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COMEÇANDO
Você está continuando uma aventura que vai moldar o resto da sua vida. Sua jornada será única e
será determinada em parte por seu impaciente e entusiástico desejo de crescer na sua compreensão
do livro chamado Bíblia Sagrada. Seu compromisso com o estudo promete enriquecer sua vida
enquanto Deus fala com você através da sua Palavra.
Ao estudar, recomendamos que você tenha à mão os seguintes materiais:
1.

Este estudo bíblico: Espírito de Deus – Nosso Poder – Parte II.

2.

Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Bíblia Sagrada (NTLH). Observação: Se estiver
comprando uma Bíblia nova, se possível procure uma que tenha:
a) Indicação de passagens paralelas, de preferência ao final de cada página,
b) Concordância na parte final da Bíblia,
c)

3.

Alguns mapas básicos, também na parte final.

Caneta ou marcador de texto e cartões para anotações.

Com os três itens listados no ponto dois você estará adequadamente preparado para seu estudo e
pronto para navegar com sucesso através destas lições. Entretanto, se este for o seu primeiro
contato com a Bíblia, talvez seja melhor começar com o estudo intitulado A Bíblia é sua. É um estudo
que apresenta ferramentas de navegação para ajudar você a desenvolver habilidades e torná-lo um
estudante da Bíblia mais confiante. A Bíblia é sua pode ser baixado sem custo ou obrigações em
www.ielb.org.br. Apesar de este estudo ser recomendado, não é essencial para conseguir estudar
Espírito de Deus – Nosso Poder – Parte II.
Não hesite em marcar a sua Bíblia. É sua Bíblia para estudar. Torne-a sua com suas notas,
sublinhando, realçando, circulando e fazendo setas! Você também é encorajado a usar seu caderno
ou bloco para registrar pensamentos, perguntas e para mapear sua viagem durante o estudo.
O material de estudo foi escrito de forma que você possa aprender por conta própria. Com certo
grau de autodisciplina você dominará o material com pouca ou nenhuma dificuldade. Ao mesmo
tempo, adquirirá novas informações, compartilhará novos conhecimentos e fará algumas perguntas
desafiadoras que requerem respostas. Antecipando esta questão, pedimos que você pense
seriamente em convidar um casal de amigos para estudar com você.
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Que você tenha alegria em seu estudo. Que seu coração seja receptivo ao Deus falar com você
através da Palavra dele. Que essas histórias da Bíblia reafirmem para você o grande amor de Deus
que lhe é dado através de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
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LIÇÃO UM

FICARAM SEM TER O QUE DIZER

ATOS 10 A 12 – NÃO HÁ DIFERENÇA

VISÃO GERAL DA LIÇÃO UM

Visão geral
Introdução
Lição Um: Atos 10-12


A visão de Cornélio



A visão de Pedro



Sem favoritismo



A reação da Igreja em Jerusalém



Perseguição



A prisão e fuga de Pedro
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INTRODUÇÃO
Os governantes de Israel se sentiram ameaçados pela nova orientação de vida que Jesus ensinava
ao povo. Agora estão perturbados por uma nova decisão da Igreja. Iniciada pela ação do Espírito
Santo, em e através da vida de Pedro, que foi quem fez a declaração de que Deus não faz diferença
entre as pessoas, a Igreja reconheceu que Deus tinha concedido também aos gentios o
arrependimento que conduz à vida (Atos 11.18).
Nesta lição, descubra as ramificações de tal declaração. Ao estudar, tenha em mente a história
judaica. O que havia sido ensinado durante seu tempo no deserto? Qual foi a aliança que Deus fez
com eles? O que a lei revelou? Este foi o cenário em que Pedro e Cornélio receberam as visões do
Senhor.
Pense nas circunstâncias e situações de sua vida que precisam ser reavaliadas e exploradas a fim de
determinar o seu valor e finalidade à luz das palavras de Jesus para "Ir por todo o mundo..."
Eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus!
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LIÇÃO UM
Parte 1
ENSINO: Em Atos 9.31 aprendemos que a Igreja, desde a Judeia, ao sul, até a Galileia, ao norte,
desfrutava um período de paz. Durante este tempo de paz, a igreja ficava ___________________. É
dito que a Igreja, que caminhava no temor do Senhor e contava com a ajuda do Espírito Santo,
________________________________________________________.
O capítulo conclui com duas histórias sobre Pedro. A primeira (versículos 32-35) trata de Enéias, um
paralítico que foi curado, e a segunda é sobre Dorcas (Tabita), uma discípula que estava sempre
fazendo boas obras e ajudando os pobres (versículo 36-42). Ela havia morrido. Quando outros
crentes ouviram que ela havia morrido, mandaram chamar Pedro. Pedro se ajoelhou em oração ao
Senhor, que a trouxe de volta à vida.
Pedro havia vivenciado circunstâncias semelhantes com Jesus. Em Lucas 8.51-56 Jesus levou Pedro,
Tiago e João com ele, quando devolveu a vida à filha de Jairo. Supondo que seus discípulos estavam
com ele, Marcos conta a história de Jesus curando o paralítico cujos amigos o haviam trazido a Jesus
(Marcos 2.1-12). Observe a semelhança da forma que Jesus instruiu o paralítico (versículo 11) e a
ordem de Pedro a Enéias. O que Pedro observou Jesus fazendo agora ele faz como Jesus fez, como
uma testemunha dele.

INTRODUÇÃO: Atos 10 registra outra história interessante sobre Pedro. A história acontece em
Cesareia, onde vivia Cornélio, e Pedro estava hospedado em Jope, localizada cerca de 50
quilômetros ao sul. Cesareia recebeu este nome em homenagem a César Augusto e era o quartelgeneral das forças romanas. Cornélio era um gentio.

TAREFA: Leia Atos 10.1-7.

EXERCÍCIO: Visão #1
1. O que aprendemos sobre Cornélio, nos versículos 1-2? _____________________________
__________________________________________________________________________
2. O que lhe aconteceu certo dia (versículo 3)? ______________________________________
3. O anjo o chamou. Quais foram as duas coisas que o anjo disse (versículos 4b-5)?
6
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a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
4. O que Cornélio fez (versículos 7-8)? _____________________________________________
__________________________________________________________________________

TAREFA: Leia Atos 10.9-23.

EXERCÍCIO: Visão #2
1. O que aconteceu no dia seguinte, quando os homens enviados por Cornélio se aproximaram
da

cidade

(versículos

9b-10)?

_______________________________________

__________________________________________________________________________
2. Descreva a visão de Pedro (versículos 11-15): _____________________________________
__________________________________________________________________________
3. Na visão, Pedro viu animais que deveria matar e comer. As leis levíticas diziam que certos
alimentos eram sujos e impuros para comer. Veja Levítico 11. Esta ordem para matar e comer
era contrária ao que Pedro fora ensinado e praticava. No versículo 15, no entanto, o que a
voz

lhe

diz?

___________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Que ideias os seguintes textos acrescentam ao versículo 15?
a. Mateus 15.11,18-20 ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. João 15.3 ______________________________________________________________
c. Romanos 14.17 _________________________________________________________
4. Pedro ainda estava tentando entender a visão e o seu significado quando alguém chega ao
portão (versículo 17): ________________________________________________________
5. Quem eles estavam procurando (versículo 18)? ___________________________________
6. A voz da visão é revelada. É o _______________________________________ (versículo 19).
O que o Espírito disse a Pedro (versículos 19-20)?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. ______________________________ porque fui eu que mandei que eles viessem aqui.
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7. Pedro desceu as escadas, cumprimentou os homens e perguntou pelo motivo da sua visita.
O que eles disseram a Pedro (versículo 22)?
a. Quem eles representavam? ________________________________________________
b. Como eles o descreveram? ________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Por que foram enviados? __________________________________________________
8. Qual foi a resposta de Pedro (versículo 23a)? _____________________________________

REFLEXÃO PESSOAL: Ao refletir na história até este ponto, quais são alguns de seus pensamentos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 2
TAREFA: Leia Atos 10.23b-48.

EXERCÍCIO:
1. Quem estava na casa de Cornélio esperando por Pedro (versículo 24)? _________________
__________________________________________________________________________
2. Descreva a reunião deles: _____________________________________________________
3. Pedro entra e encontra não só Cornélio, mas uma grande reunião de pessoas (versículo 27).
O que a lei judaica proibia (versículo 28)? _____________________________________
4. Para Pedro, o que estava acima da lei (versículo 28)? _______________________________
5. Qual foi a lição de Deus? ______________________________________________________
6. O que Pedro pediu a Cornélio (versículo 29)? _____________________________________
7. Cornélio diz a Pedro porque o mandou chamar. Primeiro, ele conta a história da visão. Então
ele diz (versículo 33b): "Agora estamos todos reunidos aqui ____________________
_________________________________________________________________________”
8. Qual é a primeira coisa que Pedro menciona ao começar a falar (versículos 34-35)? ______
__________________________________________________________________________
9. Pedro começou com as palavras "vocês conhecem". O que eles conheciam (versículo 36)?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. O que mais eles sabiam (versículos 37-38)? _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. O que Pedro disse que ele e os que estavam com ele também sabiam (versículos 39-41)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. O que foi ordenado que as pessoas testemunhassem (versículo 42)?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
13. Qual deveria ser a sua mensagem (versículo 43)? __________________________________
__________________________________________________________________________
14. Enquanto Pedro estava falando, o que aconteceu?
a. Versículo 44: ____________________________________________________________
b. Versículo 45: ____________________________________________________________
c. Versículo 46: ____________________________________________________________
15. O que Pedro mandou, nos versículos 47-48? ______________________________________

ENSINO: A visão de Pedro e sua visita são acontecimentos significativos por causa do que Pedro
disse nos versículos 34 e 35: "Deus trata a _______________________________________, pois ele
______________________ os que o _____________ e fazem o que _____________, seja qual for a
______________." Alguns que lerem estas palavras podem dizer: "Bem, é claro, Deus aceita todos",
mas para um judeu devoto, como Pedro, isto não era assim. Era contra a lei. Tudo o que aconteceu
era contra a lei. Pedro se associou com um gentio. Ele convidou os visitantes à sua casa e foi um
convidado em um lar gentio. Todas estas coisas violavam a lei judaica. Pedro, como outros judeus,
considerava os gentios como impuros.
Agora o significado da visão se tornava claro para ele. Deus não considerava os gentios impuros. Ele
os aceitava. Assim também Pedro e a Igreja deveriam parar de considerar os não judeus, os gentios,
como impuros. Eles, também, foram convidados ao Reino de Deus e à sua missão. Deus enviou
Pedro e Pedro creu que foi enviado pelo Espírito Santo de Deus para a casa de Cornélio. A ordem de
Deus foi para pregar e testemunhar "que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos
9

ESPÍRITO DE DEUS – NOSSO PODER – PARTE II

pecados.” (Versículo 43) O que aconteceu depois disso era Deus em ação. O texto relata que o dom
do Espírito Santo veio sobre todos que ouviram a mensagem. Aqueles que viajaram com Pedro
estavam espantados que o dom do Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios. Pedro não
via razão pela qual eles não poderiam ser batizados em nome de Jesus Cristo.

TAREFA: Leia Atos 11.1-18. A mudança, no entanto, causa uma reação.

EXERCÍCIO:
1. Qual é a primeira coisa que aprendemos no versículo 1? Que notícia se espalhou pela Judeia?
____________________________________________________________________
2. O que aconteceu com Pedro quando ele voltou para Jerusalém (versículo 2)? ___________
__________________________________________________________________________
3. Com o que esses crentes circuncidados ficaram chateados (versículo 3)? _______________
__________________________________________________________________________
4. Resuma os versículos 4-17. O que Pedro lhes disse? ________________________________
__________________________________________________________________________
5. Agora, qual foi a reação de quem ouviu o que Pedro compartilhou (versículo 18)? “Quando
ouviram isso, eles ____________________________ e ________________ a Deus, dizendo:
Então Deus deu também aos ___________ a ______________________________ e
_______________________________________________________________________!”

Parte 3
REFLEXÃO: Pense em qual seria o resultado se Pedro houvesse se recusado a aceitar o convite de
Cornélio para ir à sua casa: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

APLICAÇÃO:
1. Quais são algumas crenças ou práticas que gosto e que preciso desafiar? _______________
__________________________________________________________________________
2. O perdão é para todo aquele que crê em Jesus. Há pessoas em minha vida a quem retenho
o perdão? _________________________________________________________________
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3. O perdão apaga o medo. O perdão de Deus me leva para mais perto dele, me traz para um
relacionamento mais íntimo com ele. O que aconteceria se eu perdoasse os outros assim
como Deus me perdoou? _____________________________________________________
_____________________________________________________________ Nós oramos: "e
perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores."
4. Como o perdão pode levar você a um relacionamento restaurado com aqueles que você
perdoar? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

MEMORIZAÇÃO: Na história de Pedro e Cornélio, somos lembrados de que, no batismo, somos
todos vestidos com a justiça de Jesus e somos todos feitos um. Ninguém é excluído da família de
Deus por qualquer motivo. Isto é afirmado claramente em Gálatas 3.26-28. Esta é outra passagem
excelente que nos conscientiza que somos todos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Copie estes
versículos em um cartão e memorize-os. Esteja alerta para ocasiões em você é lembrado que é um
com todo o povo de Deus por causa de Jesus. "Não existe _______________ entre ______________
e _______________ (gentios), entre _______________ e ______________________________,
entre _____________ e ____________: todos vocês são ____________ por estarem ____________
com ______________________________.”

ORAÇÃO: Meu Deus, com muita frequência encontro preconceitos que me controlam e tomam
decisões por mim. Devo te confessar as muitas vezes que me considerei melhor do que outros. Eu
estabeleci critérios próprios para amar os outros. Em vez de me aproximar decidi julgar. Tu
ordenaste que eu deveria compartilhar a boa nova da salvação com os outros e me tornaste tua
testemunha. Limpa meu coração e restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Capacita-me a
abraçar os outros com uma vida que testifica o teu grande amor por toda a humanidade. Obrigado
por tua graça abundante e continua a me trazer cada vez mais para perto de ti. _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 4
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ENSINO: A perseguição à Igreja Primitiva espalhou as pessoas para lugares ao norte, como Fenícia,
Chipre e Antioquia. Muitos compartilhavam a mensagem somente com judeus. Outros começaram
a falar com os gregos (gentios), inclusive contando a eles as Boas Novas sobre Jesus. Lemos em Atos
11.21 que a mão do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor.
Quando a notícia chegou à Igreja em Jerusalém, eles enviaram Barnabé para Antioquia. Quando
chegou, viu evidências da graça de Deus em ação entre o povo e ficou feliz, encorajando-os a
permanecerem fiéis ao Senhor.
1. Como Barnabé é descrito no versículo 24?
a.

____________________________________________

b. _______________________________________ e ______________________________
2. O que estava acontecendo em Antioquia (versículo 29b)? ___________________________
Barnabé levou Saulo para Antioquia, onde ensinaram um grande número de pessoas durante um
ano inteiro. Algo importante aconteceu em Antioquia nessa mesma época. O está escrito em Atos
11.26b? _________________________________________________________________________

INTRODUÇÃO: A perseguição não para. Em Atos 12 vamos ler outra história milagrosa contando
como a mão protetora de Deus estava sobre seu povo, sua Igreja. É outra história sobre Pedro e sua
prisão. É uma história da Igreja orando e das surpresas de Deus. É uma história da intervenção de
Deus na vida daqueles que foram procurados, detidos, presos, perseguidos e mesmo condenados à
morte. É uma história da Igreja em oração sincera a Deus em favor daqueles que sofriam.

TAREFA: Leia Atos 12.1-19.

EXERCÍCIO:
1. Quem era o rei (versículo 1)? __________________ O que ele estava fazendo (versículo 1)?
__________________________________________________________________________
2. O que ele fez com Tiago (versículo 2)? ___________________________________________
3. Qual foi a reação dos judeus a isto (versículo 3)? ___________________________________
4. Assim, o que o rei Herodes fez a Pedro (versículos 3-4)? _____________________________
__________________________________________________________________________
5. Versículo 5: "E assim Pedro estava ___________________________________; mas a Igreja
continuava _______________________________________________________________."
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6. O que aconteceu na noite anterior a ele ser levado a julgamento (versículo 6)? __________
__________________________________________________________________________
7. Descreva com suas próprias palavras o que aconteceu a seguir (versículos 7-10). _________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. O que Pedro compreendeu, no versículo 11? Do que o Senhor o livrou?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
9. Onde ele foi (versículo 12)? ___________________________________________________
10. Quem eram os outros na casa dela e o que estavam fazendo? ________________________
__________________________________________________________________________
11. O que aconteceu quando ele chegou na porta da frente (versículos 13-15)? _____________
__________________________________________________________________________
12. Quando finalmente abriram a porta, qual foi a reação deles ao ver Pedro (versículo 16)?
__________________________________________________________________________
13. O que Pedro fez e disse (versículo 17)? __________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Quais foram suas ordens, antes de ir embora (versículo 17b)? ________________________
__________________________________________________________________________
Observação: Tiago é irmão de Jesus, um líder, um dos pilares da Igreja em Jerusalém.
15. Mas, de volta à prisão... O que estava acontecendo (versículo 18)? ____________________
__________________________________________________________________________
16. O que Herodes fez? Qual foi sua ordem (versículo 19)? _____________________________
__________________________________________________________________________

Parte 5
REFLEXÃO:
1.

Não dá para ler esta história sem rir. Primeiro, Pedro era considerado um personagem tão
escorregadio que Herodes o colocou sob o olhar atento de dezesseis guardas, quatro guardas
para cada um dos quatro turnos da noite! Mas, apesar de todos os vigias, uma luz apareceu
em sua cela e um anjo do Senhor tocou Pedro, que estava dormindo entre dois soldados. Ele
13
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recebeu a ordem de se levantar e as duas cadeias que o prendiam caíram. O anjo deu a Pedro
tempo suficiente para se vestir — roupas, sandálias e manto — e então levou Pedro para
fora da prisão. Eles passaram pelos guardas e pelo portão de ferro que estava aberto para
eles. Eles caminharam pela rua e o anjo desapareceu. Assim, se você fosse Pedro, o que
acabou de acontecer? O que você estaria pensando sobre isso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De acordo com o versículo 11, o que Pedro concluiu dessa experiência? ________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.

Qual foi o primeiro lugar para onde Pedro foi? A casa de Maria, mãe de João Marcos, era
uma das casas em que a Igreja se reunia, um lugar para os seguidores se reunirem e orarem.
Podemos imaginar que era o meio da noite e que as pessoas reunidas estavam orando. Suas
preces foram atendidas. Pedro parou diante da porta da frente. Rode, uma empregada,
ouviu a voz de Pedro e ficou tão excitada que não o deixou entrar. Em vez disso, correu para
contar a todos, mas não quiseram acreditar nela. Ela continuou insistindo e Pedro continuou
batendo. Finalmente, abriram a porta e ficaram surpresos ao vê-lo. Se você estivesse na casa
de Maria com os amigos reunidos para orar, orando fervorosamente a Deus por Pedro, como
você

acha

que

teria

respondido

às

suas

batidas

na

porta?

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.

Pedro estava na prisão esperando seu julgamento. Do jeito que Herodes estava preocupado,
Pedro já era um homem morto. Ele quis agradar os judeus matando Tiago, o irmão de João,
e decidiu fazer o mesmo com Pedro. A cela naquela noite parecia um túmulo até que o anjo
do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele foi trazido da morte à vida e apareceu
andando na rua, livre e solto. Ele foi e contou aos que estavam orando por ele como o Senhor
o tirou da cela. Antes de ir embora, Pedro lhes disse para irem e falarem com Tiago e os
irmãos em Jerusalém. Se houver, quais semelhanças você vê entre a ressurreição de Jesus e
o

livramento

de

Pedro?

_____________________________

__________________________________________________________________________

APLICAÇÃO:
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1.

Pedro estava na prisão, mas a Igreja orava com fervor a Deus por ele (versículo 5). Você já se
reuniu com outras pessoas para orar por alguém? Pediu a Deus por algo impossível? Por qual
milagre você estava orando? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
“A fé é a ____________________________________ as coisas que ___________________
e a _______________________________ de coisas que não ________________________”.
(Hebreus 11.1) A fé nos faz crer naquilo que somente Deus pode realizar.

2.

Deus promete ouvir as nossas orações quando clamamos a ele. O propósito da oração é lhe
dizer o que queremos e como ele deve responder? Claro que não! A oração nos mantém
conscientes de Deus e de quem ele é. A oração nos lembra de agradecer e louvar a Deus por
sua fidelidade ao ouvir as orações de nosso coração e respondê-las de acordo com a sua boa
e misericordiosa vontade. Por que é difícil você orar acreditando que ele escuta?
__________________________________________________________________________

3.

Por que é difícil você orar crendo que Deus irá responder de acordo com a sua boa e
misericordiosa vontade, e não a sua? ____________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Aparentemente, as pessoas que estavam orando na casa de Maria não estavam preparadas
para o Senhor responder suas orações, para levar Pedro até eles. "Você está louco." "É o seu
anjo." Rode ficou tão alegre que deixou de abrir a porta! Os outros estavam presos em sua
descrença e não queriam abrir a porta.

ORAÇÃO: Somos convidados a vir corajosamente diante do Senhor em oração. Somos encorajados
a orar com a confiança de uma criança falando a seu pai qualquer coisa que esteja em seu coração
e mente. Precisamos reconhecer o amor do Pai por nós, seus filhos. _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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LIÇÃO DOIS

ENVIADOS PELO ESPÍRITO SANTO

ATOS 13 E 14 – A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA

VISÃO GERAL DA LIÇÃO DOIS

Visão geral
Introdução
Lição Dois: Atos 13-14


Escolhidos e enviados



Paulo e Elimas



Paulo apedrejado



A mensagem de Paulo



Timóteo



O chamado dos macedônios
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INTRODUÇÃO
Primeiro, ouvimos falar da experiência de conversão de Saulo na estrada para Damasco. Então
temos o relato da visão de Pedro, que revelou o plano divino de salvação para judeus e gentios. Esta
realidade acrescentou mais combustível para as violentas perseguições que estavam devastando a
Igreja Primitiva. Tiago foi morto; Pedro foi preso; e Paulo e Barnabé foram escolhidos pelos líderes
da Igreja e então enviados em sua primeira viagem missionária.
Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo, que os capacitou para a sua obra. Vamos
acompanhá-los ao entrarem no barco e navegaram até a Selêucia. Estar junto de Paulo quando ele
pronunciou juízo sobre Elimas. Observar a audácia e confiança com que estes homens falavam do
Cristo, o Senhor crucificado e ressuscitado. Pense em como seria compartilhar a Verdade de Jesus
e ter incrédulos seguindo você, tentando destruir a verdade com mentiras. E como seria a sensação
de ser apedrejado e ser deixado para morrer?
Paulo e Barnabé ficaram firmes mesmo durante as ondas de perseguição. Senhor, dá-me um
coração obediente que confia em ti, pela fé.
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LIÇÃO DOIS
Parte 1
INTRODUÇÃO: Muitas histórias são contadas no livro de Atos, mas apenas algumas podem ser
estudadas nestas poucas lições. Várias histórias anteriores estão relacionadas a acontecimentos da
vida de Pedro. Fomos apresentados a Saulo, também chamado de Paulo (Atos 13.9), no capítulo 9.
Em Atos 13, Paulo torna-se uma figura predominante na Igreja Primitiva, como um missionário. Atos
registra três viagens missionárias que Paulo fez, levando as Boas Novas de Jesus por onde ele
passava. Atos 13 e 14 falam de sua primeira viagem. Destacaremos esta jornada para termos uma
ideia de como era sua vida na estrada.

TAREFA: Leia Atos 13 e 14. Não se preocupe com detalhes, mas procure ter uma visão geral dessa
primeira viagem missionária.

EXERCÍCIO: Atos 13
1. Profetas e mestres são listados (versículo 1). Quais os dois nomes que lhe são familiares?
___________________________ e ___________________________
2. Qual foi a orientação do Espírito Santo (versículo 2)? ____________________________
__________________________________________________________________________
3. A Bíblia diz que eles adoravam o Senhor, jejuavam e oravam. O que fizeram em seguida
(versículo 3)? _______________________________________________________________
Estes homens, Paulo e Barnabé, foram escolhidos pela Igreja em Antioquia com a imposição
das mãos para que pudessem ser enviados para fazer a obra para a qual Deus os havia
chamado. Eles foram escolhidos e enviados!
Observação: A imposição das mãos era um ato de abençoar aqueles que eram escolhidos
para a obra para a qual foram chamados a fazer. Paulo e Barnabé eram uma extensão do
ministério da Igreja em Antioquia para o mundo ao qual foram enviados!
4. Eles foram à cidade litorânea de ______________ e partiram para a ilha de ______________,
chegando em ______________. O que fizeram quando chegaram (versículo 5)?
_______________________________________________________________
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5. Quem era seu companheiro e auxiliar (versículo 5b)? ______________ Veja a passagem
paralela para João em Atos 12.12.
6. É dito que eles viajaram para Pafos. O que aconteceu em Pafos? Quem eles encontraram?
Releia 6-12 e reconte a história em suas próprias palavras. __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Paulo e seus companheiros deixaram Pafos e navegaram para _________, na ___________
(versículo 13). Qual fato é contado no versículo 13? ________________________________
8. Então viajaram ao norte, para ______________. No sábado, Paulo foi convidado a falar na
sinagoga (versículos 14-15). Releia cuidadosamente a mensagem de Paulo aos que estavam
reunidos (versículos 16-41). Qual é a essência da mensagem de Paulo, de acordo com os
versículos 38b-39? "...é por meio de _________ que a ______________________________
___________________ é anunciada a vocês... quem _______ é ______________________
____________ dos quais a ______________________________________ não pode livrar.”
9. Qual foi a resposta do povo quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga (versículos
42-43)?

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________
10. O que aconteceu no sábado seguinte (versículo 44)? _______________________________
11. Qual foi a reação dos judeus à multidão (versículo 45)? _____________________________
__________________________________________________________________________
12. Qual foi a resposta de Paulo e Barnabé (versículos 46-47)? __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Qual foi a resposta dos gentios (versículo 48)? ____________________________________
__________________________________________________________________________
Observação: Paulo e Barnabé levaram o Evangelho em primeiro lugar aos judeus e depois
aos gentios. Veja também Romanos 1.16-17: "Eu não me envergonho do evangelho, pois ele
é o _____________ de Deus para _____________ todos os que _____________, primeiro os
____________ e também os ____________.”
14. Em Atos 13.49 é dito que a Palavra do Senhor se ____________ por toda a região. O que
aconteceu com Paulo e Barnabé, conforme os versículos 50-51? ______________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Versículo 52: "E os ____________ de ____________ continuaram ____________________
e cheios do ____________________________________.”

REFLEXÃO: Quando Paulo estava em Pafos com Barnabé, estava lidando com Elimas, o feiticeiro.
Em um ponto nos versículos 9-11 Paulo foi muito severo com Elimas e o chamou de "filho do Diabo
e inimigo de tudo o que é bom". Paulo chegou a dizer que ele era um "homem mau e mentiroso”.
O último comentário de Paulo foi uma pergunta: "Por que é que você não pára de torcer o
verdadeiro ensinamento do Senhor?" Não dá para não questionar se Paulo, cheio do Espírito Santo
(versículo 9), lembrou da sua própria experiência quando Jesus lhe disse: "Saulo, Saulo, por que você
me

persegue?"

Ele

continua

dizendo

a

Elimas:

"O

____________________

vai

_______________________________________________________________________________.”
Paulo agiu com este homem da mesma forma que o Senhor agiu com ele. Foi dito a Elimas que ele
iria ficar cego. "No mesmo instante Elimas sentiu _____________________________ cobrir os seus
___________ e ele começou a se ___________ para todos os lados, ___________________ alguém
que o ___________ pela mão." Veja também Atos 9.8.

Parte 2
INTRODUÇÃO: Podemos refrescar nossa memória ao lembrarmos do que o Senhor disse a Ananias
quando ordenou que Ananias fosse até Saulo e colocasse suas mãos sobre ele para restaurar sua
visão (Atos 9.10-12). Em Atos 9.16 o Senhor disse: "Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele
terá de ___________ por minha ___________." Este próximo capítulo mostra um pouco do que
Paulo teria de suportar por causa do nome de Jesus.

TAREFA: Releia Atos 14.

EXERCÍCIO:
1. Paulo e Barnabé deixaram Antioquia da Pisídia e foram para Icônio, localizada a cerca de 120
a 150 quilômetros a leste de Antioquia. Eles foram para a sinagoga judaica, como faziam
normalmente. O que é dito sobre a resposta do povo à mensagem (versículo 1)?
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__________________________________________________________________________
2. O que os judeus incrédulos fizeram (versículo 2)? __________________________________
__________________________________________________________________________
3. Observe a parceria que Paulo e Barnabé tinham com o Senhor (versículo 3).
a. Qual era a responsabilidade de Paulo e Barnabé? _______________________________
________________________________________________________________________
b. Qual era a responsabilidade do Senhor? _______________________________________
________________________________________________________________________
4. As pessoas estavam divididas. Qual foi o enredo planejado pelos gentios e judeus (versículo
5)? _______________________________________________________________________
5. O plano foi frustrado e os discípulos fugiram para as cidades de _________ e ___________,
do distrito de Licaônia. Lá eles continuaram a ____________________________________.
6. Uma história interessante acontece em Listra. O que aconteceu na primeira parte da história
(versículos

8-10)?

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________
7. Como a multidão respondeu à cura do homem coxo? Descreva a cena nos versículos 11-18.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ENSINO: A resposta da multidão foi querer fazer destes homens deuses e oferecer sacrifícios a eles.
Mas as coisas mudaram rapidamente. Alguns dos judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, dois
dos lugares anteriores na jornada de Paulo, seguiram os discípulos e vieram a Listra para influenciar
a multidão. É dito que eles conseguiram conquistar a multidão e a próxima coisa que fizeram foi
(versículo 19b) ______________ Paulo e ______________ para fora da cidade, pensando que ele
tinha ______________.

EXERCÍCIO:
1. A multidão pensou que Paulo estava morto. Mas o que é dito no versículo 20? __________
__________________________________________________________________________
Não apenas Paulo não estava morto, mas depois que os discípulos se reuniram em torno
dele, "ele se levantou e _____________________________________________________.”
2. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para ________________________ (versículo 20b).
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3. Qual foi a resposta em Derbe (versículo 21)? ______________________________________
4. Por que eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia? ______________________________
__________________________________________________________________________
5. Quais foram as palavras de Paulo no versículo 22b? "Era preciso passar por muitos
_______________ para poder entrar no _____________ de Deus.”
6. De acordo com o versículo 23, o que mais Paulo e Barnabé fizeram com os discípulos nesses
lugares?

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
7. Os discípulos voltaram para casa, em Antioquia, onde haviam sido _________________ aos
__________ de Deus (versículo 26), para o ___________ que agora estavam __________.
8. O que eles fizeram quando chegaram em Antioquia (versículo 27)?
a. _______________________________________________________________________
b. _________________________________________________ e ___________________
_______________________________________________________________________

Parte 3
REFLEXÃO E APLICAÇÃO:
1. Ao lermos sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, não podemos deixar de
notar a coragem desses homens de fé. A mensagem em Antioquia (na Pisídia) era que
"através de Jesus o perdão dos pecados foi proclamado a vocês". Os homens foram
encorajados a ficar para que o povo pudesse ouvir a Palavra de Deus no sábado seguinte. Os
judeus ficaram cheios de inveja, no entanto, e falaram de forma abusiva contra o que Paulo
estava ensinando. Aí começou a perseguição e os discípulos foram expulsos da região.
a. Pergunta: Você é alguém que sabe que através de Jesus o perdão dos pecados é seu?
Você é alguém que sabe que Jesus o justificou e o tornou justo diante de Deus? Seus
pensamentos: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Pergunta: Quando você fala a outros sobre Jesus, os outros falam de forma abusiva
contra o que você diz? O que eles dizem e fazem? ______________________________
_______________________________________________________________________
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2. Não podemos passar por este capítulo sem refletir na perseguição física a Paulo. Ele foi
apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado para morrer. Não dá para deixar de
perguntar o que os judeus de Antioquia (da Pisídia) e de Icônio tinham a dizer que conquistou
a multidão. O que os levou a agir de forma tão veemente contra aqueles que antes haviam
sido abraçados como deuses? Não é difícil compreender a coragem desses homens ao
voltarem para Listra. O que a presença deles significaria para estes novos crentes que viviam
em Listra? A pergunta precisa ser feita: Foi a perseguição a Paulo e Barnabé? Qual foi a
pergunta que Jesus fez a Saulo na estrada para Damasco (Atos 9.4)? "Saulo, Saulo, por que
você _____ __________________?"
3. Eles não somente foram para Listra, mas voltaram pela mesma rota para Antioquia e para a
Igreja de onde haviam sido enviados, visitando os discípulos, fortalecendo e incentivando-os
a permanecer firmes na fé e nomeando anciãos para cada Igreja. Como eles fizeram isso? De
onde veio a coragem deles? O que os manteve fortes na fé? Em Atos 13.2 aprendemos que
eles foram escolhidos para a obra que o Espírito Santo os chamou a fazer. O que aprendemos
disso?

Seus

pensamentos:

____________________________________

__________________________________________________________________________
4. Pergunte a si mesmo: Eu acredito que fui escolhido por Deus, que me tornou seu filho no
batismo? Como a minha vida reflete a vida de alguém que foi escolhido para os justos
propósitos de Deus? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

APROFUNDANDO: Em 2 Timóteo 3.10 Paulo escreve a Timóteo e lembra a sua experiência nesta
primeira jornada, especificamente para Antioquia (da Pisídia), Icônio e Listra. Paulo lembra Timóteo
que ele conhecia bem a Paulo. Copie este versículo: ______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Então ele continua dizendo: “Porém o Senhor me ________________ de todas elas.” A palavra para
livrar é rhuomai, que significa atrair alguém, tirar ou arrancar do perigo. E não foi exatamente isso
que o Senhor fez? Paulo encoraja Timóteo e nos encoraja a não ficarmos surpresos com a
perseguição e os sofrimentos. Antes, ele nos lembra que assim como o Senhor o livrou arrancandoo do perigo, ele também vai nos arrancar do perigo e nos atrair para si mesmo.
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ORAÇÃO: Compreendendo que todos que quiserem viver de forma piedosa em Cristo Jesus serão
perseguidos (2 Timóteo 3.12), deixe que o Senhor o atraia cada vez mais para junto dele quando
você colocar diante dele as preocupações do seu coração. _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 4
UM ENSINO SIGNIFICATIVO: Atos 15.1-35 tem uma lição fundamental para o futuro do cristianismo.
Embora o debate sobre a circuncisão possa parecer estranho a você, a decisão tomada pela Igreja
Primitiva declarou que o cristianismo não era uma seita do judaísmo, mas uma nova religião
mundial. Tivesse a Igreja decidido que todos deveriam ser circuncidados, isso teria significado que,
para ser um seguidor de Jesus, a pessoa teria primeiro que se tornar um judeu, porque a circuncisão
era o ritual pelo qual a pessoa se tornava um judeu. A decisão de não colocar barreiras diante da
pessoa quando ela quisesse se tornar um seguidor de Jesus estava baseada no que Jesus disse em
João 14.6: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por
mim." É somente através de Jesus e não por meio da obediência às leis, mesmo a lei da circuncisão,
que nos tornamos filhos de Deus.

INTRODUÇÃO: Depois de certo tempo, Paulo queria retornar com Barnabé para as Igrejas que
haviam sido estabelecidas na primeira viagem missionária deles. Entretanto, tiveram um forte
desentendimento se deveriam ou não deixar João Marcos, que os havia abandonado na Panfília. Em
consequência, eles se separaram. É dito que Barnabé levou João Marcos e foi para Chipre. Paulo foi
com Silas e viajou para o norte, "fortalecendo as Igrejas”. (Atos 15.36-41)

TAREFA: Leia Atos 16.1-10

EXERCÍCIO:
1.

Nestes primeiros versículos, aprendemos que Paulo encontrou ____________, um jovem
que era discípulo em _________. Ele se juntou a Paulo e Silas ao viajarem de Igreja em Igreja.

2.

O que estava acontecendo com as Igrejas (versículo 5)?
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a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
3.

Ao viajarem, Paulo e seus companheiros tentavam descobrir onde o Espírito de Jesus queria
que fossem depois (versículos 6-7). Eles viajaram para a cidade de __________ (versículo 8).

4.

O que aconteceu, de acordo com o versículo 9? ___________________________________
__________________________________________________________________________

5.

Eles saíram de Trôade e foram para _______________ (versículo 10). O que o grupo concluiu
(versículo 10b)? _____________________________________________________

REFLEXÃO: Paulo estava ansioso para pregar Jesus onde podia. No entanto, não era em todo lugar
que Paulo queria ir que o Espírito queria que ele fosse. Não sabemos como o Espírito se comunicava
com Paulo e seus companheiros sobre onde deveriam ir ou não. Sabemos apenas que foram
impedidos, não lhes foi permitido, entrar nesses lugares. Compreendendo que viajavam
principalmente a pé, pode-se apenas imaginar a frustração que se instalava entre estes
missionários. Então veio a visão do homem da Macedônia. Suas palavras eram simples: "Venha para
a Macedônia e nos ajude!" Aparentemente, Paulo compartilhou a visão com os outros e eles
estavam prontos para partir imediatamente. A conclusão foi que este era o lugar onde Deus queria
que eles levassem o Evangelho.

APLICAÇÃO: Apesar de não termos visões, o ensino é significativamente apropriado para nós, nos
dias atuais. Paulo era um homem de Deus no ministério. Como alguém batizado e vivendo sob a
aliança divina, Paulo foi chamado por Deus para ser dele e Deus se tornou o Deus de Paulo. "Serei
o Deus deles, e eles serão o meu povo.” (Jeremias 32.38 e 2 Coríntios 6.16) Esta também é a
declaração de Deus para você e para mim. Lemos em 1 Pedro 2.9: "Mas vocês são a ____________
escolhida, os ____________ do Rei, a ___________ completamente dedicada a Deus, o _________
que pertence a ele. Vocês foram ____________ para _____________ os ____________ poderosos
de Deus, que os _______________ da ________________ para a sua maravilhosa ____________.”
Como Paulo, somos chamados para louvar o Senhor, para que a escuridão possa ser destruída e a
Luz possa brilhar de forma tão luminosa no coração e na vida das pessoas em todos os lugares. Esta
é a nossa vocação como filhos de Deus, chamados por ele no batismo.

25

ESPÍRITO DE DEUS – NOSSO PODER – PARTE II

Assim, surge a pergunta: Se, a exemplo de Paulo, fui chamado por Jesus, qual é a minha vocação?
Onde Deus me colocou agora? Quem são as pessoas que estão dentro da minha esfera de
influência? Quem são as pessoas que considero parte da minha vocação? ____________________
________________________________________________________________________________
A vocação de Paulo foi diferente da sua e da minha. Cada pessoa recebe sua própria e única vocação.
Vivemos em relacionamentos com outras pessoas que, de sua maneira pessoal, estão diante de nós
implorando: “Venha para a Macedônia e nos ajude!" E como alguém vocacionado, como Paulo,
concluímos que Deus nos chamou para levar o Evangelho, a sua Boa Nova, para elas. Ele vive em
nós e quando entramos na vida dessas pessoas trazemos Jesus para ministrar a elas e cuidar delas.

QUESTÃO DE DESAFIO: Como homem ou mulher chamado por Jesus, que diferença faz a maneira
que vivo com meu marido ou esposa? Com meus filhos, sobrinhas e sobrinhos? Com meus colegas
de trabalho, meu chefe, os auxiliares do escritório? Com meus colegas e professores? Com meus
vizinhos, vendedores, carteiros e entregadores? _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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LIÇÃO TRÊS

QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO?

ATOS 16 A 19 – A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA

VISÃO GERAL DA LIÇÃO TRÊS

Visão geral
Introdução
Lição Três: Atos 16-19


Paulo e Lídia



Paulo e o carcereiro



Pessoas de influência



A viagem continua



Perseguições e acusações



A Igreja fortalecida e espalhada
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INTRODUÇÃO
Quanto mais as perseguições se intensificavam, mais a Igreja se espalhava e crescia.
Paulo e Silas começaram a segunda das três viagens. Eles continuaram seguindo em frente, viajando
para novos territórios. Ao longo do caminho, pregaram e ensinaram nas sinagogas e em outros
lugares interessantes. Viaje com eles novamente e aproveite a viagem. Alegre-se quando o Senhor
abrir o coração de Lídia, do carcereiro e das autoridades. Descubra maneiras em que a sua vida,
como a deles, pode influenciar os outros para a causa do Evangelho.
O Evangelho sempre causou uma reação — alguns aceitaram a mensagem e alguns a ignoraram,
alguns ignoraram e outros até mesmo lutaram contra ela. Não importa qual a resposta, Paulo e Silas
se mantiveram fiéis e proclamaram a verdade divina.
Prepare-se para a inevitável perseguição que estes homens sofreriam. Como Paulo considerava o
sofrimento? Observe como ele agia quando era preso ou julgado. O medo da perseguição e do
sofrimento não parece determinar aonde estes missionários iriam, o que diriam ou o que teriam de
fazer por causa do Evangelho. Assim, sofra com estes missionários e aprenda com eles. E ouça-os
cantar em um lugar muito estranho. Pergunte-se: "Eu conseguiria cantar se estivesse lá?"
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LIÇÃO TRÊS
Parte 1
INTRODUÇÃO: A viagem de Paulo continua...

TAREFA: Leia Atos 16.11-15

EXERCÍCIO:
1. Primeiro eles viajaram para ______________. A Macedônia, como a Galácia e a Capadócia,
não é uma cidade específica, mas uma região que incluía cidades como Filipos, Tessalônica
e Bereia. O que é dito sobre Filipos (versículo 12)? _________________________________
__________________________________________________________________________
Filipos era uma cidade na qual viviam muitos aposentados do exército romano. Não havia
muitos judeus vivendo lá. Na verdade, não havia judeus o suficiente para estabelecer uma
sinagoga e, por isso, um lugar de oração foi criado fora da cidade, perto do rio. Este era o
costume e, assim, Paulo e Silas foram até o rio, esperando encontrar os crentes reunidos ali.
Observação: Eram necessários dez homens judeus para estabelecer uma sinagoga em uma
cidade.
2.

Quem era uma das mulheres que ouviu Paulo e Silas (versículo 14)? ___________________
O que aprendemos sobre ela? _________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

O Senhor abriu o coração dela para responder à mensagem. Qual foi a reação de Lídia
(versículo 15)?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________

4.

Qual foi a resposta de Paulo ao convite dela? Pensando nestes viajantes cansados, com fome
e esgotados, você acha que precisaria muito para persuadi-los? _________________

TAREFA: Releia Atos 16.16-40.

EXERCÍCIO:
29

ESPÍRITO DE DEUS – NOSSO PODER – PARTE II

1.

Quem Paulo e Silas encontraram quando estavam indo até o lugar de oração (versículos 1617)? O que é dito sobre ela? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

O que aconteceu no versículo 18? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
Observação: A palavra grega para "aborrecido" é diaponeo, que significa ficar cansado,
aborrecer-se com a continuidade de alguma coisa.

3.

O espírito que possuía a mulher a deixou (versículo 18b). Que cadeia de eventos se
desencadeou!
a. O que os donos da moça fizeram (versículo 19)? _______________________________
b. O que as autoridades disseram? ____________________________________________
c. Como a multidão reagiu (versículo 22)? ______________________________________
d. O que as autoridades ordenaram? __________________________________________
e. O que aconteceu com Paulo e Silas? _________________________________________
f. O que foi ordenado para o carcereiro (versículo 23)? ____________________________
g. O que o carcereiro fez? ___________________________________________________

4.

Os donos da moça, as autoridades, a multidão e o carcereiro – todos desempenharam seu
papel no ataque a Paulo e Silas. As coisas finalmente se acalmaram. Mais uma vez, Deus age
em favor dos seus servos. Era quase meia-noite. O que Paulo e Silas faziam (versículo 25)?
______________________________________________________________________

5.

O que Deus fez, no versículo 26? _______________________________________________

6.

Qual foi a reação do carcereiro a isso tudo (versículo 27)? ___________________________
__________________________________________________________________________

7.

O que Paulo gritou (versículo 28)? ______________________________________________

8.

E qual foi a reação do carcereiro? O que ele perguntou a Paulo e Silas (versículos 29-30)?
__________________________________________________________________________

9.

E eles responderam: “_______________________________________________________.”

10.

Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor a todos eles. O que aconteceu então (versículos
33-34)?
a.

_______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________
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11.

O que é dito sobre o carcereiro no versículo 34b? __________________________________
__________________________________________________________________________

12.

E como a história termina? Qual foi a ordem dada pelas autoridades (versículo 35)? ______
__________________________________________________________________________

13.

Qual foi a reação de Paulo para a mensagem dada pelo carcereiro (versículo 37)? ________
__________________________________________________________________________

14.

O que Paulo exige (versículo 37b)? ______________________________________________

15.

Qual foi a resposta à exigência de Paulo (versículos 38-39)?
a. Eles ficaram com _______________.
b. Eles vieram e pediram _______________ para eles.
c. Eles os tiraram da _________________.
d. Eles pediram que fossem ____________________________________.

16.

Para onde Paulo e Silas foram (versículo 40)? _____________________________________

17.

O que fizeram lá? ___________________________________________________________
E depois foram embora.

Parte 2
REFLEXÃO:
1.

Que contraste entre a mansão de Lídia e o calabouço da prisão! Mas tanto na casa de Lídia
como na prisão estes homens falaram de Jesus com palavras e canções. Está escrito que na
prisão eles oravam e cantavam hinos a Deus. Lídia prestou atenção e os prisioneiros também.
Paulo e Silas usaram suas circunstâncias como uma oportunidade para dar testemunho de
Jesus. Seus pensamentos: ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

O que será que Timóteo e Lucas estavam pensando quando testemunharam Paulo e Silas
sendo arrastados para o mercado? Eles seriam os próximos? Será que veriam Paulo e Silas
de novo? Vivos? Seus pensamentos: ____________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

O que será que Silas estava pensando quando ele e Paulo foram atacados pela multidão,
despojados, batidos, fustigados e jogados na prisão, colocados dentro de uma cela com os
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pés presos por grilhões? Para nosso conhecimento, nunca haviam experimentado algo assim
antes. Que sofrimento! Que perseguição por causa do Evangelho! Lembre-se das palavras
de Paulo aos discípulos em Antioquia (Atos 14.22) e suas palavras para Timóteo (2 Timóteo
3.12).

Seus

pensamentos:

______________________________________________

__________________________________________________________________________
4.

Lídia e o carcereiro eram pessoas de influência. É dito que Lídia foi batizada e as pessoas da
sua família (Atos 16.15). Também é dito que logo após o carcereiro e toda a sua família foram
batizados (Atos 16.33). No versículo 34, o carcereiro está cheio de alegria porque chegou à
fé em Deus — ele e toda sua família. Essas pessoas influenciaram a vida de outras para a
eternidade!

Seus

pensamentos:

__________________________________________

__________________________________________________________________________

APLICAÇÃO: Pense que você é um homem ou uma mulher de influência. Você tem influência sobre
os outros, quer você perceba ou não. Você está sendo observado. Outros observam a maneira pela
qual você responde à vida, lida com a crise e como você vive como alguém que conhece a Jesus.
1.

Quem são as pessoas que estão dentro da sua esfera de influência? ___________________
__________________________________________________________________________

2.

Ao ter uma abordagem proativa de influenciar a vida de alguém, como você pode viver de
forma deliberadamente intencional? ____________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

A maioria das pessoas tem filhos que podem influenciar. Como você pode influenciar a vida
de uma criança trazendo-a a um relacionamento íntimo com Jesus? ___________________
__________________________________________________________________________

ORAÇÃO: Agradeça ao Senhor por usar você em sua vocação e peça orientação e direção como
alguém que reconhece a responsabilidade com aqueles que estão dentro do seu círculo de
influência. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 3
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INTRODUÇÃO: O restante da segunda viagem missionária de Paulo incluiu mais cinco cidades:
Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Estes nomes podem parecer estranhos para você, no
entanto, cinco dos livros do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo às Igrejas nestas cidades.
Olhe no Sumário e identifique esses livros da Bíblia.
1.

____________________________________

2.

____________________________________

3.

____________________________________

4.

____________________________________

5.

____________________________________

Vamos olhar rapidamente para o que aconteceu em cada uma dessas cidades.

TAREFA: Leia Atos 17.1-9 (em Tessalônica)

EXERCÍCIO:
1. O que Paulo pregou (versículos 2b-3)? ___________________________________________
2. Qual foi o resultado da sua pregação (versículo 4)? ________________________________
__________________________________________________________________________
3. Que perseguição e sofrimento ocorreram (versículos 5-7a)? _________________________
__________________________________________________________________________
4. Qual foi a acusação (versículos 6b, 7b)? __________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Qual foi a reação das pessoas a essas acusações (versículos 8-9)? _____________________
__________________________________________________________________________

TAREFA: Leia Atos 17.10-15 (em Bereia)

EXERCÍCIO:
1.

O que aprendemos sobre os habitantes de Bereia (versículo 11)? _____________________
__________________________________________________________________________

2.

Qual foi o resultado da pregação de Paulo (versículo 12)? ___________________________
__________________________________________________________________________
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3.

Que perseguição e sofrimento ocorreram (versículos 13-15)? ________________________
__________________________________________________________________________

TAREFA: Leia Atos 17.16-34 (em Atenas)

EXERCÍCIO:
1.

O que aprendemos sobre Atenas (versículo 16) e os atenienses (versículo 21)? __________
__________________________________________________________________________

2.

O que Paulo pregou (versículo 18b)? ____________________________________________
__________________________________________________________________________
O que Paulo ensinou sobre o Deus desconhecido nos versículos 24-31? ________________
__________________________________________________________________________

3.

Qual foi a resposta de alguns (versículo 32a)? _____________________________________
Qual foi a resposta de outros (versículo 32b)? _____________________________________
e (versículo 34)? ____________________________________________________________

TAREFA: Leia Atos 18.1-17 (em Corinto)

EXERCÍCIO:
1.

Paulo foi rejeitado em Atenas e foi para Corinto. Quem ele conheceu, por que eles estavam
em Corinto e o que você aprendeu sobre eles (versículos 1-4)? _______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

O que Paulo pregou (versículo 5)? ______________________________________________

3.

Que perseguição e sofrimento ocorreram (versículo 6a)? ____________________________

4.

O que Paulo declarou sobre seu ministério (versículo 6b)? ___________________________
__________________________________________________________________________

5.

O que Paulo encontrou quando foi à casa ao lado da sinagoga (versículos 7-8)? __________
__________________________________________________________________________

6.

Paulo parece estar aborrecido com todo o tratamento abusivo que havia recebido. Como
Deus o abençoou (versículos 9-11)? _____________________________________________
__________________________________________________________________________
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7.

Observe o que aconteceu com Paulo quando Gálio se tornou governador da Acaia. Os judeus
se uniram para atacar Paulo e o trouxeram ao tribunal, acusando-o de "convencer o povo a
adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei". Gálio arquivou o caso, ordenando que
resolvessem a questão por si mesmos e os expulsou do tribunal. Ao invés de atacar Paulo, o
que

os

judeus

fizeram?

________________________________________

__________________________________________________________________________
8.

De 1 Coríntios 1.1 concluímos que Sóstenes se tornou um companheiro de viagem de Paulo,
pois Paulo começa a carta escrevendo: "Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus
para ser __________________ de ________________________, escrevo, junto com o irmão
______________________, esta carta à _________________ de Deus que está na cidade de
_________________.”

Parte 4
ENSINO: Há um padrão desenvolvido por Paulo ao viajar. Ele sempre começava indo à sinagoga
judaica, onde ensinava, debatia, pregava e explicava, provando que Jesus era o Cristo que precisava
sofrer e ressuscitar dos mortos. Todas às vezes isso causava uma reação. Alguns judeus criam; alguns
não. Alguns gregos criam e alguns não. Alguns ficavam com inveja e alguns causavam tumultos.
Alguns recebiam a mensagem e alguns zombavam e rasgavam suas roupas. Alguns abraçavam a
mensagem e outros consideravam a mensagem algo estranho para os seus ouvidos.
Independentemente de como as pessoas reagiam, devemos lembrar que a mensagem de Jesus
como o Senhor Vivo ressuscitado causava uma reação.
Esta mesma mensagem continua a causar reação nos dias atuais. A mensagem é ou recebida ou
rejeitada. Mesmo que os atenienses quisessem continuar falando com Paulo sobre este assunto,
Paulo deixou Atenas porque sabia que gastavam seu tempo fazendo nada mais do que falar e ouvir
sobre as ideias mais recentes. Sua reação foi rejeitar os homens e a sua mensagem.

APLICAÇÃO: A questão permanece. Qual é a minha reação à mensagem? ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ENSINO:
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1. Ao olhamos para aqueles que receberam a mensagem, observamos que muitos foram
batizados como Lídia, o carcereiro e o chefe da sinagoga, com a casa inteira deles. Outros,
como Áquila e Priscila, se tornaram seguidores e companheiros em suas viagens. Ainda
outros, como Apolo, eram alunos e viajavam para outros lugares incentivando os irmãos e
ajudando com o ensino dos novos crentes. A Igreja crescia e se espalhava.
a. Atos 16.5 diz que “as _____________ ficavam mais ____________ na _____________,
e o número de _____________ aumentava cada dia mais”.
b. E Atos 19.20 diz: "a _____________ do Senhor era ____________ e se _____________
cada vez mais.”
c. Atos 19.17 diz que “o _____________ do Senhor Jesus se tornou mais _____________
ainda.”
2. As Igrejas, por serem tão frágeis, precisavam ser fortalecidas e incentivadas por Paulo e Silas,
Barnabé, Timóteo e outros. Em Atos 18.23, por exemplo, lemos que Paulo partiu e viajava
de um lugar para outro em toda a região, fortalecendo todos os discípulos. Os cristãos
passavam por sofrimentos graves e precisavam ser animados por aqueles que os haviam
apresentado ao Senhor.
3. Em Atos 19.21 é dito que Paulo decidiu ir para _______________. Nessa mesma época,
houve uma desordem sobre o Caminho (os seguidores de Jesus), em Éfeso. A mensagem de
Paulo em sua última viagem estava causando problemas para um ourives chamado
Demétrio. Seu negócio e de outros em comércios semelhantes estava em risco porque Paulo
está conseguindo "convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da
Ásia”. (versículo 26a) O que Paulo dizia (Atos 19.26b)? “_________________
________________________________________________________.” Seu comércio estava
em perigo e existia “o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada
e também de ser _____________ a _____________ dessa deusa _____________ por todos
na Ásia e no mundo inteiro.”
4. Todos estavam em alvoroço, exceto Paulo. Todos estavam contrariados, mas não Paulo. As
pessoas estavam furiosas e gritavam. “___________________________________________
_________________________.” As pessoas reunidas estavam confusas. Atos 19.32c diz: "a
maioria nem sabia por que estava ali.” Tal confusão continuava. Por duas horas eles
gritavam: "Viva a grande Diana de Éfeso!” (versículo 34) Finalmente, o escrivão da cidade
acalmou a multidão e a lembrou do fato inegável que Éfeso é a guardiã do Templo de Diana,
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também conhecida como Artêmis. Ele continuou, dizendo que Paulo não havia roubado ou
blasfemado contra Artêmis e se Demétrio tinha alguma queixa contra alguém, deveria trazêla perante os tribunais. Qual era a preocupação do escrivão da cidade (versículo 40)?
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A assembleia foi encerrada e a multidão dispersa.
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LIÇÃO QUATRO

IR AOS GENTIOS

ATOS 20 A 23 – EM JULGAMENTO

VISÃO GERAL DA LIÇÃO QUATRO

Visão geral
Introdução
Lição Quatro: Atos 20-23


A despedida em Éfeso



O caráter de Paulo



O motim em Jerusalém



O testemunho da conversão de Paulo



Paulo: cidadão romano



Começa o julgamento de Paulo
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INTRODUÇÃO
Paulo se despediu da Igreja em Éfeso e estava com pressa de retornar a Jerusalém em tempo para
a Páscoa. Antes de olhar para a oposição que ele enfrentou lá, aproveite para observar com atenção
o caráter de Paulo. Pense em como ele considerava a perseguição e o sofrimento, a tarefa que o
Senhor havia lhe dado, as suas expectativas para aqueles que faziam parte do corpo de crentes, e
seu amor por aqueles que eram seus companheiros.
Tendo retornado a Jerusalém de sua última viagem missionária, Paulo estava determinado a relatar
para Tiago, o irmão de Jesus, e para os anciãos sobre "tudo o que Deus tinha feito por meio dele
entre os não judeus”. Observe a resposta daqueles que ouviram seu relato.
Logo sua vida seria ameaçada porque ele levou um grego para o templo, o que, de acordo com a lei
judaica, contaminou o lugar. O que a ação de Paulo desencadeou? O que aqueles que o prenderam
tiveram de enfrentar? Qual foi o resultado? Observe com atenção. Você está ouvindo coisas que o
lembram do julgamento e da execução de Jesus?
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LIÇÃO QUATRO
Parte 1
EXERCÍCIO:
1.

O que Paulo fez antes de ir para Macedônia (Atos 20.1)? ____________________________
__________________________________________________________________________

2.

A viagem foi mais lenta do que Paulo havia previsto. O que atrasou a sua viagem, de acordo
com o versículo 3? ___________________________________________________________

3.

Finalmente ele se reuniu com seus companheiros de viagem em Trôade (versículos 4-6). Qual
incidente está registrado em Atos 20.7-12? __________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Paulo estava com pressa de chegar a Jerusalém (versículos 13-16). Por que ele estava com
tanta pressa, de acordo com o versículo 16? ______________________________________

5.

Quem Paulo mandou chamar, no versículo 17? ____________________________________
Ao invés de viajarem a Éfeso, estes anciãos vieram para Mileto. O que Paulo lhes diz?
a. Versículo 18: ____________________________________________________________
b. Versículo 19: ____________________________________________________________
c. Versículo 20: ____________________________________________________________
d. Versículo 21: ____________________________________________________________

6. As coisas estavam difíceis para Paulo. O _____________________ compelia Paulo a ir para
____________________. Qual foi o aviso do Espírito quando ele viajava de cidade em cidade
(versículo 23)? ________________________________________________________
7.

Como Paulo considerava sua própria vida (versículo 24a)? ___________________________

8.

O que ele queria fazer acima de tudo (versículo 24b)? ______________________________
__________________________________________________________________________

9.

Paulo nunca mais veria esses anciãos de Éfeso. Por isso os exorta a permanecerem firmes,
concluírem a corrida e permanecerem em seu caminho. O que Paulo disse aos anciãos?
a. Versículo 28a: ___________________________________________________________
b. Versículo 28b: ___________________________________________________________
c. Versículos 29-31: ________________________________________________________
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10. Partir não foi fácil. Depois de confiá-los a Deus e à palavra da sua graça (versículo 32), lemos
no versículo 36 que: “Quando Paulo _____________________, ________________ com os
irmãos e ______________. Então todos ____________ muito e ________________ e
_______________ Paulo.”
11. O que mais entristeceu os anciãos (versículo 38)? __________________________________
__________________________________________________________________________
12. Eles acompanharam Paulo até o navio e os viajantes continuaram sua jornada. Eles
desembarcaram em Tiro e ficaram ali vários dias. Foram acompanhados para fora da cidade
e na praia (Atos 21.5b-6) ________________________________________________
13. Eles viajaram de um lugar para outro, de uma casa para outra e inclusive ficaram na casa de
______________ (versículo 8). Observação: Este é o mesmo Filipe sobre quem lemos em
Atos 8, que realizou milagres em Samaria e ministrou ao eunuco etíope, anunciando-lhe as
Boas Novas sobre Jesus.
14. Mesmo com a palavra do profeta no versículo 11, Paulo não se deixou dissuadir e continuou
a viagem para _____________ (versículo 15). Descreva a recepção que Paulo teve pela Igreja,
em Atos 21.17: ________________________________________________
15. Qual foi uma das primeiras coisas que Paulo fez quando chegou (versículos 18-19)? ______
__________________________________________________________________________

REFLEXÃO: O caráter de Paulo pode ser visto na maneira pela qual viveu. Pense em algumas coisas
de Atos 20...
1. No versículo 23, sabemos que Paulo não ficava surpreso com dificuldades. O Espírito Santo
o havia avisado que __________________________________________________________
2. No versículo 24, vemos seu entusiasmo e sua paixão em terminar a sua ______________ e
o _____________ que havia recebido do Senhor Jesus. Que ministério era esse? ________
__________________________________________________________________________
3. Paulo tinha expectativas para os que foram trazidos à fé e para os que cuidavam
espiritualmente de outros (versículo 28, por exemplo). Eles deveriam ______________ de si
mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregara aos seus _____________, como
_______________ da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do ______________ do seu
próprio _____________.
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4. Nos versículos 36-38 vemos o amor de Paulo por aqueles que eram parceiros com ele no
Evangelho. Lemos sobre a dificuldade que tiveram de deixar esses anciãos de Éfeso e como
tiveram de se separar deles.

APLICAÇÃO:
1. Pense em seu próprio caráter. Como seu caráter é fortalecido? _______________________
__________________________________________________________________________
2. Se fosse solicitado a alguém para descrever sua opinião sobre dificuldades, o que seria dito?
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Que diferença o enfrentar dificuldades por causa do Evangelho faria em como você viveria?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Parte 2
INTRODUÇÃO: O restante de Espírito de Deus – Nosso Poder enfocará a história da prisão de Paulo,
seus julgamentos e sua viagem a Roma. Lembramos que a vida de Paulo não era fácil. O Senhor
havia dito a Ananias que Paulo iria sofrer muito por causa do nome do Senhor (Atos 9.15-16). De
forma regular as viagens de Paulo foram interrompidas por aqueles judeus que o seguiam,
perturbando e lhe causando problemas. Paulo foi perseguido, apedrejado, espancado, preso e
jogado na prisão. A morte nunca esteva muito longe, mas ele continuava a pregar por onde passava.

TAREFA: Leia Atos 21.27-36. Enquanto você lê estes versículos, preste atenção para as palavras que
descrevem a raiva do povo. O que estava causando a reação deles?

EXERCÍCIO:
1.

De onde eram esses judeus (versículo 27)? Como conheceram Paulo? _________________
__________________________________________________________________________

2.

Eles ____________ a multidão e _________________ Paulo.

3.

O que estavam gritando? Quais eram suas acusações (versículo 28)? Ele ensinava contra:
a. _______________________________________________________________________
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b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
4.

Qual era a outra acusação deles (versículo 28b)? __________________________________
__________________________________________________________________________

5.

Descreva a cena dos versículos 30-32: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.

Onde esta revolta aconteceu? Cidade? ____________________ Lugar? ________________

7.

O que impediu Paulo de ser morto? _____________________________________________

8.

O que o comandante fez (versículo 33)? _________________________________________

9.

Mas ele tentou saber a verdade sobre o que estava acontecendo? O que ele ficou sabendo
(versículo 34)? ______________________________________________________________

10. Descreva a violência da multidão (versículo 35): ___________________________________
__________________________________________________________________________
11. O que a multidão continuava gritando (versículo 36)? ______________________________

REFLEXÃO:
1. Não dá para deixar de pensar como foi essa cena em Jerusalém. O que causou tanta
violência? Se Paulo estava agindo em obediência a Deus e dando testemunho de Jesus em
toda a Ásia Menor (hoje Turquia) e nos territórios ao redor, contra quem eles estavam
realmente lutando? Seus pensamentos: _________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Ouvimos as palavras do versículo 36 antes. Veja Lucas 23.18 e João 19.15. Descreva o que
estava acontecendo nessas passagens. __________________________________________
__________________________________________________________________________

QUESTÃO DE APLICAÇÃO: O que você acredita que faria você se opor e atacar com tanta convicção
e de forma tão veemente, como essas pessoas fizeram? __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 3
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TAREFA: Leia Atos 21.37-22.21. Primeiro, Paulo explica quem ele é. Então ele dá seu testemunho.
Observe o que segue nesses versículos.

EXERCÍCIO:
1.

Paulo quer dar seu testemunho. O que ele pergunta, no versículo 37? _________________
__________________________________________________________________________

2.

Paulo recebeu permissão para falar ao povo (versículo 40). Que idioma ele usa? _________
Esta era a língua daqueles que o ouviam. Quando ele começou a falar houve ____________

3.

Observe o que Paulo compartilhou:
a. Primeiro, estabeleceu sua ascendência (versículo 3a): ___________________________
b. Qual era seu histórico de educação (versículo 3b)? _____________________________
_______________________________________________________________________
c. Qual era sua conduta anterior (versículos 4-5)? ________________________________
_______________________________________________________________________
d. Então compartilhou sua experiência de conversão no caminho para _______________
A pergunta de Jesus: _____________________________________________________
A pergunta de Saulo: _____________________________________________________
A resposta de Jesus: ______________________________________________________
A pergunta de Saulo: _____________________________________________________
A resposta de Jesus: ______________________________________________________
e. Descreva a cena com Ananias, nos versículos 12-16: ____________________________
_______________________________________________________________________
f. O que Paulo disse que aconteceria com ele quando voltasse para Jerusalém (versículos
17-20)? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
g. Qual foi a ordem do Senhor (versículo 21)? ___________________________________
_______________________________________________________________________

REFLEXÃO:
1. Paulo conta com grandes detalhes sua experiência de conversão. Provavelmente nenhuma
outra conversão seria tão dramática quanto a de Paulo. O próprio Senhor Jesus falou com
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ele! A conversão não estava tanto na luz brilhante, na cegueira, na voz e nessas coisas. A
conversão foi o que aconteceu no coração de Saulo. Ele mudou de uma pessoa que aprovava
a morte de Estêvão e o espancamento, aprisionamento e perseguição daqueles que eram
seguidores daquele Caminho para um homem que foi espancado, preso e perseguido porque
era agora um seguidor daquele Caminho. Ele foi batizado. Teve seus pecados lavados. Ele
invocou o nome do Senhor.
a. Que valor teria o seu testemunho, para aqueles que o ouviram, se fosse em aramaico?
_______________________________________________________________________
b. Tenho um testemunho de conversão do coração? Qual é meu testemunho? _________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Que valor pode ter meu testemunho para os que o ouvem? ______________________
_______________________________________________________________________
2. Atos 22.21 diz o que o Senhor disse a ele: “_______, pois eu vou _____________ para bem
longe; vou enviá-lo aos ____________.” Paulo viveu como alguém que foi enviado! Era um
homem em uma missão, a missão de Deus, para alcançar os gentios, os perdidos. Deus queria
alguém com grande paixão e ele sabia que o coração convertido de Saulo iria dirigir e utilizar
essa mesma paixão para a missão divina de alcançar os gentios. Seus pensamentos:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

APLICAÇÃO:
1.

Quanta paixão você tem? Quão zeloso você é pelas coisas de Deus? Quanto entusiasmo você
tem pela missão de Deus? Você se sente muito alegre por viver como um enviado por Deus,
vivendo como alguém em missão? Está disposto a enfrentar dificuldades e perseguições pelo
nome

de

Jesus?

______________________________________________

__________________________________________________________________________
2.

Quais são os seus pensamentos sobre sua própria vontade de ter Deus direcionando seus
sonhos e ambições, de forma a poder usá-lo em sua missão de alcançar os perdidos? _____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Parte 4
TAREFA: Leia Atos 22.22-29. A história apresenta algumas dificuldades para as autoridades
romanas.

EXERCÍCIO:
1.

Paulo acabara de dizer no versículo 21 que o Senhor revelara que iria mandá-lo para bem
longe, para os gentios. Todos estavam ouvindo com cuidado até este ponto. O que
aconteceu depois, nos versículos 22-24? _________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

Eles amarraram Paulo para chicoteá-lo. Qual foi a pergunta de Paulo (versículo 25)? ______
__________________________________________________________________________

3.

Assim, o oficial correu até seu comandante e relatou: "Aquele ___________ é um _______
____________." Nenhum cidadão romano poderia receber punição sendo chicoteado,
açoitado e crucificado. Estavam protegidos pela lei romana. Agora havia um problema. Por
isso, o comandante questiona Paulo, que confirma as palavras do oficial. Ele é um cidadão
romano. Na verdade, Paulo diz que é "um cidadão de ______________."

4.

É dito então que os homens que iriam chicotear Paulo _________________ imediatamente
(versículo 29). O próprio comandante ficou com ___________. Por quê? _______________
__________________________________________________________________________

Parte 5
INTRODUÇÃO: Agora o julgamento de Paulo começa. Você vai observar que Paulo foi tratado de
forma bastante semelhante à de Jesus. Ele não fez nada errado do ponto de vista do Senhor, mas
do ponto de vista dos judeus ele violou gravemente a lei deles. Em Atos 21.36 lemos que a multidão
continuou gritando para que fosse morto. Em Atos 22.22 lemos novamente que a multidão estava
gritando: "Matem esse homem! Ele não merece viver!” Isso tudo parece muito com o "Crucifica-o!
Crucifica-o!" Os capítulos seguintes de Atos falam sobre seu julgamento. Os judeus o queriam morto
e os romanos não sabiam o que fazer com ele, porque ele era um cidadão romano e não fez nada
que violasse a lei romana.
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TAREFA: Leia Atos 22.30-23.11

EXERCÍCIO:
1. O comandante pensou que era hora de um confronto cara a cara. O que ele queria saber
(versículo 30)? ______________________________________________________________
2. O que Paulo declarou, em 23.1? ________________________________________________
3. O que Ananias ordenou (versículo 2)? ___________________________________________
4. O que Paulo disse, não sabendo que Ananias era o sumo sacerdote (versículo 3)? ________
__________________________________________________________________________
5. Paulo sabia que fariseus e saduceus estavam presentes na assembleia. O que ele disse depois
(versículo 6), que causou uma disputa e dividiu o grupo (versículo 6b)? __________
__________________________________________________________________________
6. Descreva a cena que seguiu (versículos 9-10): _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Eles estavam discutindo porque o Senhor falara com ele ou porque o Senhor o enviara para
os gentios, a quem eles não consideravam como povo escolhido de Deus? O que você acha
e por quê? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. O comandante temeu novamente pela vida de Paulo e por isso o retirou do Sinédrio. O que
aconteceu mais tarde, naquela noite (versículo 11)? _______________________________
__________________________________________________________________________
Paulo iria para Roma.

TAREFA: Leia Atos 23.12-22.

EXERCÍCIO:
1. Qual foi o plano e quem estava envolvido (versículos 12-15)? ________________________
__________________________________________________________________________
2. Quem ouviu sobre este plano (versículo 16)? _____________________________________
3. O que ele fez com a informação (versículos 17-21)? ________________________________
__________________________________________________________________________
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4. Qual foi a ordem do comandante ao sobrinho de Paulo (versículo 22)? _________________
__________________________________________________________________________

TAREFA: Leia Atos 23.23-35.

EXERCÍCIO:
1. O que o comandante pediu depois (versículos 23-24)? ______________________________
__________________________________________________________________________
2. Cesareia era a sede do governo romano na Samaria e Judeia. Félix era o governador que
representava Roma. O comandante preparou soldados, cavaleiros e lanceiros para uma
viagem segura de Paulo, para que fosse julgado por Félix.
3. Resuma o que o comandante Cláudio Lísias escreveu ao governador (versículos 27-30). ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Os soldados levaram as suas ordens e os cavaleiros entregaram Paulo para Félix. O que Félix
resolveu fazer depois de ler a carta (versículo 35)? _____________________________
__________________________________________________________________________
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LIÇÃO CINCO

ELES OUVIRÃO

ATOS 24 A 28 – ROMA

VISÃO GERAL DA LIÇÃO CINCO

Visão geral
Introdução
Lição Cinco: Atos 24-28


Paulo diante de Félix



Paulo e Festo



A defesa de Paulo



Navegando para a Itália



A tempestade no mar



Roma afinal



Que seja conhecido
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INTRODUÇÃO
A viagem de Paulo até Roma foi longa e árdua. Ele suportou provações diante de Félix e Festo e
então com o rei Agripa. Ao estudar, você vai aprender sobre a viagem pelo mar e sua chegada em
Roma. Jesus caminhou em direção a Jerusalém e suportou a cruz. Paulo foi em direção a Roma e
nunca vacilou.
Observe a abordagem proativa de Paulo diante dos governadores e do rei. Ele liderou a conversa e
falou com a intenção de contar o que Deus havia feito na vida dele. Ele se dirigiu ao tribunal
acreditando que lhe foi dada outra oportunidade de ser "minha testemunha" e falou de forma
corajosa e confiante, como homem inocente que era.
Aprenda o que cada um dos governadores e o rei disseram sobre Paulo. Espere pela agitada viagem
de barco para Roma. Celebre sua tardia chegada em Roma e se acostume a ouvir Paulo proclamar
o Reino de Deus quando ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo "com toda a coragem e liberdade”.

50

ESPÍRITO DE DEUS – NOSSO PODER – PARTE II

LIÇÃO CINCO

Parte 1
TAREFA: Leia Atos 24.

EXERCÍCIO:
1. Que acusações foram feitas diante de Félix contra Paulo, por Anás, pelos anciãos e pelo
advogado Tértulo (versículos 5-8)?
a. Versículo 5a _____________________________________________________________
b. Versículo 5b _____________________________________________________________
c. Versículo 6 ______________________________________________________________
E os judeus declararam que estas acusações eram verdadeiras (versículo 9).
2. Em resumo, o que Paulo disse em sua própria defesa (versículos 10-21):
a. Versículo 14a ____________________________________________________________
b. Versículo 14b ____________________________________________________________
c. Versículo 15 _____________________________________________________________
3. Além disso, Paulo anula o argumento dos seus acusadores (versículo 18): “não havia uma
multidão comigo nem estive envolvido em qualquer tumulto ou desordem”.
4. No versículo 21, qual Paulo diz ser a única razão de ele estar sendo julgado? ____________
__________________________________________________________________________
5. Félix encerra a reunião. Qual foi sua decisão (versículos 22-23)? ______________________
__________________________________________________________________________
É interessante observar, no versículo 22, que Félix estava "bem informado a respeito do
Caminho."
6. Um relacionamento interessante se desenvolveu entre Paulo e Félix. Félix mandou chamar
Paulo. Sobre o que Paulo falou (versículos 24-25)? _________________________________
__________________________________________________________________________
Félix, por outro lado, esperava por algo mais. O que era (versículo 26)? ________________
__________________________________________________________________________
7. Dois anos se passaram.
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Quem sucedeu Félix como governador da província (versículo 27)? ____________________
Que negócio inacabado Félix deixou para Festo? __________________________________

TAREFA: Leia Atos 25.

EXERCÍCIO:
1.

Logo depois de chegar em Cesareia, Festo foi para _________________________________
O que aconteceu lá (versículo 2)? _______________________________________________

2.

O que os líderes judeus queriam (versículo 3a)? ___________________________________

3.

Qual era o plano deles (versículo 3b)? ___________________________________________

4.

O que Festo lhes disse (versículos 4-5)? __________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

O tribunal foi convocado. Paulo foi trazido diante deles. O que aprendemos do versículo 7?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.

O que Paulo disse em sua defesa (versículo 8)? ____________________________________

7.

O que observamos sobre Festo, no versículo 9? O que ele perguntou a Paulo? ___________
__________________________________________________________________________

8.

Qual é a troca que ocorre nos versículos 10-11? ___________________________________
__________________________________________________________________________

9.

Paulo apela a César. Festo reuniu-se com seu conselho e declarou: “___________________
_________________________________________________________________________.”

REFLEXÃO: Não dá para deixar de notar a expressão "me entregar", no versículo 11. Mais uma vez
as palavras lembram o julgamento de Jesus. Ele foi entregue a Anás, depois a Caifás e então a Pilatos,
a seguir entregue a Herodes e de volta para Pilatos. Finalmente, ele foi entregue para ser crucificado
(João 19.16). Ninguém sabia o que fazer com Jesus e, afinal, ninguém sabia o que fazer com Paulo
também. Também nós recebemos a mesma oportunidade em nossa vida. O que vou fazer com
Jesus? Vou recebê-lo ou vou entregá-lo a outra pessoa e perder o relacionamento com ele que
oferece vida e salvação, neste mundo e na eternidade? Seus pensamentos: ____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Parte 2
ENSINO: Podemos supor que Festo estava um pouco chateado por Félix ter lhe deixado este negócio
inacabado para ser resolvido. O que iria fazer com Paulo? Os judeus queriam que fosse condenado,
mas Festo insistia que o direito romano ordenava que o acusado encarasse os acusadores e que o
acusado deveria ter a oportunidade de se defender das acusações. Em vez de ser enviado a
Jerusalém, Paulo apelou para César. Festo explicou seu dilema ao rei Agripa, que estava visitando
Cesareia com Berenice. Festo estava explicando que a disputa entre os líderes judeus e Paulo era
sobre assuntos relacionados à religião deles. Obviamente, Festo não sabia nada sobre "um homem
que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo." O que deveria fazer? Em
Atos 25.22 Agripa disse a Festo: “_____________________________________."

EXERCÍCIO:
1.

Qual era a atmosfera na sala de audiências quando Paulo entrou (versículo 23)? _________
__________________________________________________________________________

2.

Festo falou. Qual era o seu principal objetivo com esta reunião (versículos 24-27)? _______
__________________________________________________________________________

3.

É dada a Paulo a oportunidade de apresentar sua defesa contra as acusações. Qual seria o
resumo da sua declaração inicial (Atos 26.4-8)? ___________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Por que Paulo acredita que está em julgamento (versículo 8)? ________________________
__________________________________________________________________________

5.

Qual foi o passado de Paulo (versículos 9-11)? ____________________________________
__________________________________________________________________________

6.

Nos versículos 12-18, Paulo compartilha seu testemunho de conversão. Muitos destes
versículos são uma repetição do que Paulo compartilhou com a multidão em Jerusalém (Atos
22). Olhe atentamente para os versículos 15-18. Observe o que Jesus disse a Paulo:
a.

Versículo 16: Eu ___________ a você para o ___________ como meu _____________,
a fim de que você ____________ aos ____________ o que viu hoje e ______________
o que lhe vou ________________________.
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b. Versículo 17: Vou livrar você dos ___________ e também dos ____________________,
a quem vou ____________.
c.

Versículo 18: Você vai abrir os _____________ deles a fim de que eles ____________ da
_____________ para a _____________ e do _____________ de _______________ para
____________. Então, por meio da ________________, eles serão ____________ dos
seus ______________ e passarão a ser parte do ____________ ____________ de Deus.

7.

Qual Paulo diz que era a mensagem que ele pregava (versículo 20b)?
a. Eu dizia a todos que eles precisavam ________________________________________,
b. _____________________________________________________________ para Deus e
c. Fazer coisas que _________________ que estavam, de fato, _____________________.

8.

O que Paulo diz sobre seu testemunho (versículos 22-23)? ___________________________
__________________________________________________________________________

9.

Festo interrompe a defesa de Paulo gritando: “____________________________________
_________________________________________________________________________.”

10. Para Festo, Paulo diz que não está louco, mas em perfeito juízo e diz a verdade. O que
expressa para Agripa (versículo 26)? ____________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Que pergunta ele faz a Agripa (versículo 27)? _____________________________________
12. Qual é a resposta de Agripa (versículo 28)? _______________________________________
__________________________________________________________________________
13. Qual é a resposta de Paulo? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Então Festo, o rei Agripa, Berenice e os outros que estavam sentados com eles, saíram da
sala. Qual é a discussão entre eles (versículo 31)? __________________________________
__________________________________________________________________________
15. O que ouvimos Agripa dizer a Festo? ____________________________________________
__________________________________________________________________________

Parte 3
REFLEXÃO: Pense por um momento em Paulo, o acusado, caminhando para a sala de audiência
onde o governador e o rei estavam sentados, junto com os oficiais de alto escalão e os homens mais
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importantes da cidade (Atos 25.23). Se você fosse Paulo, o que estaria sentindo? O que estaria
pensando agora? Você se sentiria intimidado? Nervoso? Tenso? O que você acha que Paulo estava
sentindo? Veja Atos 26.2. Como Paulo vê este público? Você nota fraqueza ou força quando ele se
posiciona e começa a sua defesa? Que oportunidade Paulo tem para dar seu testemunho da
esperança que tinha! Paulo parecia um homem livre, livre da culpa de qualquer delito. Ele estava
livre para contar sua história sobre o que Deus o havia chamado para fazer. Ele era um homem
enviado em missão, a missão de Deus, para abrir os olhos das pessoas e levá-las das trevas para a
luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e um lugar entre os
que são santificados pela fé em Jesus!

QUESTÃO DE APLICAÇÃO: Que situações eu tenho que me dão a oportunidade de declarar a
esperança que há em mim? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ORAÇÃO: Jesus, assim como enviaste Paulo, também me enviaste para aqueles que não te
conhecem. Enviaste-me com um propósito para eles. Enviaste-me para abrir os olhos deles e leválos das trevas para a luz. Enviaste-me para levá-los do poder de Satanás para Deus, para que possam
receber o perdão dos pecados e um lugar entre os que são santificados pela fé em ti. Fortalece-me
para a tarefa. Dá-me coragem e ousadia para falar como alguém que vive e testemunha da
esperança

que

há

em

mim.

_____________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Parte 4
INTRODUÇÃO: Finalmente foi tomada a decisão de navegar para a Itália (Atos 27.1). Paulo e os
outros prisioneiros foram colocados sob a responsabilidade de Júlio, um centurião do regimento
imperial. Não sabemos quem tudo viajou com Paulo, mas sabemos que Aristarco estava com ele e
podemos concluir que Lucas, o escritor do livro de Atos, também, porque o pronome pessoal "nós"
foi usado. Nós embarcamos num navio. Começamos a viagem. Você deve lembrar que Aristarco,
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companheiro de viagem de Paulo na Macedônia, foi um dos presos pela multidão durante o tumulto
em Éfeso (Atos 19.29).

TAREFA: Leia Atos 27.1-12.

EXERCÍCIO:
1.

O que é dito sobre o relacionamento entre Júlio e Paulo, no versículo 3? _______________
__________________________________________________________________________
Soa quase como se Paulo foi libertado para visitar seus amigos e se esperava que retornasse
ao navio antes de sair para o mar de novo. Não parece que ele estava preso a cadeias ou sob
o olhar atento de um guarda.

2.

O que você observa muito rápido quando lê os versículos 4-12? Quais eram as condições no
mar?
a.

Versículo 4: __________________________________________________________

b. Versículo 7: __________________________________________________________
c.

Versículo 7: __________________________________________________________

d. Versículo 7: __________________________________________________________

3.

e.

Versículo 8: __________________________________________________________

f.

Versículo 9: __________________________________________________________

A viagem começou, mas sabemos que muito tempo foi perdido e a melhor época para
navegar havia passado. Estavam agora no final de setembro, início de outubro, e navegar era
perigoso (versículo 9). Qual foi a advertência de Paulo, no versículo 10? _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

A advertência de Paulo não foi atendida pelo centurião, pelo piloto ou pelo proprietário do
navio. Qual foi a decisão da maioria (versículo 12)? ________________________________

TAREFA: Leia Atos 27.13-26.

EXERCÍCIO:
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1. Com o vento atingindo a força de um furacão, o navio foi pego pela tempestade. O desafio
agora era manter o estropiado navio inteiro. Eles começaram a jogar a ________________
(versículo18). O versículo 19 diz que jogaram até __________________________________.
2. Não somente o vento e as ondas da tempestade deixaram os marinheiros com medo de
afundar, mas a tempestade se enfureceu e eles estavam sem a ajuda do sol ou das estrelas
para navegar. O que estava acontecendo psicologicamente com os que estavam no barco
(versículo 20b)? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Então vem o “eu avisei” de Paulo. O que lhes diz (versículo 21)? ______________________
__________________________________________________________________________
4. Paulo também encoraja os homens (versículo 22): _________________________________
__________________________________________________________________________
5. Qual foi a mensagem do anjo (versículos 23-24)? __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Assim, qual é a boa notícia, no versículo 25? ______________________________________
__________________________________________________________________________
7. Qual é a má notícia, no versículo 26? ____________________________________________

REFLEXÃO: Não é interessante que a decisão da maioria não foi a melhor decisão? No versículo 12,
é dito que a maioria decidiu. Apesar dos perigos, apesar da advertência, a maioria decidiu ignorar a
advertência. Por causa da decisão, Paulo e aqueles que navegaram com ele ficaram em situação
desesperadora. O barco danificado estava sendo mantido inteiro por cordas. A tripulação estava
com fome. A carga e o equipamento do navio foram jogados ao mar, e então vem o versículo 20:
"Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos." A esperança se foi. A última coisa que
alguém iria querer ouvir neste momento é alguém dizendo: "Eu avisei". No entanto, é exatamente
isso o que Paulo diz. Mas isso não é tudo que ele diz. Deus deu a Paulo a certeza de que iria ser
entregue em Roma. Ele também deu a Paulo, pela sua graça, a vida de todos que navegavam com
ele. Com estas palavras de encorajamento, Paulo viveu crendo que aquilo que Deus dizia que iria
fazer, ele certamente faria.
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APLICAÇÃO:
1. Quando você se sentiu como se sua vida fosse golpeada por tempestades que tornaram
difícil manter o rumo? ________________________________________________________
2. Qual tem sido sua experiência ao seguir a decisão da maioria? Como uma criança? Como um
cidadão? Como um líder/seguidor? __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. A decisão da maioria levou você a comprometer suas crenças, convicções, seu juízo moral?
Em caso afirmativo, como? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

Parte 5
TAREFA: Leia Atos 27.27-44.

EXERCÍCIO:
1.

Durante catorze noites o navio foi levado pela tempestade no mar. Os marinheiros sentiam
que estavam se aproximando de terra. Com medo de que o barco fosse jogado contra as
rochas, tentaram escapar do navio no bote salva-vidas. O que Paulo disse ao centurião e aos
soldados (versículo 31)? ___________________________________________________
Assim, a última coisa que foi perdida no mar foi o bote salva-vidas.

2.

Paulo agora os encoraja a _____________ (versículo 33). Paulo vivia crendo que eles iriam
sobreviver, mas precisavam comer para manter sua energia para sobreviverem. Disse-lhes
para comer, e então ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e começou a comer. Soa
bastante simples! Porque ele fez os outros a bordo foram incentivados a fazer o mesmo.
Quantas pessoas estavam a bordo? _____________________________________________

3.

Depois que comeram, o que fizeram (versículo 38)? ________________________________

4.

O que aconteceu ao amanhecer (versículos 39-44)? ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

O navio encalhou, assim como Paulo havia dito que aconteceria. O que os soldados deveriam
fazer (versículo 42)? _________________________________________________
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6.

Qual foi a decisão do centurião (versículo 43)? ____________________________________
Alguns homens se jogaram ao mar e outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio.
Desta forma ___________________________________________________ (versículo 44b).

REFLEXÃO: O navio salvou os que estavam a bordo (versículo 31). O navio partiu em pedaços com
o bater das ondas (versículo 41). Os pedaços se tornaram a tábua de salvação para as pessoas que
não sabiam nadar (versículo 44). O navio manteve o grupo de marinheiros, os prisioneiros, os
soldados e o centurião. Havia 276 pessoas navegando. Todos os 276 foram salvos. A circunstância
em que estes homens se encontravam era difícil. Todas as coisas ao redor deles bombardeavam o
navio. As ondas arrebentavam o navio. O banco de areia encalhou o navio. Mas Paulo disse: "Se os
_____________ não ficarem no ____________, vocês não poderão se ___________”. (versículo 31)
O navio carregou estes homens através da tempestade. O navio fez com que 276 homens fossem
salvos. Deus forneceu o navio durante a tempestade e o manteve inteiro através da tempestade.
Mesmo quando o navio foi quebrado em pedaços, ainda assim os pedaços permitiram que todos
chegassem à terra em segurança. A fé se torna este navio para nós, para resistirmos às tempestades
da vida. Paulo escreveu a Timóteo encorajando-o a combater o bom combate, mantendo fé e uma
boa consciência. Então ele continua usando a figura de um naufrágio. Ele diz a Timóteo: "porquanto
alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé.” (1 Timóteo 1.19 - RA) Em 1
Timóteo 6.21 Paulo fala sobre aqueles que “se desviaram do caminho da fé”.

APLICAÇÃO:
1. Quem são aqueles que o encorajam a combater o bom combate da fé? ________________
__________________________________________________________________________
2. Quem são aqueles que você encoraja a lutar o bom combate da fé? ___________________
__________________________________________________________________________
3. Quando vêm as tormentas na vida, a fé nos permite suportar as dificuldades. Procure aqueles
cuja fé fortalece a sua fé durante estes momentos.
4. Procure oportunidades para ajudar outros com a fé que você tem naquele que combateu o
bom combate da fé, o próprio Senhor Jesus Cristo.

TAREFA: Leia Atos 28.
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EXERCÍCIO:
1. A ilha se chamava _______________ (versículo 1). Todos chegaram em segurança na praia.
2. O que é dito sobre os moradores da ilha (versículo 2)? ______________________________
3. O que aconteceu com Paulo, nos versículos 3-6? __________________________________
__________________________________________________________________________
Qual foi a conclusão dos moradores (versículo 6)? _________________________________
4. Quem era Públio (versículo 7) e o que ele fez? ____________________________________
__________________________________________________________________________
5. Qual foi o ministério de Paulo em Malta (versículos 8-9)? ___________________________
__________________________________________________________________________
6. Três meses mais tarde voltaram para o mar. O que é dito sobre o navio (versículo 11)? ___
__________________________________________________________________________
7. Eles viajaram de Siracusa para Régio e Pozuoli, e finalmente chegaram em _____________
8. O que encorajou Paulo após sua longa e árdua viagem (versículo 15)? _________________
9. Como eram as condições de vida de Paulo em Roma? ______________________________

Parte 6
ENSINO: Finalmente, Paulo chegou a Roma. Não havia aviões ou transatlânticos modernos que
transportassem a ele e aos outros prisioneiros. Ele estava à mercê das pessoas a quem estava
acorrentado. A vida em Roma lhe deu a oportunidade de ensinar. O primeiro grupo que ele reuniu
foram os líderes judeus. Ele começa contando-lhes a sua versão da história. O que diz a eles?
1. Versículo 17b: ______________________________________________________________
2. Versículo 17c: ______________________________________________________________
3. Versículo 18: _______________________________________________________________
4. Versículo 19a: ______________________________________________________________
5. Versículo 19b: ______________________________________________________________
Por que Paulo diz que está acorrentado (versículo 20)? ___________________________________
Qual é esta esperança de Israel de que Paulo está falando? Veja a passagem paralela: Atos 26.6.
Veja também Atos 23.6 e Atos 24.15. _________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Os líderes judeus dizem a Paulo que não receberam nenhuma comunicação da Judeia a respeito
dele, e nenhum dos __________________ que vieram de lá disseram algo ruim sobre ele (versículo
21). No entanto, haviam ouvido falar desta seita (o Caminho) e queriam ouvir o que ele tinha a dizer
sobre ela. Assim, eles organizaram a reunião.

EXERCÍCIO:
1. O que Paulo lhes explicou? ____________________________________________________
2. Sobre o que Paulo tentou convencê-los a respeito de Jesus, através da Lei e dos Profetas?
Veja também Atos 17.3. ______________________________________________________
3. Qual foi o resultado de seus ensinamentos (versículos 24-25)? _______________________
__________________________________________________________________________
4. De acordo com os versículos 26 e 27, o que o Espírito Santo havia dito através do profeta
Isaías (Isaías 6.9-10) para o povo judeu?
a. Vocês podem _______________ o quanto quiserem, mas não _______________ nada;
b. podem _______________ bem, mas não _______________ nada.
c. Isaías, faça com que esse _______________ fique com a _______________ fechada,
d. com os _______________ surdos
e. e com os _______________ cegos,
f. a fim de que não possam _______________,
g. nem _______________, nem _______________.
h. Pois, se pudessem, eles _______________ mim
i.

e seriam _______________.

5. E então vem o grande pois. O que Paulo queria que esses líderes judeus soubessem (versículo
28)?

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Ele afirmou: "E eles escutarão!" Os gentios iriam escutar!
6. Durante os dois anos seguintes Paulo ficou numa casa alugada e ___________ todos os que
iam vê-lo. Ele ____________ o Reino de Deus e _____________ a respeito do ____________
___________ ___________, falando com a ___________ e ___________ (versículos 30-31).

REFLEXÃO: O livro de Atos termina. De certa forma, ficamos com um monte de perguntas. Como
acabou o julgamento de Paulo? Será que conseguiu sair da prisão? Será que foi libertado pelos
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romanos? Ele morreu em Roma? O que aconteceu com ele? É interessante que Lucas não considere
isso importante o suficiente para compartilhar. Talvez o restante desta história não tivesse sido
resolvido antes de Lucas enviar esta comunicação a Teófilo (Atos 1.1). Teófilo era um gentio. Foi
para ele que Lucas escreveu os livros de Lucas (Lucas 1.1-4) e Atos. Lucas queria que ele conhecesse
o Evangelho, as Boas Novas da salvação pela fé em Jesus Cristo para todas as pessoas, sejam judeus
ou gentios. Era para ele, Lucas, o médico, e era para Teófilo. É para você, seja quem você for, e é
para mim. É para o criminoso e para o rei, os ricos e os pobres, os doentes e os moribundos. Jesus
é para todos! Sejamos todos como os gentios e ouçamos! Sejamos todos como Paulo, que com
coragem e sem impedimentos anunciou o Reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo!

ORAÇÃO: Senhor Deus do céu e da terra, de forma assombrosamente maravilhosa formaste a cada
um de nós (Salmo 139.14). Criaste-nos para sermos teus, mas o pecado tem agido para nos manter
longe de ti. Teu amor por nós, porém, tem prevalecido. Teu amor deu o teu único Filho para ser o
nosso Salvador (João 3.16-17). Teu amor não faz nenhuma diferenciação entre aqueles que tu
criaste (Romanos 10.12-13). Tu nos lembras que queres que toda a humanidade seja salva e venha
ao conhecimento da verdade (1 Timóteo 2.3-6). No batismo, tu vens para viver em nós pelo teu
Espírito Santo. Ele tem nos iluminado com o conhecimento do teu amor, que é nosso por meio de
Jesus. Tu lutaste a guerra contra o maligno pelas nossas almas e Jesus é o nosso Vencedor! Faze
com que vejamos que a tua vitória é para todos nós, não importa quem sejamos, pois não fazes
diferença entre as pessoas. Que eu nunca deixe de te agradecer e louvar. Que eu viva sabendo que
me enviaste para ser um embaixador teu e que me deste a mensagem da reconciliação (2 Coríntios
5.17,20-21). Pois tu fizeste aquele que não teve pecado pecado por mim, para que nele eu seja a
justiça

de

Deus!

_______________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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EM CONCLUSÃO: Ao longo dos séculos, os crentes expressaram a sua fé com que é chamado de
Credo Apostólico. Estas palavras parecem apropriadas para concluir nosso estudo do livro de Atos.

O CREDO APOSTÓLICO
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra.
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu ao inferno,
no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na santa Igreja Cristã – a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém.
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REVISÃO DA UNIDADE

ESPÍRITO DE DEUS
NOSSO PODER
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REVISÃO
Parabéns! Você concluiu o estudo Espírito de Deus – Nosso Poder. Você se familiarizou com a
primitiva Igreja Cristã e como ela cresceu em Jerusalém, espalhada pela perseguição na Judeia,
Samaria e para Roma. Você aprendeu os hábitos da Igreja Primitiva e como eles prestavam culto
juntos e compartilhavam a comunhão com o partir do pão e a oração. Conhecemos Pedro e Paulo,
colunas da Igreja, que alcançaram tanto judeus como gentios. Pedro foi considerado como alguém
que ancorou a Igreja em Jerusalém e Paulo foi enviado pela Igreja e viajou com seus companheiros
em extensas viagens missionárias. Também vimos como a perseguição pressionou de forma
implacável a Igreja e que pessoas como Paulo, Barnabé e Silas, que procuravam estabelecer as
Igrejas, muitas vezes foram apedrejados, aprisionados, castigados e até mesmo condenados à
morte. Ainda vimos a força e coragem da Igreja Primitiva quando estas testemunhas de Jesus Cristo
ansiosamente subiram em carruagens para ensinar e desceram às águas para batizar, fielmente
pregaram nas sinagogas e diligentemente ensinaram nas casas. Eles viviam suas convicções, crendo
com coragem que aos arrependidos se deveria oferecer o perdão dos pecados. Através do batismo,
Deus derramava seu Espírito na vida das pessoas, capacitando-as para a obra de serem discípulos e
fiéis testemunhas dele no mundo.
Atos começa com o poder do Espírito mudando os corações das pessoas para que fossem não
somente seguidores de Jesus, mas também proclamadores, suas testemunhas. A proclamação do
Evangelho é o que reuniu os crentes que se tornavam a comunhão dos santos, a Igreja. No livro de
Atos, vemos Deus agindo através de pessoas para trazer outros à fé em Jesus. Atos é a história do
crescimento da Igreja, como homens e mulheres estavam comprometidos com as palavras de Jesus
em Mateus 28.19-20. É a Grande Comissão que nos lembra que somos enviados para fazer
discípulos, batizando e ensinando.
Agora é hora de revisar. Lembre-se, isto não é um teste, apenas uma oportunidade de afirmar você
e o seu progresso nesta jornada emocionante. Lembre que as palavras de Jesus aos seus discípulos
em João 20.21 foram: "Assim como o ___________ me ___________, eu também ___________
vocês.” Vamos rever algumas das experiências da Igreja Primitiva, como ela aceitou o convite para
unir-se a Deus na missão dele. Lembre quem o Espírito Santo enviou para conectar pessoas a Jesus:
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Passagem

Quem foi enviado?

Qual a história?

Atos 1.8

Atos 2.1-13

Atos 3.1-10

Atos 6.1-7

Atos 8.26-40

Atos 9.1-19

Atos 10

Atos 13.1-3

Atos 16

Atos 23-26

Atos 28.17-31
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Todos os dias, independentemente de onde vivemos, temos a oportunidade de dar testemunho de
nossa fé. Em Atos, lemos sobre as muitas situações diferentes em que os discípulos tiveram a
oportunidade de dar o seu testemunho e testificar sobre o que eles sabiam ser verdade sobre o
Cristo, o Messias, aquele que foi crucificado, mas que voltou à vida. Cada um compartilhou sua
própria experiência única. Cada um deu testemunho do que era verdade. Cada um testificou com
coragem pelo poder do Espírito de Deus em ação nele. Mas nenhum deles não estava preparado
para falar. Nenhum deles hesitou ou se encolheu com a ideia de que poderiam ser solicitados a dar
a razão da esperança que tinham. Estavam ansiosos para compartilhar. Viviam de forma intencional
como pessoas que foram enviadas e não podiam deixar de falar das coisas que haviam visto e ouvido
(Atos 4.20).
Pedro exortou os novos crentes a estarem “sempre ____________ para ____________ a qualquer
pessoa que ____________ que expliquem a ____________ que vocês têm.” (1 Pedro 3.15)
Escreva seu testemunho dando a razão da esperança que você tem. ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ORAÇÃO:
Com ousadia e confiança em Jesus, que é a pessoa que o enviou para ser testemunha dele, e em
seu Espírito Santo, que o tem capacitado com sabedoria do alto e promete lhe dar as palavras para
falar e o conhecimento de como dizê-las (Mateus 10.19-20), escreva sua oração pedindo que Deus
Pai lhe dê muitas, muitas oportunidades para ser testemunha dele e pelo seu Espírito para falar com
coragem das coisas que lhe foram ensinadas e que você aprendeu. _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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