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“O que é o Homem, para que Tu, oh Deus, 
te lembres dele, reza o salmo; o fizeste 
pouco inferior aos anjos, mas o coroaste 

de honra e glória”. 
Este é o grande mistério do homem Jesus, o Cristo, 

isto é, o ungido e o ponto final de toda a criação e da 
história. Será a revelação deste mistério escondido 
durante séculos que fará de Saulo, o perseguidor e 
justiceiro em nome de Deus, o maior apóstolo de todos 
os tempos. 

Nós todos que não pertencemos ao povo escolhido 
de Israel, devemos a ele, agora Paulo, o dom precioso 
de nossa fé em Cristo. Se fomos salvos pelo sangue 
de Cristo, devemos a Paulo o dom do anúncio deste 
mistério; foi ele que sacrificou a sua vida para nos 
transmitir o que viu, ouviu e experimentou na sua 
pessoa, quem realmente é este Jesus, o carpinteiro: 
Filho de Deus, mas também da humanidade, a qual 
pertencemos.

“Quando Deus quis revelar Cristo em mim”, será 
o seu testemunho; este Cristo em cada um de nós, 
esperança de nosso futuro, é o seu Evangelho. Este 
livro quer ser o meu e, penso, o vosso agradecimento a 
Paulo que nos revela esta verdade. 
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Frei Vittorio Infantino nasceu em Tricárico, Itália, no 
ano de 1938, nono filho de dez. Fez seus estudos em 
Assis, Itália, no Seminário dos Franciscanos Conventu-
ais. Cursou e conseguiu a licenciatura em Teologia, no 
Colégio Seráfico, Roma.

Depois da ordenação sacerdotal, exerceu o seu 
ministério em Spinazzola, Itália, por dois anos.

No ano de 1966 veio para o Brasil e trabalhou na 
evangelização, acompanhada de obras sociais.

Foi mestre de noviços entre os franciscanos e, por 
três anos, reitor do Seminário de Filosofia na Diocese 
de São José dos Campos.

Ensinou Sociologia, Antropologia Teológica e Ecu-
menismo na Faculdade de Filosofia em Taubaté, São 
Paulo e São Luís do Maranhão.

Trabalhou em Caçapava, Ubatuba, Santo André e 
Jacareí, durante os 52 anos de vida no Brasil.

Construiu duas casas para retiros espirituais de 
leigos: Casa Kolbe, em Caçapava e Casa Emaús, em 
Ubatuba. Um asilo para idosos, em Ubatuba, um hos-
pital em Jacareí e duas obras para crianças especiais, em 
Jacareí e Caçapava.

Agora vive em Caçapava, auxiliando na Casa 
Conviver. Também dirige um pequeno centro de espi-
ritualidade, onde se recolhe para rezar.





Apresentação

Inspiração é a palavra! Foi o sentimento que me veio ao 
terminar a leitura. 

Frei Vittorio Infantino sempre nos surpreende. Faz 
uma leitura nova da vida e das obras do Apóstolo Paulo 
que, com certeza, vem da experiência de vida e da vivên-
cia de uma mística profunda que lhe dão autoridade.

Mística, como o próprio autor enfatiza, é comunhão 
com Deus. Por isso, cada capítulo brota de uma expe-
riência que também nos leva à comunhão. Não é ao 
acaso que tantos nomes de personagens de nossa his-
tória vão-se cruzando com a história de Paulo, dentre 
eles Francisco de Assis, Ângela di Foligno, Giorgio la 
Pira, Giovanni Papini, Chiara Luce, Takashi Nagai... 
E os nossos nomes também vão encontrando lugar nas 
linhas e entrelinhas desta obra.

O autor ressalta as fases da vida de Paulo e nos faz 
encontrar nelas um eco de nossa história, algo real-
mente fascinante. 

Do deserto ao Apóstolo dos gentios. Passar pelo 
deserto para ser gerado por Cristo. O deserto causa 
a dor do parto para o novo, para o nascer de novo, o 
nascer do Alto, sem vaidades, sem soberba, sem orgu-
lho e, assim, voltar às entranhas do Pai, como o filho 
mais novo da parábola, que Jesus nos conta, para ser 
gerado como filho no Filho Unigênito. 
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Aqui aprendemos que é preciso ir para a nossa 
Tarsis, para um tempo de aprendizado e de formação, 
e assim passar pelo discipulado e pela configuração a 
Jesus, o Messias, o Cristo do Pai, como um estudante 
em nossos seminários e em nossas casas de formação. 

Paulo teve como Mestre o próprio Senhor! “Um só 
é o vosso Mestre e todos sois irmãos”! (Cf. Mt. 23,8). 
Que privilégio! Assim exclamamos até nos tocarmos 
que cabe também a nós entrarmos nessa escola perma-
nente de fé e vida!

Tudo fica pleno de sentido e transfigura aquela luz 
do caminho de Damasco! 

Agradeço ao autor o privilégio de ter-me feito 
desfrutar das primícias deste trabalho, nascido da 
experiência madura de quem já deu e continua dando 
tantos frutos para o Reino de Deus. 

Arrisco-me a dizer que, nos seus livros, temos, para 
além dos frutos, as sementes para nova plantação e 
muitas colheitas.

Lutar, combater, guardar a fé até alcançar a coroa 
imperecível de glória! 

Quer entender um pouco mais de Saulo e da experi-
ência em Cristo, que o fez São Paulo? 

O mundo precisa de testemunhas mais que de 
mestres. 

Mergulhe nestas páginas! Boa leitura!

Pe. Rinaldo Roberto de Rezende
Pároco de Sant’Ana

Diocese de São José dos Campos – SP



Escrevo este livro sobre as revelações 
que Jesus fez a Saulo, depois Paulo, 
da Sua pessoa humana e divina e 
de Seu relacionamento com o ser 
humano e a criação; escrevo para 
mim mesmo e para os outros cristãos 
e não cristãos ou ateus.

Escrevo para mim, para que, medi-
tando a fundo sobre essas revelações, 
a minha fé em Cristo, tantas vezes 
sacudida e perturbada pelos ventos e 
tempestades dos acontecimentos da 
vida, saia robustecida. Assim, a casa 
da minha vida não será destruída.

Escrevo para os cristãos “cos-
tumeiros”, para que eles possam 
renovar a fé do próprio batismo.

Escrevo também para aqueles 
que não conseguem descobrir Cristo, 
numa igreja organizada, e, que tantas 
vezes, ao longo da história, se cobriu 
de escândalos e superficialidade. A 
estes, eu digo, com todo carinho e 
certeza: buscai o rosto e a presença 
viva de Jesus, nesta igreja, pois é nela 
que Ele está escondido e vive.

Busquem a Jesus, relendo tudo o 
que Ele revelou de Si mesmo a Paulo, 
e acreditem, e, crendo, encontrarão 
de novo o sentido da verdadeira vida, 
como eu a encontrei.

E com Cristo no coração e na 
mente encontrarão a paz e a alegria 
de viver.





Frei Vittorio Infantino

Evangelho de Paulo

Revelado por Cristo ao Apóstolo dos gentios

Jesus, o Cristo, é a única realidade.
Cristo, em nós, é a nossa identidade.

A oração é o caminho que faz descobrir  
e crescer Cristo em nós.





Introdução

C
om certeza, uma ou outra pessoa irá se per-
guntar por que outro livro sobre Paulo de 
Tarso, quando já existem inúmeros com qua-
lidade maravilhosa, seja no plano teológico 

seja no histórico.
De fato, a finalidade deste livro é exatamente redes-

cobrir a verdade revelada por Jesus a Paulo sobre a 
pessoa d’Ele mesmo, o carpinteiro. Isso se quiser defi-
nir este texto como “livro”, pois eu não sou um escritor, 
mas alguém que busca a verdade seja nos acontecimen-
tos como nas pessoas, começando por mim mesmo.

Por isso buscaremos nos fixar no acontecimento do 
anúncio feito por Paulo e descobrir o segredo deste 
acontecimento: antes de qualquer coisa, saber de tudo 
o que ele pregava e depois descobrir a fonte de onde 
vem todo o seu conhecimento.

1 – Nós nos perguntamos o porquê de Paulo ter ido 
anunciar Cristo aos pagãos, os quais não conheciam as 
Escrituras, enquanto seria muito mais fácil anunciá-Lo aos 
judeus, que já O esperavam havia milhares de anos. De 
fato, ele começou, logo depois de sua conversão, falando 
nas sinagogas, para os judeus, mas quando estes não o 
aceitaram e o expulsaram, foi anunciar Cristo aos pagãos.



Pode parecer então um simples acontecimento que 
o levou a esta missão; mas não foi bem assim. Não foi 
uma escolha dele, mas do Espírito Santo, o qual tinha 
falado: “Deixem de lado Paulo e Barnabé para uma 
missão, para a qual Eu os destinei”. Os momentos 
históricos são simples circunstâncias que revelam os 
projetos de Deus.

Antes, porém, Deus tinha preparado Paulo através 
de suas revelações.

Aos apóstolos, Jesus, aparecendo na sua pessoa 
humana, ainda não tinha revelado a sua identidade 
divina, embora o tivesse sempre afirmado a eles e ao 
povo: ”Eu sou o caminho, a verdade e a vida; quando 
for levantado na cruz, todos saberão que eu sou e atrai-
rei todos a mim”, e assim foi em outros momentos. 
Por isso os apóstolos podiam somente anunciar que 
o homem Jesus era o Messias prometido nas Escritu-
ras, e para os judeus isto era suficiente, se quisessem 
acreditar.

Para os pagãos era muito diferente. Eles não sabiam 
nada das Escrituras e das profecias sobre Jesus, por 
isto, o próprio Jesus, como descobriremos mais 
adiante, revelou-se a Paulo, manifestando-se como Ele 
é, antes de qualquer coisa, Deus, mas sendo também 
homem, como Deus entra em comunhão com todo ser 
humano e com o universo criado, realizando assim a 
salvação que seus deuses não conseguiam alcançar; 
pois também os pagãos, começando pelos romanos 
esperavam um salvador: isto se encontra nos escritos 
e poemas deles.

Sobre este assunto é suficiente o que escrevemos, 
pois veremos o resto ao longo do livro.



2 – Outro motivo que me leva a escrever é a afirma-
ção de que o cristianismo se expandiu depois que Paulo 
escreveu suas cartas – o que é falso. Antes de qualquer 
coisa, porque suas cartas foram enviadas às comunida-
des já formadas depois de seu anúncio oral e já viviam 
pelo batismo recebido depois da conversão, experimen-
tando a presença vivificante do Espírito Santo; tendo, 
entre eles, profetas, doutores e diáconos para o serviço 
aos pobres. Assim, se quisermos pesquisar essas cartas, 
com simplicidade de coração, podemos ver, nestas 
comunidades, um fervilhar de vida, até com suas pro-
blemáticas, como na carta aos Coríntios e aos Gálatas.

Outros pretendem ver nas cartas de Paulo uma nova 
filosofia, a qual, depois virá sobrepujar as outras e assim 
será espalhada por todo o Império Romano, substi-
tuindo o culto aos ídolos e criando uma nova religião.

Mas, filosofia não cria mártires, como aconteceu 
entre os cristãos e, menos ainda, faz surgir o amor fra-
terno ou a busca do último lugar como serviço e amor 
ao próximo, numa sociedade onde todos querem ser o 
primeiro.

Tudo isso aconteceu para seguir o exemplo dado 
por Cristo, o qual lavou os pés dos apóstolos, incluindo 
Judas, que iria traí-lo.

3 – Pretendeu-se ver em Paulo o primeiro teólogo da 
cristandade. Ele não é um teólogo, como nós o entende-
mos hoje, pois suas pregações não eram fruto de estudo 
ou meditações. Paulo é uma testemunha! Vós sereis 
minhas testemunhas, disse Jesus, não pesquisadores ou 
pensadores; e Paulo será de fato essa testemunha, como 
fala na carta aos Gálatas: “o que vos anunciei não foi de 
homens que aprendi, mas foi Deus que o revelou a mim”.
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Talvez, se na formação, nos seminários, se se dedicasse 
tanto tempo na oração quanto é dedicado ao estudo, nós 
teríamos outro tipo de padre. Um exemplo disso é Santa 
Teresa D’Ávila; quando ela, que vivia de oração, expe-
rimentou na sua alma, Cristo como verdade pura, sem 
princípio nem fim, e da qual fluem todas as outras verda-
des ou leis: materiais, psíquicas, intelectuais e espirituais. 
Tornou-se doutora da Igreja, enquanto os teólogos perma-
necem como simples estudiosos, provavelmente com muita 
cultura, mas só isto. Talvez isto seja suficiente para conhe-
cermos o tamanho do abismo que separa o conhecimento 
humano da visão ou revelação de Deus e de seu mundo.

O mais interessante, é que nós somos destinados a 
ver Deus como Ele é – como nos diz São João.

Os santos e Paulo viveram na terra esta visão, que 
depois testemunharam.

4 – Como já disse, não é minha intenção fazer um 
estudo ou apresentação psicológica de Paulo. De fato, 
alguns escritores, até atuais, como Carrére, afirmam ser 
Paulo um exaltado ou até um visionário, de maneira 
que o Jesus por ele imaginado nunca existiu, pois foi 
uma figura ou projeção psicológica que se materializava 
naquela pessoa, o homem de Nazaré, e que depois teria 
trazido para o povo de Israel o reino prometido por Deus.

O que tentarei apresentar é a pessoa de Jesus 
revelada a Paulo e por isto não imaginária, mas pre-
existente à sua conversão: ”Eu sou Jesus, que tu 
persegues”, o que é totalmente contrário do ato de um 
visionário: Cristo é uma realidade. Será esta realidade, 
Jesus, que nós tentaremos descobrir, para que uma 
vez descoberta e encontrada, possamos crer, e crendo, 
encontremos a vida eterna para nós e para os outros.



Prólogo

U
m homem com uma cultura enciclopé-
dica chamado Giovanni Papini, pretendia 
fazer do homem um deus, sem precisar de 
nenhum outro deus. O homem devia bas-

tar-se a si mesmo. Seria equivalente a dizer que o ser 
humano pudesse criar a si mesmo sem precisar ter pais 
que o gerassem.

Eis o que esse grande escritor, depois de sua conver-
são, escreveu:

“Precisamos de Ti, de Ti somente e de nenhum outro; só 
Tu que nos ama, podes ter por todos nós que sofremos a 
piedade que sente cada um por si mesmo. Só Tu podes 
sentir quanto é grande, imensamente grande neste mundo, 
a necessidade de Ti.
Nenhum outro, nenhum dos viventes, nenhum dos que 
dormem na lama da glória, poderia dar-nos, a nós, os 
necessitados; a nós, mergulhados em penúria atroz, na mais 
horrível das misérias, a miséria da alma, o bem que salva.
Todos precisam de Ti. Mesmo os que Te ignoram, mais 
ainda os que Te ignoram do que os que Te conhecem. O 
esfaimado crê estar à procura de pão e tem fome é de Ti. O 
sedento imagina querer água e tem sede de Ti. O doente 
se ilude ao desejar a saúde, quando o seu mal é a Tua 
ausência.
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Quem neste mundo procura o belo, é a Ti que procura 
sem o saber. A Ti, beleza total e perfeita. Quem em seus 
pensamentos busca a verdade, é a Ti que busca, Verdade 
única e digna de ser conhecida; e quem abre os braços à 
paz, abre-os a Ti, Paz única que descansa nossos corações. 
Chamam-Te sem saber que Te chamam e seu grito é indizi-
velmente mais doloroso que o nosso” (História de Cristo).

Com certeza continua sendo essa a necessidade do 
mundo moderno, como dizia o Papa Paulo VI: “Tu 
és necessário a nós, ó único e verdadeiro mestre das 
verdades escondidas e indispensáveis da vida, para que 
conheçamos o nosso ser e o nosso destino, e o caminho 
para alcançá-lo”.

Talvez, junto com Paulo, possamos conhecer este 
mestre da vida, como ele, Paulo, O conheceu.


