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QUEM FOI O MESTRE DO RAVI 

SHAUL? 

Por Pastor Luiz Antonio. 

 

Paulo, não conheceu Jesus pessoalmente enquanto o Mestre dos mestres esteve 

por aqui, mas foi um dos principais responsáveis pela pregação e ensino da Sua 

mensagem no mundo helênico (mundo grego). Ele era judeu e tinha cidadania romana.  

No início perseguia os cristãos e sua conversão milagrosa se deu numa de suas 

cruzadas perseguindo os cristãos onde teve um encontro com Deus. Tudo isso é contado 

em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Depois do encontro com o Senhor, foi enviado 

a Ananias "um discípulo", que pertencia à comunidade de Damasco. Com as palavras 

desse homem, caíram as escamas que lhe impediam de ver e então recebeu o batismo.  

Portanto, de imediato podemos dizer, em relação à pergunta que dá título a esse 

artigo que foi Ananias o primeiro a mostrar o verdadeiro rosto de Deus a Paulo, a ensinar-

lhe os primeiros rudimentos da Palavra de Deus para a “BRIT HÁDASHÁ” (Nova Aliança).  

Da conversão de Paulo até a sua primeira viagem missionária, levou-se cerca de 

14 anos, então não tenha tanta pressa no ministério. 

Uma coisa importante sobre a formação de Paulo é que ele era poliglota - falava 

vários idiomas (1Co.14:18). Pelo que se sabe, Paulo falava pelo menos o latim, a língua 

grega (escreveu as cartas nesta língua), o aramaico e o hebraico (At.22:2). Paulo também 

tinha vasta cultura secular. Paulo era bem instruído na cultura e na filosofia grega e 

romana (At.17:18). Era um erudito - um homem de muitas letras (At.26:24). Estava 

familiarizado com o conhecimento mais refinado de sua época. Portanto, Paulo era um 

cidadão culto e de alto nível. 

Paulo é o nome Romano desse personagem tão poderoso do Novo Testamento, Saulo 

era a pronúncia adotada no mundo grego, mas não esqueçamos que ele era judeu e, 



Pastor Luiz Antonio – Bel. Me. Th.M 

Se você tem o chamado, nós temos o conhecimento! Seminário IDE & ENSINAI 

portanto, Shaul (era seu nome original) conhecia muito bem o Antigo Testamento, a 

Palavra de Deus. Ele se define da seguinte maneira, em relação a sua religião: 

Circuncidado ao oitavo dia, Israelita, da tribo de Benjamim, hebreu 

filho de hebreus; quanto à Lei, fariseu. (Filipenses 3,5). 

Dessa consideração devemos sublinhar que ele conhecia bem a Palavra de Deus 

já antes de encontrar Ananias, em Damasco. Quanto ao Primeiro Testamento, 

provavelmente aprendeu os rudimentos da Sagrada Escritura (Toráh e Neviym – Lei e 

Profetas) na sinagoga de sua cidade natal, Tarso. Depois, como ele mesmo diz em Atos 

22,3, foi "educado aos pés de Gamaliel (Doutor da Lei, citado também em Atos 5), na 

observância exata da Lei de seus pais, cheio de zelo por Deus". Portanto, sob esse ponto 

de vista, podemos dizer que Paulo aprendeu a Palavra de Deus (Toráh e Neviym – Lei e 

Profetas) em profundidade aos pés de Gamaliel. A lição que aprendemos com a 

formação de Paulo é que precisamos aprender, aprender e aprender. 

Sobre os sucessores de Ananias e Gamaliel no ensino de Paulo se que houve 

algum sucessor, não temos nenhuma notícia. Mas o próprio Ravi Shaul diz que:  

“Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi 

anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem 

aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.” 

Gálatas 1:11,12. 

Quanto à sua especialização nos ensinos da “BRIT HÁDASHÁ” (Nova Aliança), 

não foi ao “Seminário Maior em Jerusalém (onde estavam os Apóstolos), mas esteve por 

três anos no deserto da Arábia – onde permaneceu por este período fazendo um 

seminário intensivo com o próprio Jesus (Gl.1:11-12). Depois de passar três anos 

examinando cuidadosamente o AT, ele descobre que Jesus era, de fato o Messias 

prometido. Depois volta para Damasco e depois vai para Jerusalém, depois Cesareia e 

dali para Tarso sua cidade natal (At.9:30). Depois de anos de labor e sofrimento 

ministerial chega ao centro do mundo daquela época, Roma, onde foi decapitado. 

 


