 15:1–9). Em Antioquia, Paulo iniciou a sua segunda missão, com Silas, Barnabé e Judas 

Barsabás (At. 15:22, 30, 35). 

8. Tarso Cidade natal de Paulo; ele foi enviado para cá pelos líderes da Igreja para proteger a vida dele (At. 

9:29–30). 

9. Chipre Após terem sido perseguidos, alguns dos santos fugiram para esta ilha (At. 11:19). Paulo passou 

por Chipre em sua primeira viagem missionária (At. 13:4–5), como o fizeram posteriormente Barnabé e 

Marcos (At. 15:39). 

10. Pafos Paulo amaldiçoou aqui um feiticeiro (At. 13:6–11). 

11. Derbe Paulo e Barnabé pregaram o evangelho nesta cidade (At. 14:6–7, 20–21). 

12. Listra Após Paulo ter curado um paralítico, ele e Barnabé foram aclamados como deuses. Paulo foi 

apedrejado e dado como morto, mas reviveu e continuou a pregar (At. 14:6–21). Lar de Timóteo (At. 

16:1–3). 

13. Icônio Em sua primeira missão, Paulo e Barnabé pregaram aqui e foram ameaçados de apedrejamento (At. 

13:51–14:7). 

14. Laodiceia e Colossos Laodiceia é um dos ramos da Igreja que Paulo visitou e do qual recebeu cartas (Col. 

4:16). É também uma das sete cidades relacionadas no livro de Apocalipse (as outras são: Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia; ver Apoc. 1:11). Colossos está a 18 quilômetros a leste de Laodiceia. 

Paulo escreveu aos santos que viviam aqui. 

15. Antioquia (da Pisídia) Em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé ensinaram aos judeus que Cristo veio da 

semente de Davi. Paulo anunciou o evangelho a Israel, e depois aos gentios. Paulo e Barnabé foram 

perseguidos e expulsos (At. 13:14–50). 
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16. Mileto Enquanto estava aqui, em sua terceira missão, Paulo advertiu os élderes da Igreja de que “lobos 

cruéis” entrariam no rebanho (At. 20:29–31). 

17. Patmos João era prisioneiro nesta ilha quando ele teve as visões atualmente contidas no livro de 

Apocalipse (Apoc. 1:9). 

18. Éfeso Apolo pregou aqui com poder (At. 18:24–28). Paulo, em sua terceira missão, ensinou em Éfeso 

durante dois anos, tendo convertido muitas pessoas (At. 19:10, 18). Aqui, ele conferiu o dom do Espírito 

Santo pela imposição das mãos (At. 19:1–7) e realizou muitos milagres, inclusive a expulsão de espíritos 

malignos (At. 19:8–21). Aqui, os adoradores de Diana provocaram um tumulto contra Paulo (At. 19:22–41). 

Parte do livro de Apocalipse foi dirigido à Igreja de Éfeso (Apoc. 1:11). 

19. Trôade Enquanto Paulo esteve aqui, em sua segunda viagem missionária, teve a visão de um homem da 

Macedônia pedindo ajuda (At. 16:9–12). Durante a sua estada aqui, em sua terceira missão, Paulo levantou 

Êutico dos mortos (At. 20:6–12). 

20. Filipos Paulo, Silas e Timóteo converteram uma mulher chamada Lídia, expulsaram um espírito maligno e 

foram açoitados (At. 16:11–23). Eles receberam ajuda divina para escapar da prisão (At. 16:23–26). 

21. Atenas Durante sua segunda missão em Atenas, Paulo pregou na Colina de Marte (Areópago) a respeito 

do “deus desconhecido” (At. 17:22–34). 

22. Corinto Paulo foi para Corinto em sua segunda missão, onde se hospedou com Áquila e Priscila. Ali ele 

pregou o evangelho e batizou muitas pessoas (At. 18:1–18). De Corinto, Paulo escreveu a sua epístola aos 

romanos. 

23. Tessalônica Paulo pregou aqui durante a sua segunda viagem missionária. Seu grupo missionário partiu 

para Bereia, depois que os judeus ameaçaram a sua segurança (At. 17:1–10). 

24. Bereia Paulo, Silas e Timóteo encontraram nobres almas para ensinar durante a segunda viagem 

missionária de Paulo. Os judeus de Tessalônica os seguiram e perseguiram (At. 17:10–13). 

25. Macedônia Paulo ensinou aqui durante a sua segunda e terceira viagem (At. 16:9–40; 19:21). Paulo 

elogiou a generosidade dos santos macedônios, que fizeram uma coleta para ele e para os santos pobres 

de Jerusalém (Rom. 15:26; 2 Cor. 8:1–5; 11:9). 

26. Malta O barco de Paulo naufragou nesta ilha a caminho de Roma (At. 26:32; 27:1, 41–44). Ele escapou 

ileso após ser picado por uma serpente e curou muitos que estavam enfermos em Malta (At. 28:1–9). 

27. Roma Paulo pregou aqui por dois anos enquanto estava em prisão domiciliar (At. 28:16–31). Ele também 

escreveu epístolas, ou cartas, aos efésios, filipenses e colossenses, e a Timóteo e Filemon, enquanto 

esteve prisioneiro em Roma. Pedro escreveu a sua primeira epístola da “Babilônia,” que era provavelmente 

Roma, logo depois das perseguições de Nero aos cristãos em 64 d.C. Acredita-se que Pedro e Paulo 

tenham sido mortos aqui. 
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