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ATOS – INTRODUÇÃO
Atos é o segundo volume de uma obra escrita por Lucas. (veja Lucas 1.1-4 e Atos 1.1,2)
O título “Atos dos Apóstolos” foi colocado no livro no 2o século. Parece que os livros: Lucas e
Atos, foram separados quando os 4 evangelhos circulavam numa só coleção. O livro é muito
importante porque conta a história da igreja primitiva e liga os evangelhos e as cartas.
Lucas relata “as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar”. Atos 1.1
Sendo assim, Atos relata as coisas que Jesus continua fazendo e ensinando através da igreja.
Se Jesus voltou aos céus logo no primeiro capítulo de Atos, como Ele continua trabalhando?
É claro que a resposta é através de Seu Espírito Santo. (João 14.26 e 15 26)
Por isso alguns acham que o título do livro deveria ser “Atos do Espírito Santo”. Sem dúvida o
crescimento da igreja só acontece pelo poder do Espírito de Deus.
Lucas não andou com Jesus e dependia do depoimento de testemunhas oculares para falar da vida
de Jesus. Mas Lucas foi um companheiro de Paulo em algumas viagens.
Atos 16.10-17; 20.5 – 21.18; 27.1 – 28.16; Colossenses 4.14
Um versículo chave é Atos 1.8. Este versículo servo como um pequeno esboço:

Além de relatar a história do crescimento da igreja primitiva, parece que um dos motivos que levou
Lucas a escrever o livro foi de defender a fé. Em Atos, Lucas mostra ao mundo que o Cristianismo
não fez nada ilegal e que as autoridades não tinham nenhum motivo para condenar o movimento.
Lucas mostra que em várias ocasiões foram as autoridades dos judeus (não os romanos) que
estavam perseguindo a igreja porque eles não aceitaram o evangelho de Cristo.
Tudo indica que Lucas-Atos foi escrito no ano 62 d.C.: antes da perseguição do imperador Nero
em Roma e antes da morte de Paulo.
Embora tem o nome, “Atos dos Apóstolos”, o livro fala principalmente de dois apóstolos:
Pedro e Paulo. Pedro é a personagem principal nos capítulos 1-12 e Paulo nos capítulos. As
pregações em Atos também são muito interessantes e importantes.
Um inglês, Sir William Ramsay tentou provar que Atos tinha muitas falhas e era baseado em
lendas. Mas depois que fez muitas pesquisas arqueológicas, Ramsay escreveu em 1915:
A história de Lucas é fidedigna e de primeira ordem. Este autor deve figurar entre os
maiores historiadores.

ATOS 1
O propósito do livro pode ser determinado pela atenção dada a cada assunto:
os assuntos mais importantes ocupam mais espaço.
Reparamos que ATOS registra as pregações dos apóstolos e como as pessoas foram salvas
e passaram a fazer parte da igreja do Senhor.
A ressurreição de Jesus é o ponto chave neste primeiro capítulo. 1.3 (1 Coríntios 15.5-8)
Que fez Jesus durante os 40 dias que passou com os apóstolos depois da ressurreição?
Atos 1.3; Lucas 24.44-48
Qual a promessa que Jesus fez? 1.4,5
Vamos ver o cumprimento desta promessa logo no capítulo 2 de Atos.
Os apóstolos ainda não entenderam o significado do reino de Deus.
Parece que os apóstolos ainda esperavam um reino material. 1.6
Será que nossa visão é diferente da visão deles?
Jesus disse que a missão dos Seus servos é de testemunhar. 1.8
( veja Atos 2.32; 3.15; 5.32; 10.39; 13.31; 22.15 )
Esta tarefa pode ser difícil mas Jesus promete dar o Espírito Santo para ajudá-los.
Daí Jesus subiu às alturas e voltou aos céus. Mas através do Seu Espírito,. Jesus permanece
presente com Sua igreja. Mateus 28.20; João 16.7; Efésios 4.10
Qual foi a reação dos apóstolos à ascensão de Cristo?
Que disseram os anjos?
Será que às vezes nós ficamos parados quando deveríamos agir?
A certeza da volta de Jesus deve nos impulsionar a servir ao Senhor sempre.
Os apóstolos obedeceram a Jesus e voltaram para Jerusalém. Lá permaneciam em oração.
(Maria teve outros filhos. Mateus 1.25 e Marcos 6.3. Tiago aparece em Atos 12.17; 15.13; 21.18
e Gálatas 1.19)
Judas abandonou o seu ministério apostólico quando traiu Jesus e depois se enforcou.
Por isso, Pedro e os outros apóstolos resolveram escolher um outro irmão para tomar o
lugar de Judas.
Qual era o requisito para ser um apóstolo? 1.21.22
Qual a importância que os primeiros discípulos davam à oração na hora de tomar decisões?
Matias foi escolhido para se juntar ao grupo dos apóstolos.
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Como o fato da ressurreição de Jesus leva você a ser uma testemunha viva?
2. Como o Espírito Santo capacita você para servir a Deus hoje?
3. Por que a oração é tão importante em nossas vidas?
4. Como a certeza da volta de Jesus muda seu dia a dia?

ATOS 2.1-41
O dia de Pentecostes era uma festa religiosa observada anualmente pelos judeus 50 dias depois da
Páscoa. Milhares de judeus de muitas nações iam a Jerusalém para celebrar o Pentecostes.
Quem estava reunido em Atos 2.1? veja Atos 1.26
(Tudo indica que estavam no templo.)
Neste dia a promessa de Deus de enviar o Espírito Santo foi cumprida. Atos 1.5,8
Todos ouviram um som de muito vento e viram algo que parecia ser chamas de fogo.
Mas mais importante do que estes sinais é o resultado da descida do Espírito Santo de Deus.
2.5-13
Quem estava em Jerusalém naquele dia?
As pessoas entenderam as línguas que os apóstolos falaram pelo poder do Espírito Santo?
Que disseram os zombadores em 2.13?
2.14-21
Pedro e os 11 apóstolos falaram guiados pelo Espírito de Deus. Mateus 10.20
Primeiro Pedro se defendeu afirmando que não estavam bêbados pois eram 9:00 horas.
Pelo contrário, o que estava acontecendo foi profetizado por Joel em Joel 2.28-32.
Esta profecia estava sendo cumprida naquele dia. Veja também Lucas 24.44,45
O “dia do Senhor” é um dia tanto de juízo quanto de salvação.
2.22-36
O Espírito Santo não fala de si mesmo mas testifica de Jesus como Senhor e Messias.
A pregação de Pedro aqui tem 4 partes
a) Uma narração da vida e morte de Jesus.
b) A prova da ressurreição que Jesus é o Cristo; fato comprovado por testemunhas oculares.
c) A confirmação das escrituras do Antigo Testamento cumpridas por Jesus.
d) Uma exortação ao arrependimento.
Note bem como Deus está no controle de tudo em 2.22-24.
Jesus é o Filho de Deus (Lucas 7.16) e Ele venceu a morte!
Em Salmo 16.8-11, Davi falou sobre a ressurreição. Mas Davi não falava sobre ele mesmo.
As palavras de Davi se referiam a Jesus o Cristo de Deus.
E em Salmo 110.1 Davi fez outra profecia a respeito da ressurreição de Jesus.
Pedro e os 11 apóstolos afirmam com convicção:
--Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. v.32
Este Jesus que ressuscitou depois foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai.
E é Jesus que derramou sobre os apóstolos o Espírito, que todos estavam vendo e ouvindo.
Pedro acusou o povo de ter crucificado Jesus, o qual Deus fez Senhor e Messias.
2.37-41
As pessoas que ouviram esta pregação foram tocadas em seus corações por estas palavras.
Qual foi a resposta que Pedro deu quando eles perguntaram: -- Que devemos fazer?
Que Deus promete para aqueles que conhecem Jesus, se arrependam e são batizados?
Quantas pessoas se converteram a Cristo naquele dia?
Em quantas maneiras você consegue ver o poder de Deus agindo naquele dia?
Como você pode levar a palavra do Jesus ressurrecto a seus amigos hoje?

ATOS 3
Jesus continua Seu trabalho na terra pelas mãos dos apóstolos.
Pedro e João estavam indo ao templo para orar às 15:00 horas.
Um homem que tinha nascido coxo estava pedindo esmolas às pessoas que entravam no
Templo. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, o homem foi curado!
No mesmo instante os pés dele ficaram firmes, e ele ficou de pé e começou a andar.
Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus e ficaram admirados.
Como nosso Deus é poderoso!
Qual a diferença entre as curas no Novo Testamento e curas falsas hoje?
1) Eram instantâneas
2) Convenciam até os inimigos.
3) Eram completas.
Que fez Pedro quando viu uma grande multidão se formando? 3.12
Pedro disse que a cura não veio de suas mãos mas pelo poder de Deus em Jesus. 3.13-16
Quem teve fé para que o homem fosse curado?
Qual foi a acusação que Pedro fez em 3.15?
Quem é o Autor da vida?
Que fez Deus para anular o que os homens fizeram?
Como é que os apóstolos são “testemunhas”?
Por que os judeus mataram Jesus? 3.17
Deus usou a maldade dos homens para providenciar a nossa salvação! 3.18
Graças a Deus, Ele oferece perdão aos pecadores!
Compare 3.19 com 2.38. Que precisamos fazer para receber o perdão?
Deus pre-anunciou a vinda de Jesus pelos profetas. 3.18.24
Até Moisés falou de Jesus em Deuteronômio 18.15,16.
E muitos outros profetas foram usados por Deus para anunciar “estes dias”. 3.24
Quais são “estes dias”? (3.24)
veja Atos 2.17,18 e Hebreus 1.1,2; 8.8
Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? 3.25 (Gênesis 22.18)
Quem são os descendentes de Abraão?
A salvação foi oferecida a qual povo em primeiro lugar? 3.26
A promessa da salvação é oferecida a todos hoje?
Que é que nós temos que fazer para receber a bênção de Deus? 3.26
Aplicando a palavra hoje:
1. Que significa arrepender-se e converter-se?
2. Que você precisa mudar na sua vida para que Deus possa fazer a obra dEle em você?
3. Que devemos fazer com “a chance” que Deus está nos dando hoje?
4. Que você acha da coragem que Pedro teve para falar de Jesus?
5. Como você pode divulgar a mensagem da salvação em Cristo?

ATOS 4
Nem todos gostaram da pregação a respeito de Jesus e a ressurreição.
Os saduceus eram um grupo religioso dos judeus de influência em Jerusalém.
Os saduceus negavam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos.
Prenderam Pedro e João e os puseram na cadeia.
Porém muitas pessoas que ouviram a mensagem de Pedro creram, e os homens que creram foram
mais ou menos 5.000. Atos 4.4
Deus dá crescimento a Sua igreja!
Como é que o pescador, Pedro, teria coragem para falar com o sumo sacerdote, Anás?
Pedro estava cheio de Espírito Santo e culpou as autoridades pela morte de Cristo. 4.10
Por que Pedro citou Salmo 118.22 “A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a
principal pedra, angular”? Atos 4.11
Quem é o único que pode nos salvar? Atos 4.12
Até os membros do Sinédrio (Conselho Superior) ficaram admirados com a coragem dos dois.
Como eles sabiam que Pedro e João tinham sido companheiros de Jesus? 4.13
A presença do mendigo que fora curado fez com que ninguém pudesse negar o milagre. 4.14
Qual foi a resposta de Pedro e João quando as autoridades os mandaram ficar calados? 4.19,20
Por que as autoridades não castigaram Pedro e João? 4.21
Assim que foram soltos os dois apóstolos procuraram os outros irmãos e todos oraram a Deus.
Louvaram a Deus por Sua Grandeza e Soberania.
Tudo que havia acontecido foi predeterminado pelo propósito de Deus. 4.28
Qual o pedido que fizeram a Deus naquela oração? 4.29,30
Em Atos 4.32-37, Lucas nos mostra um retrato da igreja em Jerusalém.
Os irmãos viviam como “um”, como Jesus havia orado em João 17.20,21.
Eles tinham tudo em comum e cuidavam das necessidades uns dos outros.
O irmão José teve destaque pela sua oferta generosa.
Ele ficou conhecido pelo nome, Barnabé, que significa: “filho de exortação”.

Aplicando a Palavra Hoje:
1. Por que a igreja em Jerusalém crescia tanto?
Que você pode fazer para que esta igreja cresça mais e mais?
2. Leia Atos 4.18-21. Você já teve que escolher entre obedecer a Deus ou os homens?
3. Qual foi a importância que os discípulos de Jesus davam a oração?
Qual lugar que você tem dado a oração em sua vida?
4. Como é que Barnabé serve de exemplo para nós hoje? Atos 4.36,37
Que você precisa fazer para ser mais parecido com Barnabé?
5. Leia Atos 4.29. Qual é o pedido que você quer fazer a Deus agora?

ATOS 5
A igreja em Jerusalém teve dificuldades e vitórias.
O pecado de Ananias e Safira foi duplo: o amor ao louvor dos homens e o amor ao dinheiro.
Por estes motivos os dois resolveram mentir aos apóstolos e portanto ao Espírito Santo. 5.3,9
O pecado deles foi premeditado.
5.11 Mas o insucesso da trama de Ananias e Safira provou ser tão benéfico à causa de Cristo como o
seu sucesso teria sido maléfico.
Deus mostrou como Ele odeia o pecado e a autoridade que Ele havia dado aos apóstolos.
O pecado penetrou no rebanho de Deus mas Deus transformou o caso em vitória para Sua causa.
O resultado da santidade da igreja junto com a pregação da palavra foi a conversão de almas. 5.14
16.
O Senhor deu aos apóstolos poder para fazer milagres maravilhosos.
Quem hoje, tem o dom de cura que Pedro tinha?
Movidos pela inveja, os sacerdotes e saduceus prenderam todos os apóstolos. 5.17,18
Mas Deus continua mostrando que Ele está no controle. Deus enviou um anjo para libertar os
apóstolos. 5.19
Quem são os anjos? Hebreus 1.14
Será que os apóstolos ficaram com medo das autoridades?
Qual foi a mensagem que o anjo do Senhor entregou aos apóstolos? 5.20
Encorajados e estimulados com esta mensagem divina, os apóstolos não paravam de ensinar! 5.21
Você pode imaginar a surpresa dos guardas quando encontraram a cela do cárcere vazia?
Você pode imaginar a surpresa das autoridades quando souberam que os apóstolos estavam no
templo ensinado de novo? 5.25
Quando os apóstolos se apresentaram perante o Sinédrio o sumo sacerdote fez duas acusações:
1) “Vocês nos desobedeceram.”
2) “Em seu ensino vocês procuram nos culpar pela morte de Jesus.”
Pedro se defendeu dizendo:
1) “Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.” 5.29
2) “Vocês realmente mataram Jesus, o qual Deus ressuscitou!” 5.30; 2.23,24; 3.15
3) “Nós somos testemunhas destes fatos.” 5.32; 2.32; 3.15
Os sacerdotes ficaram com raiva e queriam matar os apóstolos.
Mas Gamaliel tomou a palavra. (Gamaliel era um mestre da lei e professor de Paulo. 22.3)
Gamaliel disse: --Se esta obra vem de homens, perecerá; mas, se é de Deus, vocês não podem
destruí-la. Não devemos lutar contra Deus.
Como podemos saber hoje se um movimento ou uma religião é de Deus? 1 João 4.1
Qual foi a reação dos apóstolos depois que foram acoitados? 5.40.41
Apesar das dificuldades e das ameaças os apóstolos não cessavam de pregar Jesus, o Cristo! 5.42
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Qual deve ser a nossa atitude hoje em relação ao pecado?
2. Como é que nós sofremos hoje pela causa de Cristo?
3. Que você tem feito para obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens?
4. Que impede você de ensinar sobre Jesus, o Cristo sem cessar?

ATOS 6 e 7
6.1-7 Os problemas continuam surgindo na igreja em Jerusalém.
Havia dois grupos na igreja: a maioria que eram judeus e a minoria que não eram judeus.
A minoria achou que suas viúvas estavam sendo esquecidas ou prejudicadas na hora da
distribuição de alimentos. Este grupo começou a murmurar e se queixar deste tratamento.
(Satanás está sempre trabalhando para dividir e fragmentar a igreja de Deus.)
Como foi que os apóstolos resolveram este problema?
1) Reuniram todo o grupo de discípulos.
2) O grupo escolheu 7 homens espirituais para cuidar das viúvas.
3) Oraram a Deus para abençoar estes irmãos.
Vamos notar que enfrentaram o problema e trabalharam juntos para uma resolução.
Murmurações e problemas que não são resolvidos são um câncer que podem destruir uma igreja.
Pela graça de Deus, o problema foi solucionado e a igreja de Cristo cresceu mais e mais. 6.7

(Os apóstolos não podiam deixar a pregação e a oração para ficar cuidando das viúvas.)
Depois que os apóstolos impuseram as mãos em Estêvão, ele não só ajudou as viúvas
como também fez grandes milagres e pregou a palavra de Cristo com muita sabedoria. 6.8-10
Como as autoridades não podiam refutar a argumentação lógica de Estêvão, resolveram
subornar homens para testemunhar contra Estêvão. 6.11 Aqueles homens disseram:
-- Estêvão profere blasfêmias contra Deus dizendo que Jesus, o Nazareno, destruirá o
templo e mudará os costumes que Moisés nos deu.
6.14
7.1-53 O testemunho de Estêvão.
Estêvão mostra que em toda a história da nação de Israel, todos os homens enviados por
Deus foram rejeitados pelo povo de Israel. Daí Estêvão afirma que eles haviam feito com
Jesus a mesma coisa que os judeus do passado fizeram com José, Moisés e com todos os
profetas.
Estêvão transformou-se de réu em acusador de seus próprios juizes.
7.2-8 Deus escolheu Abraão e seus descendentes.
E Abraão foi obediente a Deus como todos nós devemos ser obedientes.
7.9-19 José foi maltratado por seus irmãos.
7.20-43 Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel.
E o próprio Moisés profetizou a vinda de Jesus Cristo. 7.37
7.44-50 O Deus Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos.
Deus não está limitado a um lugar. Todos podem chegar a Deus em todos os lugares.
7.51-53 Estêvão terminou culpando eles por serem teimosos e duros de coração.
Estêvão disse que eles são traidores e são responsáveis pela morte do Justo.
Mas os homens do Sinédrio não aceitaram as palavras de Estêvão e ficaram com raiva.
Eles taparam seus próprios ouvidos para não ouvir a verdade. 7.57
Mataram Estêvão como haviam matado Jesus. 7.58-60
Estêvão foi fiel a Deus até o fim. Estêvão perdoou os seus malfeitores. (Lucas 23.34,46)
Um dos homens que ajudou a matar Estêvão foi um jovem chamado Saulo.
Aplicando a Palavra hoje:
1. Que devemos fazer para resolver os problemas que vão surgir na igreja de Deus?
2. Que você pode aprender do exemplo de Estêvão?

ATOS 8
Atos 8.1-4 Deus usa até coisas ruins para fazer o bem.
A perseguição da igreja serviu para maior crescimento do reino de Deus. Os irmãos que
saíram de Jerusalém, foram para vários lugares pregando a palavra de Cristo.
Em Atos 8-12 podemos ver a expansão da igreja pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos 1.8
13.
Filipe, um dos 7 irmãos escolhidos pela igreja em capítulo 6, foi até a capital da
Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Muitos viam os milagres que Filipe fazia e
acreditaram na mensagem e foram batizados.
(Graças a Deus que Filipe superou todos os preconceitos e pregou ao povo da Samaria.)
Um feiticeiro chamado Simão, também creu. E, depois de ser batizado, acompanhava Filipe
de perto, muito admirado com os grandes milagres que Filipe fazia.
25.
Quando os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que o povo de
Samaria havia recebido a palavra de Deus, mandaram Pedro e João para lá. Pedro e João
oraram para que as pessoas de Samaria recebessem o poder do Espírito Santo. Quando
Simão viu que, os apóstolos passavam este poder pela imposição de suas mãos, Simão
ofereceu dinheiro para adquirir o poder.
Pedro logo condenou a atitude de Simão dizendo que ninguém pode conseguir com
dinheiro o dom de Deus. Até hoje, algumas pessoas seguem a Deus pensando em receber
vantagens pessoais. 1 Timóteo 6.5
Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor ali,
Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho eles espalhavam o evangelho em
muitos povoados da região da Samaria. Nós também devemos espalhar a mensagem de
Cristo por toda parte. Mateus 28.18-20
Sabemos que todos que estão em Cristo já têm o Espírito Santo. Atos 2.38 e Romanos 8.9
É evidente que só os apóstolos podiam passar o poder de fazer milagres. 8.18
Deus usou os sinais e milagres para levar muitas pessoas a crer na mensagem da
salvação. 8.12
40.
Quanto vale uma alma para Deus?
Deus enviou Filipe para falar com um homem da Etiópia, que estava voltando de
Jerusalém, sentado na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías.
Filipe perguntou: -- O senhor entende o que está lendo?
E o homem da Etiópia respondeu: -- Como posso entender se ninguém me explica?
Filipe aproveitou desta oportunidade para anunciar a boa notícia a respeito de Jesus.
Não demorou muito e o homem da Etiópia pediu para ser batizado.
Naquele dia ele encontrou a salvação e continuou a sua viagem, cheio de alegria!

“Quem está em Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo!”

2 Coríntios 5.17
Aplicando a Palavra hoje:
1. Que devemos fazer quando não entendemos a Bíblia?
2. Qual é o resultado da pregação da mensagem de Cristo?
3. Que mudou na sua vida depois que você ouviu a boa notícia a respeito de Jesus?
4. Qual foi a reação de Filipe quando Deus o chamou para sair e pregar o evangelho?
Como você reage quando Deus lhe mostra oportunidades para servir e para testemunhar?
5. Como Deus quer usar você hoje?

ATOS 9
Atos 9.1-9 É provável que 6 anos já se passaram desde que Jesus ressuscitou e a igreja começou.
Saulo não se contentava em perseguir os discípulos em Jerusalém. Atos 26.11
Por que o cristianismo foi chamado de “o Caminho”? 9.2
Note bem que aquele que persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. 9.5
(A igreja é a noiva de Jesus. Efésios 5.22,23)
É interessante que o próprio Jesus não disse o que Saulo precisava fazer. Jesus mandou
que Saulo fosse à cidade aonde um servo (Ananias) iria ensiná-lo. 9.6
Naquele momento Saulo reconheceu o seu pecado.
A vida de Saulo mudou naquele dia! Saulo teve um encontro com o Senhor!
9.10-19 Você pode imaginar a surpresa de Ananias quando o Senhor disse que ele deveria
procurar um homem chamado Saulo?
Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel 16.7
Mas Deus já tinha um plano para a vida de Saulo. 9.15,16
Saulo recebeu a salvação antes ou depois de ser batizado? 8.18 e Atos 22.16
9.20-25 Saulo usava provas do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias. 9.22
Os judeus de Damasco resolveram matar Saulo, mas ele conseguiu escapar.
2 Co 11.32,33
Saulo também foi à Arábia nesta época. Três anos depois de ser convertido Saulo foi a
Jerusalém. Gálatas 1.17,18
31.
Imagine o medo dos irmãos em Jerusalém quando souberam que Saulo ia lá!
Barnabé chegou para apresentar Saulo e para promover a paz.
Saulo se converter de coração! Agora Saulo não para de pregar a Cristo! 9.28,29
E daí aquele que perseguia passou a ser um perseguido.
Com a ajuda do Espírito Santo de Deus a igreja crescia mais e mais! 9.31
35.
Pedro também foi usado por Deus numa maneira maravilhosa.
Em Lida, a cura de Enéias levou muita gente a se converter ao Senhor.
43.
Dorcas (Tabita) era muito amada pois fazia roupas para as viúvas.
Quando Dorcas ficou doente e morreu, Pedro foi a Jope e Dorcas ressuscitou.
As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no
Senhor.

Aplicando a Palavra hoje:
1.
2.
3.
4.
5.

Deus teve um plano para a vida de Saulo? Qual foi?
Será que Deus tem um plano para mim e para você? Qual é?
Barnabé chegou para promover a paz entre os irmãos. Como você pode promover a paz?
As pessoas ficaram com saudades de Dorcas quando ela morreu? Por que?
Que você pode fazer hoje para que as pessoas fiquem com saudades de você naquele dia?

ATOS 10
O evangelho de Jesus foi pregado primeiramente aos judeus em Jerusalém. Mais tarde, espalhou-se
entre os prosélitos (não-judeus convertidos ao judaísmo) e os samaritanos (povo de sangue misto).
Agora a mensagem de Jesus vai ser pregada a um romano, abrindo as portas para todas as pessoas!
Atos 10.1-8 Cornélio, era comandante de um batalhão romano.
Cornélio adorava a Deus e sempre orava a Deus. E Deus ouviu as suas orações. 10.4
Será que Deus ouve nossas orações?
Um anjo disse para Cornélio: -- Mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o
homem chamado Simão Pedro.
Atos 10.9-18 Os judeus, mesmo os cristãos, não se misturavam com os não-judeus.
Mas Deus preparou o coração de Pedro para receber as pessoas que Cornélio enviou.
Numa visão, Pedro viu, três vezes, algo parecido com um grande lençol amarrado pelas quatro
pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais. Deus mandou que
Pedro comesse, mas Pedro recusou dizendo que os animais eram impuros. Levítico 11
Mas a voz falou com ele: -- Não chame de impuro aquilo que Deus purificou.
(Hoje podemos comer todo tipo de alimento. 1 Timóteo 4.1-5)
Atos 10.19-33 Quando os homens mandados pelo comandante Cornélio chegaram para falar com
Pedro, ele os recebeu bem. Pedro foi com eles a Cesaréia. Cornélio e os parentes e amigos mais
íntimos estavam esperando Pedro.
(Pedro não deixou que Cornélio o adorasse. 10.25,26)
Pedro disse a todos na casa de Cornélio: -- Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não
permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou
que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo.
Atos 10.34-43 Naquela casa, Pedro encontrou pessoas com fome de conhecer a vontade de Deus.
Então Pedro foi usado por Deus para anunciar a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo.
Sem dúvida, as poucas palavras aqui são apenas um resumo da pregação que Pedro fez lá.
Quais são os pontos principais do evangelho?
Que é que nós devemos falar hoje quando ensinamos a respeito de Jesus?
Pedro disse que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus e lhe deu poder para fazer o bem e
curar muitos. Os homens mataram Jesus, mas Deus O ressuscitou. Jesus mandou anunciar o
evangelho ao povo e dizer que Ele é Juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a
respeito de Jesus, dizendo que os que crêem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados.
Atos 10.44-48 Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito desceu sobre Cornélio e os outros.
Deus mostrou mais uma vez que Ele aceita todas as pessoas.
Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter
derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus.
Este derramamento do Espírito deve ter sido parecido com o dia de Pentecostes em Atos 2. At 11.17
Daí as pessoas da casa de Cornélio foram batizadas em nome de Jesus Cristo.
Aplicando a Palavra hoje:
1. O que você aprende de Cornélio sobre a importância da oração?
2. Como é que nós devemos tratar as pessoas que são diferentes de nós?
3. Com quem você vai compartilhar as boas notícias de Jesus esta semana?

ATOS 11
O acontecimento na casa de Cornélio foi tão notável que Pedro teve que ir a Jerusalém para explicar
a situação. Os judeus eram uma nação exclusivista. Mas Jesus veio para salvar todos! Mateus 9.13
Atos 11.1-18 Os judeus criticaram Pedro porque ele comeu com Cornélio, um não-judeu.
Então Pedro relatou o que Deus lhe mostrou na visão e que nada purificado por Deus é impuro.
Pedro disse que o Espírito de Deus disse para ele ir a casa de Cornélio, que Cornélio e toda a sua
família estava aguardando para ouvir as palavras da salvação.
Mas o acontecimento mais marcante foi o fato de Deus enviar o Espírito Santo sobre eles, como
tinha vindo sobre os apóstolos “no princípio”. 11.15 (no dia de Pentecostes)
(É interessante notar que esta manifestação do Espírito Santo não acontecia sempre. Vários anos se
passaram do dia de Pentecostes em Atos 2 até a visita de Pedro à casa de Cornélio em Atos 10.)
Pedro terminou dizendo: -- Se Deus lhes deu Seu Espírito, quem era eu para ir contra Deus? 11.17
Graças a Deus que os irmãos em Jerusalém ouviram bem a explicação de Pedro. Eles disseram:
-- Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de ganharem a vida eterna! 11.18
Quando Deus fala, todos nós devemos ficar calados e seguir a voz do Senhor!
Todos nós devemos ser prontos para ouvir antes de falar! Tiago 1.19
Atos 11.19-26
Como sempre, Lucas mostra o grande crescimento do reino de Deus naquela época.
A palavra de Deus chegou até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia.
Em Antioquia os irmãos falaram aos judeus e também aos não-judeus. O poder do Senhor estava com
eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor!
Depois Barnabé e Saulo foram para Antioquia, onde eles se reuniram durante um ano com aquela
igreja e ensinaram muitas pessoas.
Não basta começar a vida cristã, temos que permanecer firmes no Senhor até o fim! 11.23
Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de “cristãos”.
Não sabemos a origem da palavra “cristão”, se foi zombaria dos inimigos ou um apelido usado pelos
próprios irmãos. Mas certamente para qualquer discípulo é um privilégio usar o nome de nosso
Senhor que é o noivo da Sua igreja. Efésios 5.22-27
Atos 11.27-30 Um profeta chamado Ágabo, pelo poder do Espírito Santo, anunciou que haveria
uma fome. Então os cristãos em outros lugares resolveram mandar dinheiro aos irmãos que
moravam na região da Judéia. E mandaram a ajuda por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o
entregassem aos presbíteros da igreja.
É interessante que as igrejas novas enviaram ajuda financeira para as igrejas antigas na Judéia que
haviam levado a palavra de Jesus àquelas regiões.
Quanto é que cada irmão dava? 11.29
Aplicando a Palavra hoje:
1. Como foi que Pedro e os irmãos em Jerusalém resolveram este desentendimento?
2. Qual é o primeiro passo que nós devemos tomar para resolver um desentendimento?
3. Quem é importante aos olhos de Deus? E aos nossos olhos?
4. Qual foi o trabalho que Barnabé e Saulo realizaram em Antioquia? Como devemos realizar este
trabalho aqui nesta igreja?
5. Qual é o nosso dever? Gálatas 6.10

ATOS 12
Atos 12.1 – 13.12
As perseguições contra a igreja de Cristo aumentaram em torno do ano 44 d.C.
Atos 12.1-19 Para agradar os judeus, Herodes mandou matar à espada Tiago, o irmão de João.
(Talvez os judeus não gostaram do fato de que os cristãos aceitaram os gentios como irmãos.)
Quando Herodes viu que a morte de Tiago agradou os judeus, ele prendeu Pedro também.
Ele ia matar Pedro depois da Festa dos Pães sem Fermento. Pedro ficou na prisão com 16 guardas.
Enquanto isto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro.
Deus ouviu as orações e enviou um anjo para libertar Pedro. Pedro pensou que estivesse sonhando.
Quando Pedro compreendeu que estava livre ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos,
onde os irmãos estavam reunidos para orar. (Tiago 5.16)
Mas os irmãos nem acreditaram quando Pedro bateu no portão da casa. 12.15 (Tiago 1.5,6)
Depois que Pedro entrou na casa, ele contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. 12.17
Que deve ter passado pela cabeça de Herodes? Herodes mandou matar os guardas. 12.18,19
Por que Deus salvou Pedro e permitiu que Tiago morresse?
Não podemos saber os desígnios de nosso Deus. Mas acreditamos que Deus há de recompensar Seus
filhos e vai julgar os culpados. Romanos 11.33-36 e 12.19
Atos 12.20-23 Neste caso a justiça de Deus veio logo.
Herodes aceitou os louvores do povo como se ele fosse o próprio Deus. No mesmo instante um anjo
do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece.
Atos 12.24-25 A palavra do Senhor era anunciada mais e mais.
É provável que Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém no ano 46 d. C. (Atos 11.29,30)
A SEGUNDA ETAPA DO LIVRO COMEÇA EM CAPÍTULO 13.
Atos 13.1-3 A igreja em Antioquia da Síria foi usada por Deus para enviar missionários.
Guiados pelo Espírito Santo e jejuando e orando, os irmãos enviaram Barnabé e Saulo na sua missão.
A igreja toda participou na escolha de Barnabé e Saulo e mais tarde os dois voltaram e deram um
relatório a igreja toda. 14.26-28
Aí começou a primeira viagem missionária de Paulo.
Do capítulo 13 em diante Paulo é o apóstolo que mais aparece no livro de Atos dos Apóstolos.
Atos 13.4-12 Barnabé, Saulo e João Marcos viajaram de navio até a ilha de Chipre.
Sérgio Paulo, o governador da ilha, mandou chamá-los pois queria ouvir a palavra de Deus.
O mágico Elimas não queria que o Governador aceitasse a fé cristã. Saulo enfrentou o mágico,
chamando ele de mentiroso e o mágico ficou cego. Dali em diante Saulo foi conhecido como Paulo.
Aplicando a Palavra hoje:
1. Fala um pouco sobre o poder da oração dos discípulos de Cristo.
2. Por que Deus matou Herodes? Como podemos tirar o orgulho de nossas próprias vidas?
3. Como nós, a igreja, devemos escolher irmãos para o trabalho de Deus? 13.1-3
4. Qual deve ser nossa reação frente as doutrinas erradas e religiões falsas?

ATOS 13
Atos 13.13 – 14.28
Quando Paulo e Barnabé navegaram de Pafos até Perge, João Marcos os deixou e voltou para
Jerusalém. Não sabemos qual foi o problema. Mas Paulo não gostou da atitude de João Marcos.
Atos 13.14-52 De Perge eles foram até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia.
E no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Lá Paulo recebeu um convite para falar.
Aqui podemos ver uma estratégia que Paulo usava em quase todas as cidades. Ele ia primeiro à
sinagoga. Lá ele encontrava judeus que já acreditavam nas escrituras e outras pessoas não judeus
que também acreditavam em Deus. 13.16,26
A pregação de Paulo tem muito em comum com a pregação de Pedro em Atos 2 e com a pregação de
Estêvão em Atos 7. Paulo traçou uma boa parte da história do povo de Israel. Paulo mostrou que
Jesus é descendente de Davi como Deus havia prometido. Paulo disse que Jesus foi crucificado
pelos homens como foi profetizado mas que Deus O ressuscitou! Por meio de Jesus podemos ter o
perdão de nossos pecados e a esperança da vida eterna.
Muitos creram na mensagem de Jesus e Paulo pregou novamente no próximo sábado. 13.43,44
Quando muitos dos judeus rejeitaram o evangelho, Paulo resolveu pregar para os gentios (os não
judeus). 13.45-48 E muitos desses se convertam ao Senhor e receberam a vida eterna!
Mas alguns dos judeus com a ajuda de pessoas importantes da cidade começaram a perseguir Paulo e
Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos foram para a cidade de Icônio.
Atos 14.1-7 Em Icônio. Paulo e Barnabé também pregaram na sinagoga e, muitos creram!
Mas novamente os judeus que não creram botaram os não-judeus contra os cristãos.
Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus.
E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o
poder de fazer milagres. Quando os apóstolos souberam que os judeus iam matá-los a pedradas,
fugiram para Listra e Derbe, e ali anunciaram o evangelho.
Atos 14.8-20 Em Listra Paulo curou um homem aleijado e o povo queria adorar a Barnabé e a
Paulo como se fossem deuses. Mas Paulo logo disse: -- Nós somos apenas seres humanos, como
vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho do Deus vivo, que criou tudo.
Mesmo assim quando alguns judeus vieram de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da
multidão e apedrejaram Paulo e pensaram que ele tinha morrido.
Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe onde muitos tornaram seguidores de Jesus.
Atos 14.21-25 Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia incentivando
os irmãos a ficarem firmes na fé. E em cada igreja escolhiam presbíteros.
Atos 14.27-28 Voltaram para Antioquia da Síria e reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus
havia feito por meio deles. E ficaram muito tempo ali com os discípulos.
Aplicando a Palavra hoje:
1. Pense um pouco nas pregações no livro de Atos. Como é que nós devemos pregar hoje?
2. Quando falamos de Cristo, todos vão aceitar nossa mensagem? Como devemos reagir?
3. Que devemos fazer para ajudar as pessoas que estão seguindo Jesus a pouco tempo?

ATOS 15
O que aconteceu na reunião em Jerusalém é tão importante quanto a conversão de Cornélio ou a
conversão de Saulo.
Atos 15.1-5 Alguns irmãos de Jerusalém (talvez da seita dos fariseus) foram a Antioquia dizendo:
-- Os não-judeus tem de ser circuncidados e tem de obedecer à Lei de Moisés.
(Muitos sacerdotes haviam se convertido ao Cristianismo. Atos 6.7 Jesus discordava de muitas
das tradições dos fariseus. Lucas 5.27-32 e Mateus 23.)
A circuncisão era um ato religioso em que era cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta
do membro dos meninos judeus. Hoje esta cirurgia é chamada de fimose.
Paulo e Barnabé foram à Jerusalém para resolver esta questão. Lá, eles e os apóstolos e os
presbíteros se reuniram para estudarem o assunto.
Atos 15.6-11 Quem tomou a palavra foi Pedro. Pedro lembrou os irmãos judeus dos
acontecimentos na casa de Cornélio. Pedro disse que Deus aceita as pessoas de todas as raças. E
afirmou que nem os judeus conseguiam guardar todas as leis. Como, então, poderia exigir isto dos
não-judeus?
Atos 15.12-21 Depois que Paulo e Barnabé contaram o que Deus fizera entre os gentios, Tiago
(irmão de Jesus e presbítero da igreja em Jerusalém) deu o seu parecer.
Tiago citou as palavras do profeta em Amós 9.11,12 mostrando que Deus sempre pretendia salvar
pessoas de todas as nações.
Tiago só queria pedia um mínimo de restrições aos convertidos dos povos pagãos.
1. Deveriam se abster dos ídolos.
2. Deveriam se abster da imoralidade sexual.
3. Deveriam se abster de comer sangue ou animais sufocados. (O sangue representa a vida que é
sagrada perante Deus. Gênesis 9.3-6)
Atos 15.22-29 Esta solução agradou a todos e chegaram a um acordo pacífico. Então enviaram
uma carta com estas observações à igreja em Antioquia com Paulo e Barnabé. Também enviaram
dois irmãos, Judas e Silas como representantes da igreja em Jerusalém.
Na carta fizeram questão de notar que o grupo que foi até Antioquia de Jerusalém e que exigia a
circuncisão, não foi com a autorização dos apóstolos e presbíteros.
Atos 15.30-35 A igreja em Antioquia ficou feliz com a carta que veio de Jerusalém. A liberdade em
Cristo foi preservada. Não é necessário se converter ao judaísmo para seguir a Cristo.
Atos 15.36-41 Paulo e Barnabé queriam voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já
anunciaram a palavra do Senhor. Barnabé queria levar João Marcos. Mas Paulo discordou.
Entoa os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre,
Paulo escolheu Silas e eles atravessaram as províncias da Síria e da Cilícia, dando força às igrejas.
Aplicando a Palavra hoje:
1. Usando a reunião em Jerusalém como exemplo, como devemos resolver problemas entre
irmãos?
2. Quando é que você deve abrir mão de seus direitos em prol da paz?
3. Qual é o problema que você tem com alguém, que você precisa resolver esta semana?

A SEGUNDA VIAGEM Parte 1
Atos 15:36 – 16:40
Introdução: Esta segunda viagem de Paulo pode servir como um modelo para as pessoas que vão
viajar fortalecendo as igrejas pregando e ensinando as boas novas.
I. PROCURANDO OS OBREIROS, Atos 15:36 – 16:3
A. O compromisso de Paulo, 15:36-39 … o desacordo entre Paulo e Barnabé foi tão forte que
se separaram e eles partiram para regiões diferentes
B. A obra de Paulo, 15:40 – 16:3
1. Ele escolheu a Silas (15:40) … para tomar o lugar de Barnabé
2. Escolheu a Timóteo (16:1-3) ao invés João Marcos como auxiliar
Por que Timóteo foi circuncidado? Gálatas 2.1-10 e 1 Coríntios 9.19-23
II. ELES FORTALECERAM AS IGREJAS, Atos 15:41; 16:4,5
A. Confirmaram as igrejas, 15:41
B. Entregavam aos irmãos, 16:4
C. Cresceram 16:5
III. OBEDECENDO O ESPÍRITO, Atos 16:6-18 (“Eles vão a Europa”)
A. O caminho “divino”, 16:6,7 … o desejo do homem e a vontade de Deus
B. A chamada “divina”, 16:8-10 … Venha para a Macedônia e ajude-nos
Observe: a decisão para obedecer, 16:10
C. As conseqüências de obediência, 16:11-18
1. A aceitação da palavra, (16:11-15) … por Lídia e as outras mulheres
2. A oposição, (16:16-17) … pelos donos da escrava
3. A vitória, (16:18) … curaram a mulher
IV. AFIRMANDO A FÉ, Atos 16:19-40 … “A oposição na Europa”
A. Sofrendo a perseguição, 16:19-24
1. Ódio, (16:19)
2. Injustiça, (16:20-21)
3. Crueldade, (16:22-24)
B. Proclamando a salvação, 16:25-34
1. Alegria, (16:25) … Observe: cantando e os outros escutando
2. Reafirmação, (16:26) … abalou até os alicerces da prisão, portas abertas e correntes
quebradas
3. Confirmação, (16:27-28) … estamos todos aqui
4. Redenção, (16:29-34)
C. Reivindicando os diretos, 16:35-40
1. Mudança nas idéias, (16:35-39)
2. Consolo pela comunhão, (16:40)
A CHAMADA DIVINA PARA TRABALHAR
- A necessidade humana: os campos estão prontos para a colheita (Atos 16:9; João 4:35)
- A prontidão pessoal: fiel a Deus, guardando a “tarefa” (Atos 16:10)
- Ação imediata (Atos 16:10)
- Convicção completa … “concluímos que Deus nos tinha chamado …” (Atos 16:10)
- Poder divino … “O Espírito Santo”, (16:6); “O Espírito”, (16:7); “Deus” (16:10)

Atos 17:1 – 18:28
I. EM TESSALÔNICA, ATOS 17:1-9
A. O evangelho anunciado, (17:1-3) A autoridade de Deus.
B. O evangelho recebido, (17:4)
1. A fé … “persuadidos”
2. A comunhão … “e se uniram a Paulo e Silas”
C. O evangelho rejeitado, (17:5-9)
Leia: I Tessalonicenses 1:3-10
II. EM BERÉIA, ATOS 17:10-15
A. O evangelho examinado, (17:10,11) Receptivos com uma atitude de reverência
B. O evangelho recebido, (17:12)
1. Receptivas … reverência em respeito a palavra, prestaram atenção à palavra
2. “Examinadores”… eles pesquisaram e raciocinaram
3. Tomaram a decisão para seguir … aceitaram o evangelho como resultado
C. O evangelho “atrapalhado”, (17:13-15)
III. EM ATENAS, ATOS 17:16-34
A. O louvor a Deus negligenciado, (17::16)
B. A mensagem de Deus entregue, (17:17-18) … aos judeus, gregos, filósofos
C. O servo de Deus examinado, (17:19-21)
D. A pessoa de Deus desconhecida, (17:22-23)
E. A verdade sobre Deus declarada, (17:24-28) … seu personagem e seu louvor
F. As boas novas de Deus anunciada, (17:29-31)
1. O passado, (17:29-30a) … misericordioso
2. O presente, (17:30b) … exigente (para seguir o que Ele já revelou)
3. O Futuro, (17:31) … o juiz
G. Alguns obedeceram e receberam as boas novas, (17:32-34)
IV. EM CORINTO E A VIAGEM PARA CASA, ATOS 18:1-22
A. O discípulo … Paulo e sua vida, (18:1-4)
1. Viajante, (18:1)
2. Perseverante e trabalhador, (18:2,3)
3. Declarante, (18:4) … discutia e convencia
B. O apóstolo … Paulo e seu trabalho, (18:5-8)
1. Fiel, (18:5-6)
2. Sem medo, (18:7-8) … ensinou o chefe da sinagoga
C. A comunhão … entre Paulo e seu Deus, (18:9-11)
1. A revelação divina, (18:9-10)
2. Fidelidade e confiança no qual Deus falou, (18:11)
D. A dificuldade … entre Paulo e seus adversários, (18:12-17)
1. O ataque, (18:12)
2. A acusação, (18:13)
3. A atitude, (18:14-16)
4. O resultado, (18:17)
E. O companheirismo … Paulo e seus amigos, (18:18-22)
1. A despedida de Paulo, (18:18)
2. Paulo em Éfeso, (18:19-21) … Priscila e Áquila permanecem
3. Paulo voltando para “casa”, (18:22)
V. APOLO, ATOS 18:24-28

ATOS 19:1 – 20:38
I. PAULO EM ÉFESO, Atos 19:1-41
A. Os discípulos aprendem mais, (19:1-7)
1. Paulo declara sobre o Espírito Santo, (19:1-14)
2. O Espírito Santo vem sobre todos eles, (19:5-7)
B. A mensagem sobre o Caminho do Senhor é pregada, (19:8-20)
1. Alguns resistem a palavra, (19:8-9)
2. Os sinais que acompanham a palavra pregada, (19:10-20)
C. A influência cristã resistida, (19:21-41)
1. Culminada, (19:21-22)
2. Reclamação, (19:23)
3. Astúcia, (19:24-28)
4. Paciência, (19:29-34)
5. Calmo, (19:35-41)
II. DE ÉFESO A TRÔADE, Atos 20:1-6
A. O plano e o progresso, (20:1-2)
B. A estratégia, (20:3)
C. A festa dos pães e os companheiros, (20:4-6)
III. PAULO EM TRÔADE, Atos 20:7-12 … Um domingo em Trôade
A. Os cristãos reunidos no dia do Senhor … veja I Coríntios 16:2
B. Os cristãos comemoram a ceia do Senhor a noite
C. Paulo prega – por muito tempo
D. Paulo ressuscita Êutico
E. Paulo prega o restante da noite
IV. PAULO EM MILETO, Atos 20:13-35
O discurso aos presbíteros de Éfeso incluiu:
A. Um olhar para o passado, (20:18-21):
1. O caráter do ministério:
Humildade; Lágrimas; Esforço
2. Os métodos do ministério:
Sempre proveitoso; Publicamente; De casa em casa
3. A mensagem do ministério: Arrependimento e fé
B. Um olhar para o futuro, (20:22-24):
1. O perigo no futuro, (20:22-23)
2. O perigo não detém a missão, (20:24)
C. Um olhar por dentro, (20:25-31)
1. Paulo olha por dentro de si mesmo, (20:25-27)
2. Os presbíteros precisam olhar por dentro de si mesmos, (20:28) … cuidem de si mesmos,
o rebanho e a doutrina
3. Os presbíteros devem ajudar os irmãos a olharem por dentro, (20:29-31)
D. Um olhar para cima, (20:32)
Para edificação, a herança e a santificação
E. Mais um olhar para o passado, (20:33-35)
V. PAULO NÃO VOLTA MAIS, (20:36-38)
A. Oração, (20:36)
B. A saída, (20:37-38)

Note as PREGAÇÕES DE PAULO: Atos 20.24,25,27

O COMEÇO DO FIM
Atos 21:1 – 23:35
I. A VIAGEM PARA JERUSALÉM, Atos 21:1-17

A. No caminho, (21:1-3) … Cós, Rodes, Pátara, Fenícia, Chipre e até Tiro
B. Em Tiro, (21:4-6) … uma semana preciosa com os irmãos
C. Em Cesaréia, (21:7-14)
1. Hospedados por Filipe, (21:7-9)
2. Avisados por Ágabo, (21:10-11)
3. Rogados pelos irmãos, (21:12-14)
D. Eles partiram para Jerusalém, (21:15-17) … acompanhados pelos irmãos
da casa de Mnasom

II. EM JERUSALÉM NOVAMENTE, Atos 21:18-40

A. A reunião, (21:18-19) … com Tiago e todos os presbíteros
B. A proposta, (21:20-25) … para provar que ele não odeia a lei de Moisés. Foi decidido
que ele seria responsável pelos quatro homens que estavam fazendo um voto,
(veja Números 7:1-21)
C. A ação, (21:26) … não foi uma concessão para negar a verdade, mas uma
compreensão em nome da verdade, para tirar as barreiras colocadas pelos judeus.
D. Os resultados, (21:27-36):
1. Tumulto e confusão criado pelos judeus de Ásia, (21:27-29)
2. Paulo agarrado e arrastado para fora do templo … provavelmente da parte do templo
interior para o pátio … eles não queriam abominar o templo mas foram ansiosos para
derramar sangue inocente, (21:30-31)
3. Paulo resgatado e encarcerado pelo comandante das tropas romanas, (21:32-36)
E. O apelo, (21:37-40)

III. A DEFESA DE PAULO PERANTE SEU POVO, Atos 22:1-30
A. O discurso sério, (22:1-21)
1. A conciliação, (22:1-2)
2. A educação, (22:3)
3. A perseguição, (22:4-5)
4. A conversão, (22:6-16)
5. A comissão, (22:17-21)
B. O preconceito teimoso, (22:22-23)
C. A proteção forte, (22:24-30)
1. O plano, (22:25)
2. O protesto, (22:26-28)
3. O privilégio, (22:29-30)

IV. A DEFESA DE PAULO DIANTE DO SINÉDRIO, Atos 23:1-35
A. O tribunal, (23:1-11)
1. O tumulto, (23:1-5)
2. O apelo, (23:6-10)
Observação: Deus apareceu a Paulo para animá-lo, (23:11)
B. A conspiração, (23:12-35)
1. Formado, (23:12-15)
2. Descoberto, (23:16-22)
3. Resgatado, (23:23-35)

OS JULGAMENTOS DE PAULO
Atos 24:1 – 26:32
I. PAULO PERANTE FÉLIX, Atos 24:1-27
A. O prosseguimento, (24:1-9)
1. Os acusadores, (24:1)
2. A acusação, (24:2-6a)
Rebelde – Partidarismo – Desrespeitoso
3. O depoimento, (24:6b-9)
B. A defesa de Paulo, (24:10-21)
1. Contra a acusação de rebeldia, (24:11-13)
Em Jerusalém somente 12 dias, no templo louvando sem discutir
2. Contra a acusação de partidarismo, (24:14-16)
Adora o Deus dos nossos antepassados, isso não mudou
3. Contra a acusação de desrespeito, (24:17-21)
Ele refere-se à situação dos votos dos judeus (veja Atos 21:26-27)
C. O ápice, (24:22-27) … Observa os dois lados envolvidos
1. O juiz … o caracterizado por:
a) adiantamento, (24:22)
b) “prorrogação”, (24:24-27)
2. O prisioneiro … o conteúdo do discurso:
a) Justiça … os mandamentos de Deus
b) Moderação … auto-controlado
c) O juízo vindouro … o salário do pecado
d) A fé … na palavra de Deus
II. PAULO PERANTE FESTO, Atos 25:1-27
A. A conspiração, (25:1-12)
1. Nova tentativa, (25:1-5)
2. Mais interrogação, (25:6-12)
B. A “consulta” e conversa, (25:13-27)
1. O rei, (25:13)
2. A recapitulação, (25:14-22)
3. A audiência, (25:23-27)
III. PAULO PERANTE AGRIPA, Atos 26:1-32
A. O começo do depoimento de Paulo, (26:1-8)
1. A cortesia de Paulo, (26:1-3)
2. A conduta de Paulo, (26:4-5)
3. O desafio, (26:6-8)
B. O princípio do depoimento de Paulo, (26:9-18)
1. Confissão, (26:9-11)
2. Conversão, (26:12-15)
3. Comissão, (26:16-18)
C. O resultado do depoimento de Paulo, (26:19-23)
1. Consagração, (26:19-20)
2. Prendido, (26:21)
3. Continuação, (26:22-23)
D. A consequência do depoimento de Paulo, (26:24-32)
1. O criticismo, (26:24)
2. A calma, (26:25-26)
3. Chamados para crer, (26:27-29)
4. A nova consulta, (26:30-32)

ATOS 27 e 28
I. A VIAGEM A MALTA, Atos 27:1-44
A. O embarque e o rumo, (27:1-12)
1. Paulo entregue a um oficial chamado Júlio, (27:1)
2. Primeiro navio, (27:2-5)
3. Segundo navio, (27:6-12)
a) a previsão de Paulo, (27:9-10)
b) o oficial não deu crédito ao que Paulo falou, (27:11)
c) eles passam o inverno na cidade de Fenice, (27:12)
B. A tempestade no mar, (27:13-38)
1. O desespero, (27:13-20)
a) o vento e o barco levado pelo vento, (27:13-17)
b) eles jogaram a carga no mar, (27:18)
c) no dia seguinte jogaram a aparelhagem, (27:19-20)
2. A esperança, (27:21-38)
a) o discurso e previsão de Paulo, (27:21-26)
b) os marinheiros tentaram escapar, (27:27-30)
c) Paulo salva as pessoas, (27:31-38)
C. O naufrágio, (27:39-44)
1. O navio encalhado, (21:39-41)
2. Paulo escapa a morte, (27:42-43b)
3. O plano para salvar todos, (27:43b-44)
II. A ILHA DE MALTA, Atos 28:1-10
A. A fogueira, (28:1-6)
1. Uma víbora prendeu-se-lhe à mão de Paulo, (28:3-6)
2. Os nativos acreditam que “a Justiça” não permite Paulo viver, (28:4)
3. Paulo escapa a morte da cobra e os nativos o chamem um deus, (28:5-6)
B. Na casa de Públio, (28:7-10)
1. Paulo cura o pai de Públio e os outros, (28:7-9)
2. Eles embarcam com tudo que precisam, (28:10)
III. A VIAGEM DE MALTA PARA ROMA, Atos 28:11-15
A. Paulo recebido em Potéoli pelos irmãos, (28:13-14)
B. Paulo recebido em Roma pelos irmãos, (28:15)
IV. PAULO EM ROMA, Atos 28:16-30
A. A prisão privilegiada para Paulo, (28:16)
B. Paulo pregando, (28:17-29)
1. Pelo testemunho pessoal, (28:17-24)
2. Pelas escrituras, (28:25-29)
C. A providência, (28:30-31)
1. A moradia, (28:30)
2. O resumo de tudo, (28:31)
Algumas idéias importantes neste livro:
1. A PRESENÇA DE DEUS NA VIDA DO DISCÍPULO.
2. O EVANGELHO É PARA TODOS AS PESSOAS E TODAS AS NAÇÕES.
3. A HOSTILIDADE DO MUNDO CONTRA CRISTO E SEUS SEGUIDORES.
4. A VÍTORIA PERPÉTUA DA IGREJA DE CRISTO.

