Paulo e Silas em Bereia
[Estudo 31 – Atos 17.10-15]
Em Filipos o apóstolo Paulo pregou o Evangelho, foi espancado e preso por
libertar uma jovem escrava possuída por demônios (At 16.16-40) e apesar de
tantas dificuldades, fundou uma igreja. Lucas aparentemente não os acompanhou,
pois a narrativa de Atos agora muda para a terceira pessoa (cf. At 16.19). Talvez ele
tenha ficado para trás em Filipos para ministrar à jovem igreja.828
Depois de ser expulso da cidade, Paulo foi para Tessalônica onde entrou na
sinagoga, pregou o Evangelho e foi perseguido por alguns judeus (At 17.5), mas
conseguiu estabelecer uma igreja na cidade. Paulo e seus amigos prosseguiram
para o sudoeste de Tessalônica por uma distância de cerca de 65 quilômetros até a
pequena cidade de Bereia.
No final da primeira parte do capítulo dezessete de Atos, temos um
maravilhoso contraste com a história em Tessalônica. Se em Tessalônica, Paulo
enfrentou uma intensa perseguição por pregar o Evangelho, em Bereia, as pessoas
estavam ansiosas para ouvir a Palavra de Deus. O exemplo dos bereianos é digno
de nossa atenção e imitação.
Três coisas são ditas acerca dos bereianos: Eles receberam a Palavra;
examinaram a Palavra e acreditaram na Palavra.829

I. Os bereianos receberam a Palavra
“E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia;
ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus” (At 17.10).
Como vimos, Jason e os outros irmãos de Tessalônica foram obrigados à
afiançar a saída de Paulo e sua equipe missionária (uma manobra engenhosa por
parte dos politarcos) de Tessalônica. Assim, Paulo e Silas conseguiram fugir da
cidade em segurança, mesmo com muita vontade de permanecerem (1Ts 2-3). Os
irmãos mandaram Paulo e Silas, secretamente, durante a noite, para Bereia.
Mais uma vez, Paulo foi forçado a partir de maneira precipitada e
humilhante, como fez em Damasco (At 9.23-25), Jerusalém (At 9.30), Antioquia da
Pisídia (At 13.50-51) e Listra (At 14.20). Note que o nome de Timóteo não é
mencionado, mas reaparece na história em Atos 17.14.830 Ao que tudo indica,
Timóteo ficou em Filipos e depois foi direto para Bereia.831
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Bereia estava localizada a alguns quilômetros da estrada principal e
aproximadamente a 65 quilômetros de Tessalônica.832 Era necessário cerca de três
dias para chegar à cidade. Bereia era considerada um lugar de pouca importância
histórica ou política. O escritor romano Cícero descreveu-a como “fora do
caminho”.833 Tessalônica era uma cidade grande e importante; Bereia, até onde
podemos dizer, era uma cidade pequena. Quando chegou a Bereia, Paulo, como de
costume, foi à sinagoga e começou a pregar o Evangelho, como havia feito em
Tessalônica.
“Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois
receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os
dias para ver se as coisas eram, de fato, assim” (At 17.11).
Outro contraste está na maneira como eles responderam à Palavra de Deus.
Ao contrário dos tessalonicenses, a quem Paulo tinha que argumentar e persuadir
(At 17.4), os bereianos receberam a palavra com grande ansiedade, examinando as
Escrituras diariamente, para ver se as coisas pregadas por Paulo eram verdadeiras.
O termo “receber” (dechomai, em grego) significa “aceitar” ou “aprovar” e
carrega a conotação de receber com hospitalidade (cf. Mt 10.14; 40-41; 11.14;
18.5).834 Em outras palavras, os bereianos estavam abertos para a verdade da
Palavra de Deus. Ao contrário de alguns dos judeus em Tessalônica, os bereianos
não duvidavam ou resistiam à mensagem do Evangelho. Não é de admirar que
Lucas os descreva como “mais nobres” do que os de Tessalônica.
O adjetivo “nobre” (eugenes, em grego) significa “de família nobre”. Este
termo era usado em referência a pessoas ricas, educadas, pessoas de classe alta (cf.
Septuaginta, Jó 1.3; Lc 19.12).835 Mais tarde esta palavra também passou a
significar pessoas de espírito generoso, aqueles que têm a mente aberta em relação
à verdade, não preconceituosa ou hostil. Os bereianos estavam mais dispostos a
interagir e investigar as alegações de Paulo.836
“... Pois receberam a palavra com toda a avidez...” (v. 11).
O versículo 11 explica a maneira como eles receberam a Palavra: “... Com
toda avidez”. Ou seja, eles estavam dispostos a ouvir. Eles tinham uma inclinação
para ouvir.837 O termo “toda” indica que eles tinham a Palavra de Deus em grande
estima. Eles receberam a palavra com ávido interesse (Lc 8.17), com o desejo
sincero de aprenderem corretamente (Jo 7.17).838 Eles se aproximaram das
KISTEMAKER, Simon. Atos, volume 2. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2003, p. 170.
MacArthur, J. F., Jr. (1994). Acts (Vol. 2, p. 116). Chicago: Moody Press.
834 Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. (1985). Theological Dictionary of the New Testament (p.
146–147). Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans.
835 Utley, R. J. (2003). Luke the Historian: The Book of Acts (Vol. Volume 3B, p. 205). Marshall, TX:
Bible Lessons International.
836 Barry, J. D., Heiser, M. S., Custis, M., Mangum, D., & Whitehead, M. M. (2012). Faithlife Study Bible
(At 17.11). Bellingham, WA: Logos Bible Software.
837 Vine, W. E., Unger, M. F., & White, W., Jr. (1996). Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and
New Testament Words (Vol. 2, p. 508). Nashville, TN: T. Nelson.
838 Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (1997). Commentary Critical and Explanatory on the
Whole Bible (Vol. 2, p. 201). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.
832
833

299

Escrituras com entusiasmo e zelo, como um homem faminto quando recebe um
pouco de alimento ou como homem extremamente sedento que finalmente recebe
algo para beber. Os bereianos se aproximaram das Escrituras com uma atitude
aberta, buscando a verdade.

II. Os bereianos examinaram a Palavra
“... Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram,
de fato, assim” (At 17.11).
Embora os bereianos estivessem ansiosos para ouvir de Deus, não eram
pessoas tolas. Ao contrário, depois de ouvirem a boa notícia, eles foram para as
Escrituras para ver se as coisas que Paulo estava ensinando realmente eram
verdadeiras.839 As Escrituras, que os bereianos estavam investigando tão
diligentemente, eram as Escrituras Hebraicas, o Antigo Testamento. A pregação de
Paulo sobre Jesus teria que se harmonizar com as previsões dos profetas do Antigo
Testamento.
A palavra “examinar” (anakrino, em grego) significa “examinar” para
“julgar”.840 A palavra é usada no Novo Testamento em referência à investigações
judiciais. Era um termo judicial com referência a examinar provas com vista a fazer
um julgamento. Um bom exemplo é encontrado em Lucas 23, onde Pilatos, “tendo
examinado, não encontrou nenhuma culpa em Jesus” (Lc 23.14). Além disso, em
1Coríntios 2.14, Paulo usa a mesma palavra para descrever aqueles que que são
capazes de “discernir” as verdades de Deus.
Os bereianos queriam ter certeza de que o que Paulo estava pregando era
de fato a verdade da Palavra de Deus. Desde então, o adjetivo “Bereiano” foi
aplicado às pessoas que estudam as Escrituras com imparcialidade e cuidado.841

“... Examinando as Escrituras todos os dias...” (At 17.11).
Note que eles examinavam as Escrituras diariamente, não apenas algumas
horas no sábado, mas diariamente. Os judeus bereianos, aparentemente, se
encontraram com Paulo todos os dias para examinar as Escrituras. A preocupação
dos bereianos não era com quem estava pregando, mas o que estava sendo
pregado. Eles estavam examinando as Escrituras para ver se as coisas que Paulo
estava dizendo eram corretas.
Pense nisto: os bereianos ouviram o mais famoso apóstolo e teólogo da
igreja primitiva, e o autor humano de pelo menos 13 livros do Novo Testamento.
Eles, certamente, sabiam que Paulo havia expulsado o demônio da jovem escrava e
sobre a prisão destruída por um terremoto enquanto eles cantavam louvores a
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Deus por volta da meia-noite. No entanto, eles examinavam as Escrituras para ver
se o seu ensino era verdadeiramente bíblico!
A responsabilidade de examinar as Escrituras de forma cuidadosa,
inteligente e crítica não é apenas para seminaristas, pastores e mestres, mas para
cada cristão. Esta é uma bênção da Reforma Protestante. Antes da Reforma, apenas
os teólogos, sabiam como ler as Sagradas Escrituras. Mas, a Reforma nos ensinou
que todos podem ler a Bíblia e, pelo poder do Espírito de Deus, ser conduzido a
verdade. É a Escritura, e somente a Escritura, que é o juiz final de todo ensino. Este
é o princípio ensinado pelos reformadores como “Sola Scriptura”. Esta é a idéia de
que as Escrituras são a única autoridade para o homem pecador em buscar da
verdade sobre Deus.
A nobreza dos judeus bereianos é digna de toda imitação. Lembre-se que
eles só tinham o Antigo Testamento. Nós, por outro lado, temos toda a Bíblia. O que
estamos fazendo com a Palavra de Deus? O que estamos fazendo com a grande
liberdade que temos para ler e estudar a Bíblia? Que Deus nos ajude a perceber
isso e fazer o que os bereianos fizeram, examinar as Escrituras diariamente!

III. Os bereianos acreditaram na Palavra
“Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não
poucos homens” (At 17.12).
Quais foram os resultados? Eles não apenas ouviram a pregação, mas,
também creram. Isto significa que em Bereia como em Tessalônica uma igreja forte
foi estabelecida e, eventualmente, enviou missionários para outros lugares.842 Mais
tarde, no livro de Atos, lemos sobre um homem de Bereia, Sópater, filho de Pirro,
que acompanhou Paulo no caminho de volta durante sua terceira viagem
missionária (At 20.4).
Apesar de Lucas não mencionar que Deus abriu o coração dos bereianos, no
versículo 12, está escrito que “muitos dos judeus” creram no Evangelho. Essas
pessoas creram porque conheceram a Palavra de Deus. A situação de Bereia é
diferente da de Tessalônica, onde “alguns dos judeus foram persuadidos” (v. 4).843
Mais adiante, Paulo escreveu aos Romanos: “E, assim, a fé vem pela pregação, e a
pregação, pela palavra de Cristo” (Rm 10.17). A salvação dos bereianos, e a salvação
de qualquer cristão, é uma obra da graça de Deus.

“Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de
Deus era anunciada por Paulo também em Beréia, foram lá excitar e perturbar
o povo” (At 17.13).
Infelizmente, a alegria durou pouco. Mais uma vez os incrédulos judeus de
Tessalônica se levantaram contra o apóstolo Paulo. O inimigo da verdade é
implacável. Os judeus de Tessalônica, enfurecidos, viajaram cerca de 65km até
Bereia para expulsar o apóstolo Paulo da cidade.
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“Mas, logo que os judeus de Tessalônica...” (At 17.13).
Toda vez que vemos Paulo pregando, em seguida, vemos: “Mas os judeus”.
De alguma forma, a notícia chegou aos judeus em Tessalônica de que Paulo estava
pregando o Evangelho em Bereia e que muitos judeus acreditaram e se juntaram a
ele. Então, os judeus de Tessalônica, ou pelo menos uma delegação deles, partiu
para Bereia e promoveram um grande tumulto: “... foram lá excitar e perturbar o
povo” (At 17.13).
A palavra “excitar” (saleuo, em grego) é a mesma usada no versículo 8 para
“agitar”. Refere-se a uma pessoa que agita e pertuba a mente de alguém. É também
a mesma palavra usada em referência a terremotos (At 4.31; 16.26).844 Os judeus
de Tessalônica agitaram a multidão. Eles, provavelmente, acusaram o apóstolo
Paulo de cometer o mesmo crime, de não obedecer a lei romana.
Os irmãos em Bereia, preocupados com a segurança de Paulo, o enviaram
para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficaram em Bereia por algum tempo. Paulo
recebeu o chamado para passar à Macedônia (At 16.9) para pregar o Evangelho.
Mas agora ele foi forçado a deixar a província a fim de proteger sua integridade
física.845
Os judeus encrenqueiros de Tessalônica agitaram as multidões contra
Paulo, assim como fizeram em Antioquia da Pisídia (At 13.45, 50), Icônio (At 14.2,
5) e Listra (At 14.19) na primeira viagem missionária. E também em Tessalônica
(At 17.5-8), durante a segunda viagem missionária. Bereia foi a quinta cidade em
que Paulo foi expulso pelos invejosos líderes judeus. O progresso de Paulo é como
um incêndio; tente eliminá-lo em um lugar e surge em outro. Agora as igrejas
haviam sido estabelecidas em Filipos, Tessalônica e Bereia. O Evangelho havia se
firmado em três cidades diferentes na Grécia.
“Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os
lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali” (At 17.14).
Desta vez, os irmãos não esperaram outro furor público, mas enviaram
Paulo para a costa, enquanto Silas e Timóteo ficaram em Bereia.846 Como vimos no
estudo anterior, Lucas ficou em Filipos (At 16.19). Já em Bereia, a equipe foi
reduzida ainda mais. Silas e Timóteo ficaram na cidade enquanto Paulo prosseguiu
sozinho para Atenas. Por quê? Simples. Qual era a grande preocupação de Paulo
com os novos crentes? Discipulado. Ele deixou-os lá por que a igreja precisava.
“Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram
trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem
ter com ele” (At 17.15).
Se Paulo foi para Atenas por barco ou por terra não sabemos. Em ambos os
casos alguns irmãos acompanharam Paulo para garantir sua chegada com
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segurança. Quando chegou a Atenas, Paulo enviou instruções de volta aos irmãos
bereianos para que Silas e Timóteo se juntassem a ele em breve. A perseguição, ao
que parece, foi dirigida principalmente contra Paulo.
Atenas, outra grande cidade ao longo da costa, era o centro da cultura
grega.847 Paulo vai precisar de toda a ajuda que puder reunir. Silas e Timóteo
atenderam a vontade de Paulo e se encontraram com ele em Atenas, de onde os
enviou de volta à Macedônia (1Ts 3.1-6).848 Depois, Silas e Timóteo se encontraram
com Paulo em Corinto (cf. At 18.1-5).
O que aconteceu na cidade de Bereia foi algo sublime. A maneira como os
bereianos reagiram à pregação da Palavra de Deus foi, totalmente, diferente dos
judeus de Tessalônica. No entanto, mais tarde, Paulo escreveu sobre a maneira
como os irmãos de tessalônica se submeteram à Palavra de Deus. Em
1Tessalonicenses, está escrito:
“Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em
nossas orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus
e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da
firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o
nosso evangelho não chegou até vós tão-somente em palavra, mas,
sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim
como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de
vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo
recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com
alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para
todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu
a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por
toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não
termos necessidade de acrescentar coisa alguma; pois eles mesmos,
no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso
no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus,
para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos
céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que
nos livra da ira vindoura” (1Ts 1.2–10).

Alguns judeus de tessalônica não eram tão nobres quanto os de Bereia, mas
aqueles que foram salvos na cidade, se tornaram o que Deus deseja para Sua igreja!
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Conclusão:
Sabemos que o leite materno tem a capacidade de proteger o bebê de
muitas doenças e nutri-lo para o crescimento. De forma semelhante, a Palavra de
Deus protegerá os cristãos de muitas doenças espirituais. Deus deseja que
cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E assim deixaremos de ser
um bebê espiritual ou uma criança levada de um lado para outro por qualquer
vento de doutrina.
Você ama a Palavra de Deus? Você tem forme pela Palavra? Você tem
crescido no conhecimento da Palavra de Deus ou você tem sido descuidado no uso
da Palavra genuína de Deus? O mau uso da Bíblia conduz à ruína, mas o bom uso
leva à piedade.
É muito triste ver um ser humano desnutrido. Mas muito mais triste é ver
crentes desnutridos espiritualmente.849 Que Deus nos ajude a fazer o que os
bereianos fizeram, examinar as Escrituras diariamente. Depois de tudo o que Deus
fez em sua vida, será que é pedir demais que você passe um tempo lendo e
estudando a Palavra de Deus?
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