
Mantive a Fe’

(Atos 28)

Depois do navio em que Paulo viajava ter sofrido um 
naufrágio, eles chegaram na ilha de Malta. Leia em “Paulo é 
Protegido da Mordida de uma Cobra” sobre o que aconteceu a 
Paulo depois disso, na ilha de Malta.

Paulo ficou em Malta três meses, e durante esse tempo 
trouxeram até ele muitas pessoas doentes para que orasse por 
elas, as quais foram curadas.

Depois ele foi levado até Roma. Em Roma, permitiram que 
Paulo ficasse em sua própria casa, com apenas um soldado 
guardando-o. Muitas pessoas iam visitar Paulo em sua casa, e 
ele lhes falava de Jesus com grande ousadia!

Apesar de Paulo não poder visitar as igrejas que havia 
estabelecido durante suas viagens, ele usava seu tempo 
para lhes escrever e ensinar. Algumas das cartas que Paulo 
escreveu nessa época encontram-se na Bíblia: Efésios, 
Filipenses, Colossenses e Filemom.
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