












 Éfeso (em grego: Ἔφεσος ; em latim: Ephesus) 

cidade rica e populosa e centro administrativo da 

província asiática, sua população era pervertida, 

corrompida por imoralidades, assassinato, 

dissolução, concupiscencia, gula e bebedices.  

 O templo da deusa grega Artemis ou Diana para os 

romanos, trazia muita riqueza para a cidade. As 

práticas nesse templo favoreciam a magia e a 

superstição.  

 Por causa do evangelismo o templo de Diana 

começou esvaziar e trazer prejuízo aos artífices e os 

que dependiam da adoração dessa deusa.  







• Paulo deixa Éfeso como propósito de 

encontrar outros obreiros em Trôade porque 

estavam se preparando para levar uma oferta 

aos cristãos pobres de Jerusalém.  

• Em Trôade encontraria Sópatro de Beréia, 

Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de 

Derbe, Timóteo de Listra, Tíquico e Trófimo 

da Ásia.  



• Paulo encontrou os presbíteros de Éfeso 

na cidade de Mileto. Essa é a única vez 

que Paulo ministra a palavra somente 

para “crentes”.  Paulo encorajou os 

obreiros e se despediu. 



• Ao sair de Mileto o navio parou em Tiro, 
onde permaneceu por 7 dias antes de seguir 
viagem, e continuou pregando. 

• Depois de sair de Tiro foi para Cesareia, lá 
ficou hospedado na casa de Filipe, um dos 7 
diáconos escolhidos. Na casa de Filipe Deus 
usou o profeta Ágabo para advertir Paulo, 
mas ele não desistiu de seu propósito de ir a 
Jerusalém no Pentecostes.  

 





• Lutero quando foi convocado para 

comparecer perante o representante do 

Papa na cidade de Worms disse: 

“Ainda que houvesse tantos diabos ali 

quantas telhas há nas casas de Worms, eu 

haveria de ir para lá” 







• O Sinédrio (do hebraico  סנהדרין   pronuncia-
se  Sanhedrin; “assembleia sentada”) 

• O Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus 
que constituía a corte e legislativo supremos de 
Israel. 

• O Sinédrio incluía um chefe ou príncipe (Nasi), 
um sumo-sacerdote (Cohen Gadol), um Av Beit 
Din (o segundo membro em importância) e 
outros 69 integrantes que se sentavam em semi-
círculo.  



• O Sinédrio era comandado por um presidente que era 
conhecido como "o sumo sacerdote".  

• Normalmente os saduceus eram os sumo sacerdotes, 
que eram os homens mais poderosos do Sinédrio.  

• Um sumo sacerdote era o capitão do templo e o outro 
supervisionava os procedimentos e comandava o 
guarda do templo (Atos 5:24-26). Os outros serviam 
de tesoureiros, controlando os salários dos sacerdotes 
e trabalhadores e monitorando a vasta quantia de 
dinheiro que vinha através do templo. 



• A Segunda categoria principal dos membros do 
sinédrio eram os anciãos. Esses homens 
representavam a aristocracia sacerdotal e financeira 
na Judéia. Leigos distintos como com José Arimtéia 
(Marcos 15:43), dividiam a visão conservadora dos 
saduceus e davam a assembleia à diversidade de um 
parlamento moderno. 

• Os membros mais recentes do sinédrio eram os 
escribas. A maioria deles eram fariseus. Eles eram 
advogados profissionais treinados em teologia, direito 
e filosofia.  



•  Gamaliel, um escriba famoso do sinédrio, que 

aparece no Novo Testamento (Atos 5:34), foi o 

erudito que instruiu o apóstolo Paulo (Atos 

22:3).  
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