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Como S. Paulo foi capaz de espalhar sua mensagem a tantos grupos
culturais diferentes (exemplo: judeus e gentios)?
Resposta:
Paulo foi criado com uma familiaridade com a cultura judaica e
gentílica. Por um lado, foi um judeu devoto e zeloso, que estudou aos pés do
famoso rabino Gamaliel em Jerusalém (Atos 22:3; Gl. 1:14). Por outro, nasceu
na cidade gentílica de Tarso (Atos 22:3), e evidentemente gastou parte de sua
vida adulta ali também (Atos 11:25). Ele conhecia a cultura gentílica o
suficiente para viver entre gentios sem ofendê-los, mas sem afrouxar seu
comprometimento à lei de Cristo (1Co. 9:21). Sua familiaridade com esses
grupos diferentes deu-lhe uma capacidade de se comunicar bem com ambos.
Ele também era um cidadão romano por nascimento (Atos 22:27-28), e sua
cidadania deu-lhe grande proteção e liberdade para abordar muitos grupos
diferentes em muitas áreas diferentes.
Inicialmente, Paulo foi capaz de espalhar sua mensagem a judeus e
gentios pregando nas sinagogas judaicas (e.g. Atos 13:5, 14, 42; 14:1; 17:1-2,
10, 17; 18:4, 19). Ele foi capaz de alcançar esses dois grupos dessa forma
porque as sinagogas não continham apenas judeus, mas também gentios
tementes a Deus (gentios que adoravam o Deus da Bíblia, mas que não
tinham sido circuncidados e que aparentemente não observavam as leis
dietéticas; e.g. Cornélio [Atos 10]). Um bom exemplo dos dois grupos estando
simultaneamente presentes na sinagoga pode ser visto em Atos 13:16, 26.
Outra forma pela qual Paulo foi capaz de alcançar diferentes grupos foi
falando na arena pública, e algumas vezes fazendo milagres para chamar a
atenção para a sua mensagem. Por exemplo, em Listra (Atos 14:8ss.) Paulo
curou um paralítico, e atraiu a atenção de muitos adoradores de deuses gregos
(claramente esses não eram judeus, nem gentios tementes a Deus). Embora
esse evento tenha terminado de uma forma triste para Paulo (ele foi
apedrejado e tido por morto), o mesmo evidentemente resultou numa igreja
sendo plantada naquela cidade (Atos 14:21-22). Similarmente, em Atenas ele
argumentou com filósofos no Areópago (Atos 17).
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