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1. Jesus se apresenta a Paulo:  

 

1.1. “Caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és 

tu Senhor?” Ele me respondeu: “Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo” (At 22,7-8). 

 

 

2. Paulo descobre quem é Jesus 

 

2.1. “É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição” (Fl 3,10).  
 

2.2. “Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios” 

(Rm 5, 6). 

 

2.3. “Deus, não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que, com ele, não nos daria 

todas coisas?” (Rm 8, 32).  

 

2.4. “Caminhai no amor, como Cristo também nos amou se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício 

de agradável odor” (Ef 5,2).  

 

3. Paulo e sua nova identidade 

 

3.1. “Mais eu isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, 

meu Senhor” Fl 3, 8). 

 

3.2. “Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a 

ele” (Fl 3, 9-10).  

 

3.3. “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a  

vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). 

 

 

4. Paulo, atleta de Jesus 

4.1. “Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para 

alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma 

coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção 

à meta, para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber, em Cristo Jesus” (Fl 3, 12-14). 

4.2. “Por isso (pelo prêmio, uma coroa incorruptível) eu corro, mas não sem meta. Eu luto, não como quem 

golpeia o ar” (1Cor 9, 26). 



 

5. Paulo, parceiro de Jesus 

 

5.1. “Tudo posso naquele que me fortalece” (Fl 4,13).  

 

5.2. “É pela graça de Deus que sou o que sou. E sua graça em mim não foi em vão” (1 Cor 15, 10) 

 

5.3. “De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria da palavra, para 

que não seja aniquilada a cruz de Cristo” (1Cor 1, 17). 

 

5.4. “Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está 

crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo” (Gl 6, 14). 

 

5.5.  “Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus” (Gl 6,17). 

 

5.6. “... por toda a parte e sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus 

se manifeste em nosso corpo” (2 Cor 4, 10). 

5.7. “Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo o que na minha carne falta às 

tribulações de Cristo, em favor de seu Corpo que é a Igreja” (Cl 1, 24). 

 

 

6. Paulo, imitador de Jesus Cristo 

 

6.1. “Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho!" (1Cor 9,16). 
6.2. “Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo, para dele 

me tornar participante” (1 Cor 9, 22-23). 

 

6.3. “Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo” (1Cor 11, 1). 

 

6.4. “Meus filhos, por vós sinto, de novo, as dores do parto, até Cristo ser formado em vós” (Gl 4, 19). 

 

6.5. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei!” (2Cor 11, 30). 

 

6.6. “Entretanto, nos tornamos bondosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta seus filhinhos. Assim, 

afeiçoados a vós, estávamos dispostos, não só a transmitir-vos o evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa 

própria vida, tão caros vos tínheis tornado a nós! (1Ts 2, 7-8). 

 

6.7. “Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós vos exortamos, encorajamos e incentivamos 

a procederem de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória” (1Ts 2, 11-12). 

 

6.8. “Sei em quem acreditei” (2Tm 1,12). 

 

 

7. Paulo e os cristãos 

 

7.1. “É conhecido que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio” (2 Cor. 3, 3). 


