4º Trimestre de 2018: As viagens missionárias de Paulo

LIÇÃO 11

INICIANDO A TERCEIRA VIAGEM

#conectou?

Conhecendo a cidade de Éfeso

Na época em que Paulo passou por Éfeso, esta era a cidade mais importante da província romana da Ásia, ela se localizava no que hoje é a costa ocidental da Turquia Asiática.
O seu porto era um dos mais importantes da época, pois
eram onde as caravanas asiáticas atracavam e também uma
rota para quem gostaria de chegar à capital do império.
Estudiosos relatam que Paulo precisou ir para Mileto,
porque Éfeso era uma cidade que tinha problemas com
drenagem em seu porto, que estava sob o cuidado do reinado de Domiciano.
Era uma cidade considerada completa, pois tinha atividades culturais, comércios e muito luxo. Pesquisadores revelaram que em Éfeso as pessoas podiam encontrar, teatro,
bibliotecas, mercado, além de ruas e calçadas feitas em mármore. Também era possível encontrar templos religiosos,
como sinagoga e um templo para deusa anatoliana que era
responsável pela fertilidade do povo.
Em 557 A. C. Éfeso foi capturada pelos persas, o que deixou a região sem destaque até o ano de 133 A.C., depois fez
parte do reino de Pérgamo onde Atalo III acabou entregando
a cidade nas mãos dos romanos.

Enquanto Pérgamo era capital da província da Ásia, Éfeso se solidificava como a cidade de maior importante daquela região.
Sua importância econômica e religiosa só aumentava com
o domínio romano, viviam para cultuar o imperador, e santuários foram construídos, tanto para Artêmisa quanto para os
outros imperadores.
O templo de Diana foi reedificado em 365 A.C. depois de
um grande incêndio, houve um episódio onde alguns adoradores de Diana se rebelaram contra as mensagens de Paulo,
pois lucravam com a imagem de Diana e a apóstolo pregava
que aquilo que era feito por mãos de homens não poderiam
ser deuses.
Apesar de um forte colônia judaica, quando Paulo chegou
em Éfeso, o cristianismo já estava começando a ser introduzido naquela região, o que provavelmente dve ter chegado
através de Priscila e Áquila.
Éfeso ainda ficou conhecida pela carta de Paulo aos Efésios, e por seu nome aparecer como uma das sete igrejas
do Apocalipse.
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