
diligentes, aos indesculpáveis mais perversos; 
também aos de "bom coração"; aos ignorantes que 
nada parecem saber sobre Cristo; aos zombadores 
blasfemos. Somos gratos por Jesus Cristo e sua 
encarnação, pois veio a esse mundo hostil para 
salvar pecadores e mudar radicalmente suas vidas. 
Ele cumpriu Sua obra, e tem o poder de 
transformar a vida de qualquer um que dEle se 
aproxime.

Em Cristo a salvação �nalmente chegou, 
render-se em submissão e adoração somente a Ele 
é a esperança para Marias, Fábios, Gregórios, 
Danielas, etc. Pode ser que hoje não se receba um 
“novo” nome como no caso do apóstolo Paulo, 
contudo, certamente, recebe-se uma nova vida! 
Aleluia!

Se você tem descon�ado da veracidade das 
informações que têm chegado a você ultimamente, 
"esta é uma a�rmação digna de con�ança, de toda 
aceitação: “Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
os pecadores." (1 Tm 1.15) Recebemos esta notícia 
por meio de uma carta enviada por alguém especial 
para Deus. Quem a escreveu foi Paulo, 
anteriormente conhecido como Saulo.

Quem foi Saulo? Esse jovem ganhou 
notoriedade na narrativa bíblica a partir do 
martírio de Estevão, um discípulo cheio da graça e 
do poder de Deus, apedrejado até a morte por 
a�rmar publicamente sua fé no Messias prometido. 
Saulo testemunhou esse triste episódio e aprovou 
tudo que ali aconteceu. (At 6.9-14; 7.58; 8.1)

Após o desfecho cruel de Estevão, Saulo 
empreendeu perseguição ferrenha aos cristãos, o 
seu cotidiano era um insulto a Deus e, 
consequentemente, rejeição a Cristo. (At 9.1-2) 
Prosseguia atroz quando O escutou, "Saulo, Saulo, 
por que você me persegue", e a partir daí, nós 
conhecemos sua história. Saulo teve um encontro 
real com Cristo, recebeu o Evangelho, passou a usar 
o seu nome romano e descobriu "o quanto deveria 
sofrer por Cristo" (At 9.16). Finalmente a salvação 
chegou a Saulo, agora, Paulo, não mais um fariseu, 
mas um instrumento para alcançar os gentios a 
serviço de Deus.

Essa é uma a�rmação digna de con�ança de 
toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores: dentre os perseguidores mais 

Finalmente chegou!
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