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Iiq50 I 

0 LIVRO DOS ATOS 

I. INTRODUC~O GERAL A 0  LIVRO DE ATOS 

A. ONome DoLivro: 

0 livm dos Atos dos Apostolos, sem duvida, recebeu seu 
titulo depois de sair das m2os do seu escritor - como acontecia com 
os l ims daquele tempo. Uma leitum superficial 6 suficiente para 
descobrir que o titulo, Atos dos Apbstolos, 6 por demais abmngente; 
o livm h z  pouca menqfio dos apostolos e nfio se  detCm muito em 
nanar a historia de qualquer urn deles. 0 livm nfio e, de k m a  
alguma, a historia cornpleta do period0 de que ttata, sendo, antes de 
tudo, urna seleqiio de eventos, revelando a direqfio, as tendencias, os 
principios e a paix5o da primeba geraqfio do clistianismo. 

Atos do Senhor, ou Atos do Bpirito Santo, s5o titufos i s  
vezes sugeridos como sendo mais apmpriados pam esse lim. 0 s  
evangelhos nanam "o que Jesus comeqou, n5o so  a hzer, mas a 
ensinar, ate o dia em que fbi recebido em cima" (Atos 1:l-2). Mas o 
iivrr, dos Atos d a t a  o que Jesus continua a hzer na kna, enquanto 
nos cCus, por intemCdio de Seu Espirito, agora nos crentes. 

Mateus C o evangelho do h i ;  M a ~ o s  6 o evangelho do 
Selvo; h c a s  C o evangelho do Filho do Homem; Jofio C o 
evangelho do Filho de Deus; e Atos 6 o evangelho do Espirito 
Santo. 

B . 0 Nome Do Autor Do Livro: , 

0 autor do livm C o Es pirito Santo (lI Pedro 1 :2 1). 

C .  0 Escritor Do Livro: 

1. Lucas fbi o escritor, tanto do Evangelho de Lucas, quanto do 
Livm de Atos. Ele inicia este filtimo fazendo rekSncia ao 
"Primeiro tmtado", que fbi o Evangelho que leva seu nome. 



Arnbos os l i m s  hmm dirigidos B mesrna pessoa (Atos 1 :l; 
h c a s  1:3). 

Ele C identificado como sendo o esclitor, pelas seguintes 
mz&s : 
a. 0 escntor em companheiro do Ap6stolo Paulo e 

encontmus e com ele em Tdade; 
b. 0 pmnome pessoal "n6s" ~ v e l a  que Lucas esiava na 

cornpanhia de Paulo (Atos 16: 10-1 7; 27: 1-28). Pelo 
process0 de elirninaq%o, o escntor tern que ser Lucas, 
poque, ao  dizer "n6s", ele menciona todos os demais 
companheiros de Paulo; 

c. Al6m disso, C evidente que este livm hi escrito peio 
mesmo escritor do Evangelho de Lucas. He em rnCdico, e, 
poltanto, meticuioso ao pesquisar e escrever, 

d. Seu car6ter e personalidade podem ser evidenciados em seus 
escritos e em algumas referencias biblicas a sua pessoa (Lucas 
1.3; Colossenses 4:14; I1 Timoteo 4: 11; Filemom 24); 

e. Lucas respondeu ao chamado para a MacedBnia, juntamente 
corn Paulo, e, mais tarde, esteve a frente da igreja em Filipos, 
par aproximzdame~te seis acos. Ele estava con? Pado durante o 
seu segundo aprisionamento (I1 Timoteo 4:ll); 

f Lucas estava apt0 para escrever a parte final deste livro, por 
causa do seu conhecimento e da sua experiencia pessoal. 
Possivelmente, ele tenha mantido algum tipo de diirio. Para o 
Evangelho de Lucas e para a primeira parte deste livro, ele 
deve ter tido acesso as informaq6es atravCs de Paulo, e, 
tambem, de Silas, Filipe, e outros. Mas, acima de tudo, ele foi 
inspirado pelo Espirito Santo, para escrever este relat6rio do 
inicio da Igteja. . 

g. 0 estilo de ambos os livros C o mesmo; cinqiienta palavras 
comuns aos dois livros n2io podem ser encontradas em qualquer 
outra porqb do Novo Testamento. 



D. Bpoca Em Que 0 Livro Foi Escrito. 

I. 0 s  eventos do fivm de Atos cobrem urn periodo de 
apmximadamente 34 anos, o qua1 estendese do ano 28 ou 29 
at6 o ano 64 d.C. 

A historia confirma a opinGo de que Paulo viveu e escreveu 
nessa Cpoca. 0 livm fii encenado antes de julgamento de 
Paulo pemnte Nem. A conclusiio C de que h c a s  escreveu o 
livm dumnte o periodo de aprisionamento de Paulo em Roma, 
e que este comeqou a circular antes do julgamento do p n d e  
apostolo. Como sabemos que o reinado de Nem se estendeu 
a65 63-64 d.C., podemos dizer com seguranqa que essa fbi a 
data pmvavel em que o livm fii escrito. 

3. 0 fivm hi conciuido p r  v o h  do ano 63 d.C. Como o lim 
niio rnenciona o incsndio de Roma, no ano de 64, nem a 
gmnde perseguiqgo aos Cristilos que se seguiu a ele, podernos 
presurnir que h i  escrito antes desks acontecirnentos. A 
historia indica que Paulo chegou a Roma no inicio do ano 61, 
e o livm termina com uma a h a q i i o  sobre os dois anos de 
apr:sinn..mato de Paulo, dai podems c~r,c!ck qc:e ele fji 
encenado por voita do ano 63. 

E Vista Geral Do Seu Contezido: 

Uma hpida olhada no livm identifica os seus plincipais 
movimentos. 0 livm dividese, naturctlmente, em duas pa&s. A 
p h i i a  parte mostta o ministen0 apost6lico em Je~usalem e 
ckunvizinhanqa, en& o povo judeu. A segunda palte tmta, 
principalmente, do rninistkrio apost61iio en& os gentios. Pedm e o 
ministm que se destaca no primeim periodo, enbe os judeus; Paulo 
C o ministm que s e  destaca na segunda parte, e n k  os gentios . 

2. Abmnge trinta e quatm a trinta e cinco anos de historia, em 
vinte e oito capitulos . 

3. E um livm de inicios, tal como o livm de Genesis, e C tiio 
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impoItante quanto ele. Fala dos seguintes comeqos: 

a. Principio da obm do Espmto Santo nos comqtks hurnanos 
como o batizador, 

b. Plincipio da pregaqiio do Ekangelho Cornpleto; 
c. Principio da Tgreja; 
d. Plincipio da dispensaqiio crist2 @ispensaq%o da Gmqa), a 

dispensag80 do Es pido Santo; 
e. Principio da salvaqBo por meio do sangue de Jesus C i s  to; 
J: Principio da evangelizaqao mundial. No primeito 

capitulo, verso 8, temos a agenda desta evangelizagiio 
mundial: "Mas recebereis poder, ao descer sobre v6s o 
Esphito Sanro, e sereis rninhas testemunhas tanto em 
JerusalCm, como em toda a JudCia e Samaria, e at6 aos 
confins da tern." (Atos I: 8). 

0 livro esth centmliiado no ttabalho de dois grandes 
apos tolos : 

a. Pedro entre os judeus (Galatas 2:7-10) 
b. Paulo en& os gentios @ornanos I: 16-17) 

5. 0 livro gim em torno de quatro gmndes centros geo@ficos : 

a. Jerusalem 
b. Antioquia da Shia 
c. &so 
d. Roma 

6. 0 livm nos permite ver a execuqgo divina da p n d e  
comis s 50: 

Mateus 28: 18-20; Marcos 16: 15-16; Lucas 24:4647 

F. Seu Prop6sito E Sua Importdncia: 

1. 0 Livro dos Atos C a ponte que liga os Ekangelhos e as 
Epistolas. 0 s  Evangelhos  gistt tam a vida e o ministkrio de 
Jesus, enquanto esteve aqui na tena. Ap6s a sua molte, 
sepultamento e ressuneiq80, Eie ascendeu aos ceus pam que 
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pudesse realizar o seu pmp6sito nos comg6es dos homens 
(Jog0 165'). 0 Livm dos Atos registm o cumprimento da 
pmmessa que anunciava o nascimento da Tgreja. As Epistolas 
que se  seguem s2o caltas de instnqdes 51s pessoas e i p j a s  
que nascemm na Igreja do Senhor, desde o Dia de Pentecoste. 

2. 0 Lim dos Atos 6 importante, primehmente como um 
cornentiirio doubinario sobre a rnaneh como qualquer pessoa 
pode nascer na i p j a  do Novo Testamento. E natuml que 
encontremos neste livm a descrig50 do NOVO 
NASCIMENO, pois 6 ele quem conta a historia do 
nascimento da igreja. 0 Livm dos Atos mostm clamrnente 
como uma pessoa 6 salva ou nascida de novo. As lpistolas 
conem instru~&s pam aqueles que ja experimentamm o 
Novo Nascimento. 6 por isso que os que abda n3o o 
experimentamm muitas vezes rejeitam o seu contefido. 

3. 0 Livm dos Atos C tamb6m um livm-texto de Evangelismo e 
Missks .  Ele nos da um pa&o pam o govemo da b j a  e 
estabelece ptincipios para o Evangelismo e o tmbalho 
miss ionhrio. 

4. De maneim breve, estas paginas de inspimda hist6ria da 
Igrcja, reveiam o vedadeim signiiicado e miss50 da i p j a  e 
mostmm como os homens s2o nascidos nesta i p j a .  

1. 0 Lavm dos Atos nana a historia do nascimento e dos 
primeims dias da i p j a .  He niio nos conta a histbria completa 
do period0 que ele  cob^. Pokm, nos dB urna seleg5o dos 
incidentes que mostmm o envoivimento e o crescimento da 
I p j a ,  desde a ascens20 de Cristo at6 o aprisionamento de 
Paulo em Roma e o inicio de s eu minist6rio naquela cidade. 

2. 0 Livm descreve a primeim gemggo do Cristianismo. E 
evidente que Deus deteminou que o Lavm dos Atos dos 
Ap6stolos hsse urn reculso pam o conhecimento e a 
compreens20 do vedadeim hdamento do Cristianismo. Este 
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Iivm inspirado C o divino e itdilivel guia para os verdadeiros 
cristlios e tambem urn acmdo ~ g i s t m  historic0 do inicio da 
i p j a .  

H. Atos E Urn Livro-Texto De SalvaqGo E De Evangelismo: 

1. Uma intmdugiio ao piano de salvagiio. 

a. 0 s  capitulos iniciais revelam o piano da salvagzo que 
Jesus C~.isto veio hazer a toda a hurnanidade. 0 s  
evangelhos revelam Jesus como o Messias, enquanto que 
o Livm dos Atos a b ~  a porta pam a salvaggo alcangada 
atraves da mo&e, sepultamento e r e s s ~ i g i i o  de Jesus. 

b. 0 escntornos dB uma clam revelaqBo de como a salvaggo 
veio a humanidade. Atos 2: 14 apresenta-nos urn relato . . . 
InlC1o ,,,,,J do nascimentc da T---;" ,I,c, qtando o Ep:%t~ Ifi 
Deus verdadeiramente entmu no comqiio do hornern. 0 
s e d o  de Pedm, que se segue ao relato do denamamento 
do Espirito Santo (Atos 2: 14-36), explica que este C o 
cumprimento da pmmessa de Deus de pmvidenciar urn 
Salvador e a salvaqiio. Pedro niio deixa dfivida sobre o 
s ignificado de sua mensagem e s ua aplicaqiio pktica. He 
a h a  clammente que a resposta de Deus a pergunta do 
homem s obre a salvagiio tem que s er: 

'Xrrependei-vos, e cada urn de vds seja batizado em norne 
de Jesus Cristo, para remiss60 dos vossos pecados, e 
recebereis o dom do Espirito Sanlo" (Atos 2:38). 

c. Um Livm-texto de Evangelismo. 
0 Livm dos Atos ensina que o ttabalho ou missgo da 
I p j a  C o evangelismo. A palavm chave C testemunhar. 
Ele mostta a obm do Espirito Santo opemndo atmvCs do 
homem, para continuar a obm do Senhor Jesus aqui na 
Tern. 0 livm inteiro ilustra M a ~ o s  16:20 e m o s b  corno 
o evangelismo tomouse possivel atraves do poder do 
Esphito Santo: 
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"E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, 
cooperando com eles o Senhor, e confrmando a palavra 
por meio de sinazs, que se seguiam. " ( M a ~ o s  1620) 

d. 0 ve~iculo chave do livm 6 Atos 1:8, que identifica o 
poder do Ewangelismo como sendo a opemgBo do Fspirito 
Santo no crente, pam bzer dele uma testemunha. A 
palavm "testemunha" apaRce mais de trinta vezes no 
bvm. 
"Mas recebereis poder, ao descer sobre vds o Espirito 
Santo, e sereis minhas testernunhas tanto em Jerusalkrn, 
como em toda a Jude'ia, e Samaria, e ate' os confins da 
terra " (Atos 1 :8). 

As palavms "o plimeim livro" referemse ao evangelho que 
apresenta, em sua gl6ria sem par, a pessoa de Jesus Cnsto, o 
hornem pekito, o Deushornem -n%o o inverso. ( I T d t e o  3: 16). 

0 mesmo homem comeqa agom um novo l im,  a continuagzo 
dos Atos C ensino da mesma pessoa. Quando n6s nos reunimos no 
dia de hoje, n%o o fazemos em mem6ria de um lider morto, mas na 
presenqa de urn Senhor vivo. 0 primeim livm 6 i  concemente a 
tudo o que Jesus "comegou" a fBzer e a ensinar. B t e  livm tmta das 
coisas que ele continua a bzcr e a ens inar. 

Nos evangelhos, se  vC o Cristo como Fmanuel, Deus conosco; 
Deus manifestado na came humana. Nos Atos, se  vC a W j a  como 
o instnunento pelo qual o Espkito Santo se movirnenta para a 
salvaq8o e a vit6ria. A Igreja tomouse %o inshumento de sua vitoria. 

0 c o p  hurnano, por intemidio do qual ele comegou tanto a 
bzer como ensinar, fbi alCm do alcance da vista dos discipulos. Nzo 
pamu de existir, mas, pan beneficio deles, passou da. vista deles, 
pam dar lugar ao corpo por intem6dio do qual ele havena de 
continuar a iazere a ensinar, ou seja, a sua igreja. 

Um hto, muito comentado por um cxscente n h e m  de 
eruditos atmvCs dos sCculos, C que o Lim dos Atos dos Ap6s tolos 
ri8o estit cornpieto. E not6vel que ele niio tenha conclusiio, como os 
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dernais livms. Encena corn urn advkrbio, na lingua original que s e  
tmduz para o portup& como: "sem impedimenta algum". Por q d ?  
Sem dfivida, 6 porque a histbria da obra do Ephito Santo na tern 
n8o findou corn o liltitno vels iculo desse lim. 0 s  atos de Cristo 
redivivo, por Seu Es pinto, continuam a s er realizados ! 

J. A DivisEo Do Livro Dos Atos: 

0 s  estudiosos do ass unto us am divelsas rnanehs pam dividir 
o Ljvm de Atos, dependendo do propdsito a que o estudo se  destina. 
Usaremos o seguinte piano: 

1. A I g ~ j a  em J ems alCm - Atos 1 : 1 -7:60 

2. A I p j a  na JudCia e Sarnaria - Atos 8: 1 -9:43 

3. 0 Periodo Intennediario, a Conversgo de Saulo, de CornClio e a 
FundagBo da Igreja em Antioquia - Atos 10: 1-12:25 

4. A I p j a  nos C o d s  da Tern - Atos 13: 1 -28:3 1 
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"E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, 
cooperando com eles o Senhor, e confrmando a palavra 
por meio de sinazs, que se seguiam. " (Matcos 16:20) 

d. 0 velsiculo chave do livm C Atos 1:8, que identifica o 
poder do Evangelismo como sendo a opelaggo do Espirito 
Santo no crente, pam fizer dele urna testemunha. A 
palavra "testemunha" apalece mais de trinta vezes no 
livm. 
"Mas recebereis poder, ao descer sobre vds o Espirito 
Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalkm, 
como em toda a Judkia, e Samaria, e atb os conJins da 
terra " (Atos 1 :8). 

As palavms "o primeiro livm" lefklemse ao evangelho que 
apresenta, em sua gl6na sem par, a pessoa de Jesus Cristo, o 
homem pekito, o Deus homem -n5o o inverso. ( I  T d t e o  3: 16). 

0 mesmo homem comeqa agom urn novo livm, a continuag50 
dos Atos e ensino da mesma pessoa. Quando n6s nos reunirnos no 
dia de hoje, n5o o fazemos em membria de um lider mofio, mas na 
presenga de um Senhor vivo. 0 primeim livm fbi concemente a 
tudo o que Jesus "comeq~u~~ a fazer e a ensinar. Este livm bta das 
coisas que ele continua a fizcre a ensinar. 

Nos evangelhos, se  ve o Cnsto como Emanuel, Deus conosco; 
Deus manikstado na came hurnana. Nos Atos, se  ve a Igreja como 
o hstiumento pelo qual o Espirito Santo se  movirnenta pala a 
s alvag5o e a vitbna. A lgreja tomous e ,o instrumento de s ua vit6na. 

0 corpo hurnano, por intemedio do qua1 ele comegou tanto a 
kzer como ensinar, fbi alem do alcance da vista dos discipulos. N5o 
pamu de existir, mas, pam beneficio deles, pas sou da. vista deles, 
pam dar lugar ao corpo por intermedio do qual ele havena de 
continuar a fazer e a ens inar, ou s eja, a s ua igreja. 

Um hto, muito comentado por um crescente numem de 
eruditos ab-avCs dos sCculos, 6 que o Lim dos Atos dos A@s tolos 
fi5o esth complete. E nothvel que ele n5o tenha conclus50, como os 



dernais livms. Encena corn urn advChio, na lingua original que s e  
fiaduz para o poItugu&s como: "sem impediment0 algum". Por quC? 
%rn dijvida, 6 poque a histbria da obra do Espirito Santo na tena 
niio hdou corn o ultimo versiculo desse liw. 0 s  atos de C h t o  
redivivo, por Seu Espirito, continuam a ser realizados ! 

J. A Divisiio Do Livro Dos Atos: 

0 s  estudiosos do ass unto usam diversas maneims para dividir 
o fivm de Atos, dependendo do prop6sito a que o estudo se  destina. 
Usaremos o seguinte plano: 

1. A Igreja em JerusalCm - Atos 1 : 1-760 

3. 0 Periodo Interrnediario, a ConversZo de Saulo, de Comelio e a 
Funda~go da igreja em Antioquia - Atos 10: 1-12:25 

4. A I p j a  nos Conhs  da Term - Atos 13:l-28:3 1 
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A IGREJA EM JERUSALEM 
Atos 1: I a 7:60 

Todos o acontecimentos dos primeims sete capitulos podem 
ser reunidos sob o titulo: "A IGRETA EM J WUSAL~P"' Somente 
no capitulo oito, por ocasiiio da peaeguigiio levantada por Saulo de 
Taao, C que a Igeja espalhada come9ou a cumprir o segundo 
esthgio de Atos 1%. 

Dentm dos mums de Jemsalem, kmm destacados qualm 
edzcios impomntes. Seus nomes s%o: 

1. 0 Cenaculo - Casa de debate 
2. 0 Templo - lugar de adoraqiio 
3. APrisiiofiblica-Ci~ere 
4. A Sinagoga dos fibertos - Assembleia ou lugar de 

omgiio/adom$iio. 

Dentm e ao redor desses edificios, se demm todos os 
acontecirnentos relatados nos ptimeims s ete capitulos . 

A. "Escrevi o pkeiro livm" - 0 Evangelho de Lucas fbi dbigido 
A mesma pessoa a quem C dirigido o livm de Atos, urn cexto 
Te6filo. Este C urn nome grego que significa "amante de Deus". E 
pmvivel que ele tenha sido urn oficial ou, no minirno, uma pessoa 
culta e de alta posigiio. No "primeim livro" Lucas relatou tudo o que 
Jesus "come$ou a Gzer e a ensina?'. 0 que Jesus comegou, Ele vai 
terminar. (Hebreus 12:2). 

B. 0 "prirneiro livm" terminou corn o relato da ascensgo de Jesus 
aos cCus. Lucas 2450-53 a h a  que Jesus s6 fbi. recebido nas 
altums "depois de haver dado mandamentos, por inteddio do 
Es phito Santo, aos ap6s tolos que escolhem". 

Jesus deu esses "mandamentos", ou seja, o que n6s chamamos 
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"a Grande Cornis siio", mais de uma vez. Observe o seguinte: 

1 .  As Instru@es de Jesus dunante 40 dias: 

a. No Evangelho de JoSio -A Primeha Comissiio 
Lugar - Jerusalem (JoZio 20: 1,19) 
Ocas iiio - 0 primeim dia da s emana (J 020 20:22-23) 

b. 0 Evangelfro de Mateus -A Segunda Comissiio 
Lugar - Galilkia wateus 28: 10) 
Ocasiiio - Algum momento dmnte os 40 dias wateus 
28:18,19) 

d. O Eva~rgelhs de kucas -A Tercejla Comis sao 
bg251: - 3 eFds &m &ucas 24:3?) 
Ocas i5o - Logo antes da ascensgo (lacas 24~46~47). 

A conclus~o 6 que a Gmnde ComissZio niio h i  dada uma iinica 
vez. 

C. "A estes tambem, depois de ter padecido, se apresentou vivo, 
corn muiras pmvas inconresthve is, aparecendo-ihes dumnte quarenta 
dias." A gnnde tareh dos ap6stolos seiia a de dar testemunho da 
ressu~reiqiio de Jesus. Veja Atos 1:22; 10:39-41. "A este ~ssusci tou 
Deus no t e ~ e i m  dia, e concedeu que fbsse manifksto, niio a todo o 
povo, mas 6s testemunhas que h a m  anteriomente escolhidas por 
Deus, isto 6, a n6s que comemos e bebemos com ele, depois que 
ressulgiu dentre 0s moltos ." 
D. "Falando das coisas concementes ao reino de Deus." (Veja 
Atos 1:3,6). 

1. Natureza 
2. Campo de a980 
3. Ca6iter 

Reino de Deus e reino de Jesus siio a mesma coisa, pois Deus 
e Jesus s8o a mesrna pessoa. 
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E Lucas ainda nos dB, no versiculo 5, mais uma preciosa 
inhmag%o sobre o comentiin'o &ito em seu "pitneb limo", 
quando Jesus disse "Pemnecei, pois, na cidade de JemsalCm, ak! 
que do alto sejais revestidos de podet' (Lucas 24:49). Agora, Lucas 
esclarece que essa C a pmmessa do Pai, que haviam ouvido dos 
Iabios do Senhor Jesus. A pmmessa C tambem dada em JoZio 14:16, 
e, pam que niio ficassem confGndidos a lespeito do que essa 
pmmessa incluia, s%o repetidas as palawas de JoZo Batista, em 
Mateus 3:I 1-12 "Seleis batizados com o Espirito Santo, nSio muito 
depois des tes dias ." (JoZio 20:22). 

11. NO MONTE DAS OLIVEIRAS (1 :6 - 1 1) 

Versicuio 4 - "Seriol; s e ~  esie o tempo em que restaules o 
reino a Israel?" Jesus havia falado aos onze certas coisas a respeito 
do ~ i n o  de Deus . Eles tinham andado com Jesus, ouvind0-0, desde 
o plirneim did at6 agora, o ultimo de Sua pennanencia fisica na 
tern, e, contudo, ainda n%o haviam libertado suas mentes da idCia 
ba iesliam~50 Esica, poiitica, do ziiio Ce Dwi a Lrmel. Jesus e GS 

escrito~s do Novo Testamento ifilam de urn Reino Espiritual. (I 
Corintios 12:13, Colossenses 3:15, %sios 2:ll-22, com e n h e  nos 
vers iculos 1 6-1 9). 

Versiculos 7, 8 - Jesus nZo os repreendeu, mas t2o somente 
relembmu-lhes que nZio Lhes competia saber acerca do "tempo" da 
vinda do reino, o que tambCm era de irrgo&ncia secundhlia. A 
vedade rcalmente ~ves t ida  de suma ,irnpo&ncia, e que n%o deviam 
esquecer, era a pmrnessa que Ele lhes havia kit0 no Cenaculo, de 
que eles deveriam aguadar o poder do alto, e que, por meio deste 
poder que lhes seria pmporcionado, seriam Suas Testemunhas 
"tanto em Jerusal6m, como em toda a JudCia e Samaria, e at6 os 
confins da tern." Jesus queria que eles dessem impofincia a 
pregagZio do evangelho e niio a urn sistema politico. 

1. b m e s  sas do Es pirito Santo. 
Ezequiel 11 :19; 36:26-27, Joel 2:28, Mateus 3:11, Joiio 
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B. Ascensh (9-1 1 )  (Conh  com Lucas 2450-5 1 )  

I .  A visiio - "E quando dizia isto, vendo-o eles, h i  elevado As 
altuias, e uma nuvem o lecebeu, ocuhndoa de seus oihos". 

2. 0 s  dois va6es vestidos de bmnco - os visitantes celestiais. Em 
muitos dos grandes mornentos de sua vida, Jesus h i  visitado e 
minis tmdo pelos anjos : 

a. No nascimento -Mateus 1, Lucas 3; 
b. Na tentaggo - Marcos 1:13 
c. No Jadim de Gets Cmani - Lucas 22:43; 
d. Na ascensiio - Aios 1 :lo-1 1 

3. A pergunta, "Por que estais ohando para o cCu?" Estavam hra 
cia cidade. ~ t o s  i :4; h c a s  24:49-50. 

4. A pmmessa - "Este mesmo Jesus, que dentre vos h i  
recebido em cima no cCu, ha de vir, assim como pala o ceu o 
vistes ir." Eta  C a bem-aventurada esperanqa e o aparecimento 
da gl6ria do p n d e  Deus e nos so Senhor Jesus Cnsto." (Tito 
2: 13). 

A. 0 Retorno a Jerusalkm: 

Ao ler h c a s  2452-54, observase que os onze voltalam pala 
Jemsalkm "tomados de gmnde jlibilo" e que estavam sernple no 
templo, "louvando a Deus". Por estas palams, podemos concluir 
que eles passavam todo seu tempo aguardando o batismo do 
Esphito Santo, ou no Templo, ou no Cenaculo. 0 monte chamado 
das Olivebas (ou Olival) fica cetca de mil e quinhentos mews a 
leste de Jemsalem. Essa C a distiincia chamada de ''jomada de um 
s abado". 
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Imediatamente depois de entrarem na cidade, os onze 
entraram no Cenaculo, com algumas das mulheres, estando 
presentes Maria, m b  de Jesus e seus jrmiios, e deram inicio L 
oragiies. Estavam em completo acordo uns com os outros, e assim 
perseveraram em oraqb, atk vir sobre eles o Espirito Santo. 

C.  0 Lzrgar de J u h  b Preenchido (1 5-26) 

Mil anos antes do nascimento de Cristo, Davi, o homem 
segundo o coraglo de Deus, escreveu estas palav~as: "Fique deserta 
a sua morada; e niio haja quem nela habite ..." e "tome outro o seu 
encargo...". Davi n5o sabia que essas palavras seriam cumpridas 
mil anos depois, na pessoa de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. 
Porem, o mesrno Espirito que falou essas palawas na mente de 
DZY,~::.~, dfig+d s p , ~  C I I I T ~ P . . . . ~ ~ ~ ~ .  PP&G sc bvmtnll em meic, aos 
cento e vinte irmiios, a fm de esclarecer que aquele filho da 
perdiggo era a pessoa sobre a qua1 falara a profecia. Pedro oferece 
cinco fatos sobre Judas Iscariotes, nos versiculos 16-20, a saber: 

1. Ele "foi guia daqueles que prenderam a Jesus." 

2. Ele "era contado entre nos, isto 6, "era um dos doze" 

3. E "teve parte neste minist6rioX, isto 6 ,  teve park 60 ativa no 
apostolado como qualquer outro dos apostolos escolhidos pel0 
Senhor Jesus 

4. Ele "adquiriu urn campo corn o prego da iniqiiidade". E 
comurn se dizer que este "campo" que Judas "adquiriu" corn 
o prego da iniqiiidade 6 o mesmo que os sacerdotes 
compraram corn as moedas devolvidas por Judas. A verdade 6 
que s b  dois campos bem diferentes. Um foi comprado por 
Judas, e o outro foi comprado pelos sacerdotes. E bem 
verdade que os dois campos siio chamados "campo de 
sangue", mas por raziies bem diferentes. Vejamos: 

Mateus diz que os sacerdotes "compraram o campo de urn 
oleiro". A palavra "campo" nesta passagem vem de "agros", 
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que s ignifica urn campo mesmo. 
Pedro, em Atos 1:18, diz que Judas "adquiriu urn carnpo". 

A palavm aqui tiaduzida por "campo" 6 "chonon" que quer 
dizer "sitio", ou "chacam". As duas palavms s5o bem 
dikrentes . 

0 s  dois vebos s5o tambkm d ik~n te s .  0 veho usado em 
Mateus 6 "agomdzo", e signsca compmr na pmqa 
abeltamente. 0 v e b  usado em Atos e "ktaomai" e quer dizer 
"adqui12~ ou "obter" pam s i mesmo. 

As duas ocasi&s de compm s%o tambem bem dikrentes. 
Ein primeim lugar, o "campo" de Judas fbi compmdo 
(adquirido) antes de eie ~ c e b e r  as trinta moedas dos 
sacerdotes . Ele o "adquiriu com o preqo da iniquidade". Alias, 
Judas s6  recebeu as trinta moedas cie pmta depois de enttegar 
Jesus (Lucas 22:5). N%o houve tempo pam compmr urn campo 
depois de receber o preqo da tmiq50, poque esta fbi 
consumada alta noite. Ele nem chegou a gastar qualquer uma 
das moedas, e voitou na manh% seguinte pam langa-ias ao pes 
dos sacedotes. 

Como tena conseguido adquirir o seu "campo"? A resposta 
se encontta em Jogo 12:6: "Eia ladfio, e tinha a bolsa, e timva 
o que aii se ianqava." 

A conclus20, entlio, 6 esta: o outro, o sitio de Judas, foi 
adquirido com os pequenos mubos da bols a dos dis cipulos . 

Como e, entlio, que os dois s5o chamados "campo de 
sangue"? A mz5o 6 muito simples; Mateus 27:3-10 explica 
que o c a m p  compmdo pelos sacerdotes hi chamado "camp 
de sangue", poque hi compmdo com o prego do sangue de 
Jesus. 

0 "campo" (sitio) de Judas fbi charnado "campo de 
sangue" porque ibi ali que ele s e  enktcou e, "precipitandose, 
~bentou pelo meio, e todas as suas entmnhas se denamammy' 
(Atos 1:18: Mateus 275). 0 sangue desse campo n5o tem 
nada com o s angue de Jesus . E chamado "campo de sangue" 
wque ne!e Judas s e uir idou e dPmmou s eu pri,pr;?o s angle. I- 

Estamos dando esta explicag50 acetca desk ponto, poque 
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C uma das chamadas "contmdipes da Biblia". 

5. He, "precipitandose, mmpeuse pelo meio, e todas as suas 
enbanhas se denamamm". Eis porque Bi dado o nome de 
Campo de Sangue Bquela pmpriedade. 

Vers iculos 21-26 - Nos seis vers iculos seguintes temos urn 
relato das pmvidencias tomadas. Pedro explicou 
cuidadosamente as qualificaqks neces s alias pam o homem 
que deveria tomar o lugar deixado por Judas Iscariotes . T d a  
que ser um "dos homens que nos acompanhamm todo o tempo 
em que o Senhor Jesus andou en* n6s, come~ando no 
batismo de JoZio, ate o dia em que dentre n6s 6 i  elevado &s 
altums". Pedro explicou tamEm a necessidade dessa seleg%o. 
kto em pam que o homem escolhido fbsse, juntamente com os 
outros onze, testemunba da ressuneiqiio do %&or Jesus. 
Mesmo antes do dia de Rntecoste, as ap6stolos tinham 
comp~endido as palavms do Senhor Jesus : "Sereis minhas 
tes temunhas ..." Seriam testemunhas ou pmlamacio~s da Sua 
ressumiq80. 0 s  a@stolos seiiam testemunhas no sentido de 
embaixadores , c o n h e  II Cohtios 5:20. 

%iia b m  y2 os ahnos exz~hzssern detidarnents 2 

omqiio kits, pedindo a dkgiio de Deus na escolha. "Tu, 
Senhor, que conheces o com@o de todos, mela-nos qua1 
desses dois tens escolhido." "E os lan~amm em so*, vindo a 
sofie recair sobre Matias, sendo4he entiio votado lugar corn os 
onze ap6stolos ..." H i  quem a h e  que Matias Bi somente a 
es colha do homem, e que ele nunca fbi escolhido por Deus, 
dizendo, ainda, que PauIo tipha sido escolhido pam tomar o 
lugar en& os doze. Vamos deixar que o Espirito Santo a h e  
a verdade sobre o assunto: "...sendo-lhe entiio votado lugar 
com os onze ap6s tolos ." Ha uma mzZo muito s irnples pam que 
Paulo niio pudesse hzer parte com os doze ap6stolos do 
Cordeim. Pam si2-lo, ele teria que andar corn Jesus desde o 
principio, do batismo de Joiio atk a ressumi~%o. Notemos 
outm vez as palavms de Pedm na casa de Comklio: "A este , 

ressuscitou Deus ao teceiro dia, e kz que se rnan&stasse, 
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n5o a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes 
odenaxa; a n6s que comemos com ele, depois que ressuscitou 
dos moltos ." Assitq Matias tomou seu lugar como uma das 
testemunhas de Jesus. 



A D ESCIDA D 0 ESP~RITO SANTQ 
A~OS 2: 1-47 

A. Chegara o grande dia. 

Este era o dia pam o qua1 apontava todo o plano e todo o 
pmgmma do Senhor Jesus. Sua molte e ressutreiqiio n%o tenam 
significado, caso os homens ngo pudessem participar do seu 
resultado. ]Em Beldm, Be se manikstou como Emanuel - Deus 
conosco, mas, no Dia de Pentecoste, Re se tornou "Cristo em n6s, a 
espemnqa da glbna. Estando em Cesakia de Filipe, Jesus k z  uma 
gloriosa pmmessa "...edifica~i a mhha igreja ..." Uviareus I6:iQ 
iiaquelc scasizo, f esus tint;a em vista o Dia de Pentecoste. 0 temo 
Igreja (em @go: ekldesia) significa, em sua miz, "os charnados 
para fbm". No dia de Pentecoste, p i s ,  celtas alrnas b a r n  
ccchamadas" do mundo, poi- iatem6dio da pregaq8o da Palavia, a 
kn de que se  tomassem possess6es do Senhor Jesus Cristo, para 
comqa; a &mar Seu c o ~ o  de "sepamd~s d~ mundc", isto C, a sua 
igreja. 6 inte~ssante notar a mi40 divha na seleg30 daquele dia 
particular. 

1 .  As pes soas aprupriadas pala aquele dia estavam presentes: 
"Homens piedosos" (2:5X pmntos pam receber a mensagem 
que lhes selia dirigida. 

2. 0 s  pregadores apmpriados estavam presentes : 
Aqueles que o prS,prio Jesus escolhem e designam, seus doze 
ap6stolos. Esses eram os homens que Jesus selecionam e 
ensinam prepamndo-os todo o tempo para aquela momentosa 
ocasigo. 

3. 0 Poder apmpriado estava presente: 
0 pmmetido poder que seria dado por ocasigo do batismo do 
Espirito Santo fbi recebido pelos 120 e, mais t d e ,  pelas tSs 
mil almas. A pdpria mi4e de Jesus, Maria, o recebeu. 
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B . 0 s  Sinais Apropriados: 

1. "Um s o w  como de urn vento irnpetuoso, encheu toda a cas a..." 
2. "Linguas como de fbgo, e pousou sobre cada urn deles ..." 
3. "Passamm a filar em oubas linguas, segundo o Eispirito lhes 

concedia que hlas sem." 

Todos esses s3o simbolos do Bpirito Santo. Enquanto os dois 
primeiros sinais se repetitam na Biblia, o hlar em outms linguas 
continuamm e continuam como o sinal inicial do batismo do 
Es pirito Saato. 

Podemos ter a certeza dogmatics de que Atos 2:4 e o 
cumprimento liteml de Atos 1:5. Jesus prometem o batismo do 
Es pirito Santo e aqui es tava o cumprimento da Pmmessa. 

II. 0 QUE ACONTECEU NO DIA DE BENTECOSTE? 

No Pentecoste, raiou urn novo dia na hist6ria humana. Uma 
nova partida fbi iniciada na economia de Deus. Tomando a Bhlia 
corno a histbria do tmto de Deus corn a hurnanidade, veriticase que 
nunca houve coisa pa~cida  corn isso, embom tudo tivesse sido 
anunciado, espemdo e aguardado. Ate este momento, havia 
expectativa sem realizaqiio. 

Niio que o BpGto estivesse ausente uos ahzeres dos 
hornens. A obm da criaqiio veio por intemedio do Espirito, 
paimndo por sobre o caos, pmduzindo o "cosmos". A Biblia fiz 
reksncia ao Espirito varias vezes no Antigo Testamento, om 
mestindo os homens, om tomando a h a  de homens, om vindo 
em poder sobre os homens pam h e  pmporcionar habilidade pam 
realizaqiio de grandes pmezas, etc. Mas, dia igual a esse nunca 
houve. Este 6 i  o inicio de uma nova etapa no plano de Deus. Tudo 
no plano divino em urn prepamtblio pam este acontecirnento. Niio 
poderia ter acontecido antes. Mas, quando chegou a hom certa, tudo 
estaira p~parado, toda a obra de przparaq80 hjla %?a, e comepu 
esse novo dia na economia de Deus. 

No dia de Pentecoste, o que aconteceu hi simplesmente a 
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~novaq5o da vida daqueles homens; h i  a implantaq5o de uma 
palticula de uma nova vida, urn novo principio de vida, algo que 
jamais haviam tido antes, nem eles, nem ningukm. Foi-lhes 
irnplantada a vida de Cristo, o Encamado, de mod0 que veio a esses 
homens algo que os hzia urn com He, e urn entre eles mesmos, 
cons tituindoas , ass h, membms da I p j a  dos primogEnitos . 

Que mudanqa f6i efetuada pel0 denamamento do Espitito 
Santo? A mudanqa esth na ~ l a q 5 o  en& o Espirito Santo e o espitito 
humno. Antes, o Espirito Santo havia atuado sobre os homens, 
vindo de km pam dentm, como uma h q a  extema; como o pmkta 
Eiequiel o descreve: "A m3o do Senhor estava sobre mim". Agom, 
pokm, o Espirito Santo age de dentro pal.;: hm. Ele esth no homem 
(Joiio 14:17). Antes do Pentecoste, suas man&sta@es haviam sido 
hansit6nas e excepcionais; agom, a sua pEsenqa no homem 6 uma 
coisa peimanente e regular. E esta mudanqa tomouse possivel 
porque o Esphito Santo e o "bpirito de .iesus3'. Foi a uni5o das 
naturezas humana e divina, na pessoa de Jesus Cristo, que tomou 
pos s ive l que o Es pitito divino habite nurna pes s oa humana. 

Assim, o Pentecoste testemunhou a introduqiio de uma nova 
odem de vida no mundo, a vida do divino Espirito na humanidade. 
& assirn como a mi50 cia natureza divina com a natmza kumna, 
na encamaqiio, fbi manikstada por u r n  nascimento singular e 
mimculoso, ela de se espelar que o "novo nascimento" "do 
Espirito" f6s se  singular tamkm. Toda nova etapa na vida ou no 
pensamento 6 ,  inevitavelmente, acornpanhada por distiuloios. HA 
urna luta entre a velha ordem e a nova. Assim, a vinda do Espirito 
destacase por kn6menos s ingulares e excepcionais . Como o Rio 
Jordiio, o pleno e abundante denamamento do Espirito c'tmnsborda 
 sob^ todas as ribancehs" (Josue 3:15). 0 s  vasos velhos e gastos 
da humanidade n5o podem cont2-lo, e hii urn tmnsbordamento de 
experiencias ineditas e singula~s. 

111. QUE QUER ISTO DIZER? 

A atenqiio da multidgo h i  irnediatamente fbcalizada no "hlar 
em outms linguas" manikstada pelos galileus. "0 idioma que 
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ernpregavam era seu prC,prio, comum e &miliar, mas hebmico, ou 
p g o ,  ou latim, ou aramaico, ou persa, ou ambe, conkme urna 
influ&~cia, superior e nfio pelcebida, deteminasse. "Cada wn os 
ouvia hlara sua prC,pria lingua ..." 

A. Quem Respondeu no Pentecoste? 

Havia necessidade de que alguCm filasse "como tendo 
autoidade e nfio como os escribas." Levantouse um homem que 
podia responder a pergunta: "Que quer isto dizer?" S i  h i  Pedro, a 
quem Jesus dem as chaves. Nfio h i  por acaso, mas intekmente 
pela inspiraqfio dk ta  do Espinito Santo, que Pedro p6de dar a 
resposta A pergmta deles. 

Ao ser cheio do Espirito Santo, Pedro h i  iluminado corn 
verdades antes desconhecidas. Isso estava de acordo com a 
pmmes sa do Senhor Jesus : "Quando vier o Espirito da veidade, Ele 
vos guiarti em toda a verdade." fie ilumina~ as mentes dos 
ap6s tolos, habilitando~s a ~conhecer  o cumprimento das 
F5 clituras . 

A resposta de Pedro abmngeu os seguintes pontos: 

i . Rehtou a zombana dos que diziam "EsMo chelos de mos to"; 
(Versicub 15) 

2. Identificou as linguas com o denamamento do Espirito. 
(Vers iculos 17-21) 

3. Revelou que Mar em linguas C uma h m  de proktizar. 
(Vers iculos 25-28) 

4. Deixou patente que este h i  urn sinal confome a exaltaqfio de 
Jesus. (Versiculos 32-33) 

B. 0 Que "isto " Nio e': 

1. "Estes homens n8o esMo embnagados, como v6s pensais, 
s endo esta a texeita hom do dia." (Atos 2: 15) 

2. N8o C habilidade lingiiistica pan acelemr a propagag80 do 



evangelho. 

3. N2o C um mi lap  de audig20, em vez de um milagre de falar. 

4. Niio C a lingua santincada dos novos convertidos. 

5. Niio C urna articulag20 finatica de sons "ininteligiveis". 0 s  
ouvintes, no dia de Pentecoste, ouviam "na sua pGpria lingua 
matema" (Atos 29). Aqui n2o s e tmta do "dom de linguas ". 

6. Niio C urna posses siio exclusiva da Cpoca apostblica. 

C . Algumas Razlies Porque Deus Escolheu Linguas: 

1. E urna pmva extema. 

4. Mostm o Espirito Santo como a fbnte da vedade e da fala do 
cxnte (Atos 253). 

5.  Revela a horn que Deus tern colocado sobre a lingua h ~ m n a  
mago 35, 6, 8; Mateus 12:37; Atos 1:8). 

6.  urn penhorda &la celestial. 

IV. 0 S E W O  DE PEDRO 

A. Introduqik do Serrnlio (2: 14-21) - Respssta de Pedro aos que 
zombavam. 

1. Pimeiro chamou a aten~80 de seus ouvintes pam o que tinha a 
dizer (vers iculo 14). 

2. Primeim ~ s p o s t a  de Pedm as acusaqks contra o p p o  de 
ap6s tolos, bas eada na horn do dia (vers iculo 15). 

3. Segunda ~ s p o s t a  de Pedm, baseada no %to de que os eventos 
daquele dia emm o cumprimento da pmkcia de Joel, 
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(vers iculos 16-2 1). 

B. 0 Tema do Sermlio: "Jesus e o Ungido de Deus". (0 Messias) 

C .  Desenvolvimento do Sermlio -Pedro levantou corn os onze. 

1. As obms rnaravilhosas e os sinais opemdos por Jesus 
demonsttamm a apmvaq5o de Deus (vers iculo 22). 

2. A molte de Jesus h i  determinada por Jeovh e fbi levada a 
ekito pelas criminosas m8os dos mmanos, impelidos pelo 
6dio dos judeus (vers iculo 23). 

3. Deus, entretanto, ressuscitou a Jesus de en* os mortos 
(ve rs iculo 24). 

4. Davi hlou sobre a ressurreiq80 e a exaltaq8o do Ungido de 
Deus, o que n5o ibi curnplido na pessoa do pn5prio Davi, mas 
sbiina pessoa de Jesus de Pu'azak (ve~sicuios 25-31). 

5. Jesus tessuscitou do mortos, gto este atestado por 
tes temunhas ocu la~s  (vers iculo 32). 

6. Jesus, tendo sido exaltado, c o n h e  fom pmktizado, 
=r,upzr,d~ z %2 posiqB~ emltada, a k, de, e~t ic  sritizis 
coisas, denamar a pmmessa do Espirito, o qge estavam vendo 
e ouvindo (vers iculo 33). 

7. Davi hlou sobre a exalta~Bo de Cristo em outro de seus 
Salmos (1 10:1). 0 p16prio Davi nZo havia ascendido aos cCus, 
mas disse que o seu Senhor, o Messias, h i  convidado pelo 
Senhor a assentarse a Sua dkita, at6 que ,os Seus inimigos 
fbssem subjugados (vers iculo 34). Pedro citou Joel e Davi. 

D. Concluslio do SermLio de Pedro 

"Esteja absolutamente certa, p i s ,  toda a casa de Israel de que 
a este Jesus, que v6s crucificastes, Deus o k z  Senhor e Cristo" 
(vers iculo 36). 



0 s  Resultados do S e d o  de Pedro (37-41) 

Convic.g%o - "Ouvindo eies estas coisas, compungiuse-lhes o 
comq%o ..." (versiculo 37). 

Interngag20 - "Pelguntalam a Pedro e aos demais imGos: 
Que faremos, ixm2os?" (vers iculo 37). 

Instrug20 - "Arrependei-vos, e cada urn de vos seja batizado, 
em nome de Jesus Cristo, para remiss20 dos vos sos pecados, e 
recebereis o dom do Epirito Santo." (versiculo 38). 

Ekohgiio - "Com muitas outras palavms de testemunho, e 
exohva-os , dizendo: Salvai-vos desta gemqgo pewers a." 
(vers iculo 40) 

AdiqZio - "Havendo urn ackscirno naquele dia de quase e s  
mil pessoas." Assim, aqueles t&s mil convertidos hram 
adicionados a Imja. Nasceram na hmiiia de Deus "da Agua e 
do E pirito." (vers iculo 4 1) 

Uma expenencia modelo - Pedm, hlando aos aflstolos a 
respeito dos acontecimentos da casa de Com~lio, disse: 
"Quando, pokm, comecei a hlar, caiu o Epirito Santo sobre 
eles (0s da casa de ComClio), como tamb6m  sob^ n6s no 
principio." (Atos 11:15). 0 capitulo 10:4448 revela que o 
Espliito Santo caiu  sob^ eles e que "os que vielam com Pedro 
os ouviam fa lando em hguas e engmndecendo a Deus ..." 
Depois, "ordenou que fbssein batizados em nome de Jesus 
Cristo." 

Uni2o (versiculos 4347). 0 s  resultados dessa reunigo podem 
ser encontmdos nos versiculos 4347. 

a. 0 s  apostolos pudelam tmbalhar com maior sucesso 
(versiculo 43). Isso ngo seria possivel caso houvesse 
divis 6e s . 
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b. Todos os que crelam estavam juntos, e o egoisrno n%o 
prevalecia (vets iculo 44). 

c. Aqueles c ~ n t e s  n%o somente tinham a ideia da unidade, 
mas tamMm a punham em evidCncia (versiculo 45). 

d. Essa uni%o com Deus e uns com os outros, os levava a 
adomr a Deus diariamente, n%o somente no templo, mas 
tambem em seus p16prios lam.  Seu temor a Deus 
pemitia que o cumprimento de seus deveres diarios se  
tomas sem em outras tantas alegrias (vets iculo 46). 

e. 0 resultado h a 1  e inevithvel dessa uni%o divina em a 
salvaggo de muitas atmas. Visto que adomvam e 
louvavam corn seus labios e com suas vidas, alcangamm a 
s hpatia e o fBvor do povo comum (Vers iculo 47). 

E Dezs adicionavr: ac seu zknem, dizrIamexte, zqueles que 
iam s endo salvos . 

Seus nomes se  achavam inscritos no livm da vida do Codeiro, 
e isso desde o momento em que aceitavam e obedeciam o 
hangelho. Quando Jeova contempla aquela gmnde lists de nomes, 
deve dizer pan Consigo mesmo: "Estes s%o os meus chamados, a 
minha Igreja!" 
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NA PORTA CHAMADA FORMOSA 
A~OS 3:l-26 

0 grande dia de Pentecoste havia passado, mas seu poder 
ainda pexdumva. E C assim que deve ser em toda expenencia 
religiosa. Agom vemos o poder do dia de Pentecoste em ag8o nas 
vidas diArias dos servos de Deus . 

Esta passagem se divide, natumlrnente, em dois par;igm%s: a 
ag8o: 3:l-10; e o s e d o :  3:ll-26. 

I. A ORGCAO DA HORA NONA ... (veja & d o  29:38-42; 
Salrnos 55:17; Daniel 610 pata compreender este culto judaico) 
(Saiinos i2t:i, iTessaionicenses 5:ITj. 

Pedm e Jo2o 6 a m  ao k q b  iia hoiz da cjizqao. 9 s  
ap6stolos persevemvam nas omqks (Atos 2:42). Uma das mz&s 
poque os milaps acompanhavam o ministkrio deles era o hto de 
que e bs omvam contirruamente. 

Havia e s  homs durante o dia que os judeus obsewavam 
cora as h m s  das amgbzs p.;ibficas: a ham t e z e h  - mve da 
manhg; a horn s e a  - meio dia; e a horn nona - &s da taxde. 

A horn nona h i  a hora em que Jesus molreu na c m  do 
CalvArio. Foi attavCs do valor da morte de Cristo que a cum veio ao 
pobre mendigo. 

11. A PORTA DO TEMPLO, CHAMADA FORMOSA ... 
Esta porta de bronze, tambem conhecida como a Poxta de 

Nicanor, dava pam a corte das mulheres, e seu norne denvase da 
beleza singular de sua apa3ncia. 

Esta potta hi doada por Hemdes e em kita de urn bronze 
precioso vindo de Cotinto. Ela media 24,5 metros de altura por 20,O 
rnet~s  de l a ~ m ,  e erarnnecessarios vink hornens para &chh-lsr. 

A Po& Fonnosa em urn tip0 de outta porta muito mais bela, a 
porta que n8o somente d9 enttada pam o tempb, mas tambCm i 
presenqa do Altissirno Deus. Esta porta C Jesus, que 6 a verdadeim 
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I]O[.'A CURA DO MOMEM COXO: 

Tmta~mos aqui da primeita oposi~5o (3:I; 4:31). As causas 
desta oposiqgo hmm: o milagre realizado no coxo, a pregaG50 da 
ressuneig50, que se seguiu a esse milagre, e o conseqiiente 6dio dos 
saduceus . 

Como resultado dessa oposig50, Pedro deu urn novo 
testemunho, os sacedotes fizemrn novas ameaqas, e a Igreja 
~ c e b e u  uma renovaqiio de poder. 

A cura do cox0 fbi o primeiro milagre detalhado no Livm dos 
Atos. 0 milagre h i  inespemdo. A hist61ia C simples. Um homem 
coxo, niio como resultado de uan acidente, nem como a 
conseqii~ficia de pecado em sua pn5prir3. v ih ,  mas de nascenqa. 0 
hornem estava pedindo dinheiro. Quando os ap6stolos h e  hlamm, 
ele espemva receber algumas moedas. Fm vez disso, recebeu a cum. 
A cum hi instantiinea e completa e realizada no nome de Jesus. 

Pedm o tomou pela m5o dkita. Sem dhvida alguma, o 
mcndigo havia estendido a miio pam que Pedm h e  desse alguma 
coisa. As m5os siio usadas tanto pam receber quanto pam dar. A 
potente miio de Deus alcan~a o mais misekvel pecador e tudo o que 
o pecador precisa fazer C estender as m5os pam segmi-las. 

0 homem, de repente, deu um salto e se  p6s em @; passou a 
andar e entmu com eles no templo, "saltando e louvando a Deus." 
NZio fbi somente cumdo fisicamente, mas sua alrna estava pmnta 
pam regozijars e no Senhor. 

Corn se deu isto? Por uma palam falada em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno; mas falada por urn homem que estava de posse 
de tudo quanto indicava esse nome. "N5o possuo nem pmta nem 
oum, mas o que tenho, is so te dou ..." 

Pedro tomou o homem cox0 pela m5o (versiculo 7). Ele, 
entiio, apegouse a Pedm (versiculo 11). Be n5o precisava rnais de 
ajuda, mas apegouse aos ap6stobs em alegri2 e a m .  Da mesm 
fbnna, quando urn pecador aceita Jesus, ele se apega aqueles que 
he tmuxemm a mensagem de libertaqgo. 



NZo mais do lado de lbm, mas agora do lado de dentm do 
templo, o exmendigo regozijase no Senhor e abai uma gmnde 
multidiio. 

A. Fatos Supremos Aqui Revelados: 

1. A continuaq80 da atividade de Jesus Cristo. Ele ainda estA 
operando, hzendo exatamente o que hzia nos dias de sua 
came. 

2. Notamos o comeqo de s ua atividade abavCs de Seu corpo, que 
6 a Sua Igmja. Pedm e JoZo nZo siio mais somente discipulos 
isolados. S o  "membms de Seu c o p ,  de Sua came e de Seus 
ossos ..." Pedm e JoZo sZo membms viventes do Cristo vivo e, 
-portanto, insttumentos de Sua vontade e Seu poder. 

3. O k ~ e k  s~:p?~,m 5ite 6 a cmunicaqiio de vida, a 5% de 
conigir a imptencia. Qual a necessidade do coxo? Andar 
nonnalmente, em vez de coxear, louvar, em vez de mendigar! 

3. Quais SGo as Liq6es Priiticas Para a Igreja, Encontradas 
,h!cstun Pass~:ge,rz? 

1. A oportunidade da I p j a  e a hurnanidade aleijada, de nascenga. 
Que retrat6 de miseria! A humanidade aleijada, na Po* 
Fomos a, mas do lado de km! 

2. Ein segundo lugar, aqui se revela o dom da Igmja. "NZo possuo 
nem prata nem o m ,  mas o que tenho, is so te dou ..." Que tem 
Pedm pam dar hurnanidade, aleijada, a Porta Formosa, do 
lado de km, mendigando? ~qu i lo  que cancela a impoencia, 
comunica habilidade e cria adoraqZo. 

3. Qual 6 o metodo da I p j a ?  Ha deve hlar e trabalhar em nome 
de Jesus Cristo, o Nazareno, o Cristo vivo. (JoZo 14:14) 

4. Houve tambem a coopemqiio en& JoZo e Pedm. "Oiha pan 
n6s ..." wateus 18:19,20). 

5. Fialmente, houve contato ''...Tomando* pela mFio direita, o 
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levantou ..." A obm foi kits fom de casa, fbm da i p j a .  
Lembrese do "Ide". 0 semeador saiu pam semear. 

. 
C. . 0 Nome de Jesus . 

0 "NOME' C encontmdo lrinta e tks vezes no Lim dos 
Atos . 

Pedro a h o u  que "Pela E em o nome de Jesus, este mesmo 
nome fbrtaleceu a este homem." (Atos 3:16). Outra vez, ele a h a  
que "Ngo ha salvaggo em nenhurn oubo; poque abaixo do ceu niio 
existe nenhsm outm nome, dado en& os homens, pelo qua1 impoa 
que sejamos salvos." (Atos 4:12). Etas  duas afinnagbes do 
ap6s tolo Pedro mostmm que: 

1. 9 8  C ~ E  em o NOMEde Jest?s (*.tes 3:! 6); J 

2. Ha salvaqgo no NOMEde Jesus (Atos 4:12). 

Ha muitas, muitas Enqiios mesmo, associadas com o nome de 
Jesus. 0 batismo nas iguas tern que ser adminishrado em o nome de 
Jesus. 0 Evangeho tem que ser p ~ g a d o  em o nome de Jesus. A 
remissgo dos pecados 6 em o nome de Jesus Cisto. Nos somos 
encorajacios a pedir o que quisennos em nome de Jesus. Nos temos 
a celteza da sua presenga, quando nos rzunimos em Seu nome. O 
nome de Jesus C uma Tom h&, onde ha s eguranga. 

IV. NO PORTICO DE SALOMAO: 0 SE-0 DE PEDRO 
( 3 1  1-26) [Veja planta do Ternplo] 

Quando o mi l ap  reuniu uma grande multidiio, Pedro usou a 
opomnidade pam pregar-lhes o Evangelho Apostolico. A mudan~a 
que aconteceu na vida de Pedro hi um gmnde milagre. Pouco 
tempo antes, ele tinha negado ao Senhor e n3o teve comgem pala 
con5ssar o %nLior. Ao veiem a hkpidez de Pe&u e Jo%o, sabendo 
que elam homens iletmdos e incultos, adrnitammse e reconhecemm 
que eles haviam estado com Jesus (Atos 4:13). 
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B. Tema: '2 GlorrJicaqCo do Servo de Deus - Jesus7' 

C. IntroduqCo: 

A pergunta de Pedro kz a atenqgo do povo desviarse de sua 
pessoa e da pessoa de Jo%o e centrnlizarse em Deus, que ibm o 
verdadeim Autorda cum do cox0 (versiculo 12). 

1. Pela f2 em o nome de Jesus, o Deus de Abrago, de Isaque e de 
Jac6, Deus havia glorificado a seu Servo Jesus por meio desta 
cum (vers iculo 13-1 6). 

a. Mas v6s 0 enttegastes e negastes (velsiculo 13). 
b. Ern seu lugarpedistes urn homicida (iersiculo 14). 
c. Matastes o pkprio Autor da Vida (versiculo 15). 
d. Mas Deus 0 ressuscitou dos mofios, e n6s somos 

testemunhas desk fhto (versiculo 15). . 
e. Nossa E em o nome de Jesus 6 o que poss ibilitou este 

rnilag~ (vers iculo 16). 

2. Jesus 6 i  moito por vos sa ignoiincia, mas isto apenas cumpriu 
zs p.n&c izs @es iculos 17, ! 8). 

3. Exorta@o de ampendimento e obediencia, pam que os seus 
pecados fbssem cancelados e pam que ~cebessem o dom do 
Es pirito Santo (vea iculo 1 9). 

4. Se houver obediencia da vossa parte, as benqBos da segunda 
vinda de Jesus vos pefiencego. Jesus pemnecek  nos ceus, 
ate que todas as coisas que o Antigo Testamento diz sobre Ele 
s ejam cumpridas (vels iculos 20,2 1). 

5. Mais evidencias pmEticas de que Jesus e o Messias prometido 
(vers iculos 22-24). 

a. Mois6s falou a Seu respeito (versiculos 22, 23; 
Deuterondmio i 8: i 8, i9). 

b. Todos os pmktas fhlamm a res,peito de Seus dias 
(vels iculo 24). 
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6. Urna exo&qi%o aos judeus, relernbmndo-lhes que s%o mas 
dos pmktas e da alianga, pan que aceitem a Cisto Jesus e, 
ass im, entrem no gozo de todas as pmmessas dos pmktas e da 
alianqa (versiculos 25-26). 

Lucas, natualrnente, nds d6 apenas pequeno resumo das 
palavns do ap6stolo P e h .  Sem duvida, Pedro desenvolveu cada 
urn desses pontos, usando, tambCm de muitas ilustm~6es e 
aplicaqks . 
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NA PRISAO 
Atos 4 

A mensagem de Pedro n%o hi concluida, pois kltava-lhe a 
exortag50 final; restava ainda a resposta do povo A exortag80 do 
apbstolo. Mas, enquanto as palavras de Pedm estavam sendo 
pmkridas, a multidiio fbi l~mpida por um gtupo de homens 
amdos ,  que, precipitandose pel0 meio dos ouvintes, prenderam 
Pedro e Joiio, recolhendoas ao chrcere ate o dia seguinte. 0 s  
motivos desk ato s enam dois. 

Em primeiro iugar, o motivo imediato h i  a p e ~ a q i i o  da 
ordem, justarnente na horn da o1ag8o. A cum do homem cox0 
cz isc i  uii3a agi'tg5o ii3 k m p b  e na Giza ijiie z. ck-mdava. 
h- seg~ndo ! ~ g ~ r ,  T d c . 2 ~  & q ~ e  0s S Z C . ~ ~ O ~ S  e 9s S & C ~ ~ S  

estavam ~ssentidos "por ensinarem eles o povo e anuncia~m em 
Jesus a ressmigiio dos mofios ..." 0 6dio contra o "NOME' de 
Jesus aqui se maniksta pela pitneira vez depois do Pentecosk. 
Notese que a cun do coxo se deu 9s 3 horas da tarde, mas a pris%o 
de Pedm e Jogo se dell mais 011 menos na horn do por do sol, dwndo 
a Pedm e Joiio ampla opottunidade para pregar ao povo. Atos 4:3 - 
"J B em tade". 

Notese que a prinleim oposiqiio 2 nova i p j a  veio da pa& 
dos lideres religiosos do povo. Mais tade a Tgreja enkntaria a 
oposigiio dos govemos, mas o plirneim conflito se tmvou no c a m p  
da religiiio. 

Mas Lucas acrescenta uma palavra de conforto no versiculo 4: 
"Muitos, pokm, dos que ouvimm a palavra a aceitaram, subindo o 
numem dos homens a quase cinco mil.." Eta C a ultima vez que o 
nfimero de membms 6 mencionado. Q Corintios 16:9). 

I. PERANTE 0 S ~ I D F U O  (45-22) 

0 Si6dri0, perante o qua1 os ap6stolos fixam levados, 
consistia de 70 homens (ou talvez 71, isto 6, 70 mais Moises - 
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Niunems 1 1 : 16). 0 Sinkdrio em compos to de 22 douto~s da lei 24 
sacedotes e 24 ancigos. Fssas emm as autoridades rekridas no 
ve~siculo 5. 0 SinCdrio se reunia em serni-circulo, e os ap6stolos 
hmm tmzidos a s ua pres enqa, a iim de s erem julgados . 

0 intemgat6rio e a deiksa de Pedm se encontram nos 
velsiculos 7-22. No lim de Deutemn6mi0, capitulo 13, 
encontramos urna passagem que lanqa luz sobre a passagem em 
considem$io (examine Deuteron6naio 13). Este capitulo i3 d5 uma 
insttug30 aos lideres religiosos de como deveriam investigar o 
ministkno de qualquer que se kvantasse para apresentar urna nova 
mensagem. "Com que poder, ou em nome de quem kestes isto?" 
Em m a  pergunta tecnica. 

Bs os pensamentos principais da deksa de Pedro: "Que 
fizemos n6s? Cummos urn homem pobre e hcapacitado. Is so todos 
n6s c~risiciemmos uma 'ma obm. Om, ss estzims aqui pam sennos 
e x 2 t ~ ~ a d ~ s  2 rzspeib* dessa  biz, ~ s t m  pi"i~ii:G paiz eiikiiWi 
qualquer acusaqgo. Em que poder bi operado esse milagre? "Om, 
seja conhecido de v6s e de todos os filhos de Israel. Em nome de 
Jesus de Nazak, a quem v6s clucificastes, mas a quem Deus 
ressuscitou dentre os mortos, e que este homem esth aqui, 
pe rk i%~e~te  SZG, pem~te v6s. Jesus 6 z p & ~  pa: v6s ~jeitada, 
v6s que sois os edificado~s, mas que hi kita a pedm angular, e em 
nenhum outm ha salvaqgo; poque debaixo do cCu n5o existe 
nenhum outm nome, dado en& os homens, pelo qua1 impo* que 
sejamos salvos ." 

Que maravilhos a pmgres s 50 de pens amentos . Notes e: (1) 
Pedm chama a atenq8o para o homem cumdo, que se achava en* 
eles (versiculo 16). Como sucedem aquela cum? (2) Por rneio de 
Jesus de Nazak. Quem C Jesus de Nazak? V6s bem sabeis, pois C 
Aquele a quem clucificastes. E tambCm Aquele a quem Deus 
res suscitou dentre os mortos; sirn, Ele 6 a pn5pria pedra que v6s, os 
constmtores, desprezastes. Esta ultima proposig50 revestiase de 
pmhdo significado para as autoridades. Pedro pinta as 
autoridades, cornpamd~s a consttutores de urn templo que, 
chegando ii pedm que hra talhada para ser a pedm angular, n5o a 
wconhecemm e pmsseguiram na constmg30, mesmo sem ela! Um 
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templo sema pedm de esquina, sem a pedm angular! 
A ambigiio, o orgulho, a inveja e a intole&ncia deles cegamm 

I completamente os seus olhos & maravilhosa verdade. Se Jesus 
~alrnente em o Messias, se ektivamente it,m ~ssuscitado den* os 
mortos, se  em, com ekito, a pedm angular, engo Pedm podia dizer 
com toda a raziio: "E niio hh salvaqiio em nenhurn outm", pois Deus 

I nfio havia pmvido qualquer outro meio ou plano, debaixo do cku, 
atmvds do qua1 a s alvag2o pudes s e s er adquGda go20 14:6). 

A. A DecisZo Do Sine'drio E A Resposta Dos Apdstolos: 

0 que quer que as autoridades tenham obse~ado naquele dia, 
uma coisa nfio deixamm de perceber, que hi "a inkpidez de Pedm - 
e Jo2o". Em face de julgamento e mode, niio hesitamm em acusar 

m 9s se:: acusadoxs de tziigiio e assasshato de Jesus. liveram a 
coragem suficiente pan exoltxir os !?de.r~s dz k ~ e !  a b~scarem a 
salvaqfio em nome mesmo Daquele a quzm haviam matado. 

"Sabendo que emm hornens 3ettadc.1~ e incultos", de acordo 
corn o ponto de vista deles, considerando o kinamento mbinico, 
"reconheceram que eles haviam estado com Jesus." A sabedoria de 
Jesus h i  admitida p r  todos eles, e, agom, &do qlre p d a m  d iz~ r  C 
que Pedro e Joiio haviam estado com He e que se haviam embebido 
de Seu Espirito e sabedoria. 0 hico %to que nzo pudemm 
cornp~ender e que os ap6stolos n%o somente haviam estado com 
Jesus, mas que agora o pxjprio Jesus estava neles. 

Notese a confis siio do Shedno: 

1. Um milagre nothvel havia sido ektuado por intemkdio dos 
ap6stolos. 

2. Este fato em evidente a todos os habitantes de Jemsalkm. 

3. Niio havia meios nem necessidade de negh-lo. "Vendo com 
eles o homem que fola cmdo  ... (que) tinha rnais de quarenta 

7) aces . . . 
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"Que absolutamente ngo falassem nem ensinassem em o 
nome de Jesus ..." 

' C .  A Resposta De Pedro E Jo60: 

"Julgai se  C justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a v6s do 
que a Deus; pois n6s n%o podemos deixar de Mar das coisas que 
vimos e.ouvimos ." 

11. A IGREJA EM ORACAQ (4:23-31) 

0 s  ap6stolos deixamm o Sinkdrio em triunhnte alegria, 
pokm, sem qualquer sentimento de ozulho. Sendo deixados, 
i'procuiamm aos im5os." Quem emm esses kmiios, e onde estavam 
~ u z i d ~ s " ?  &+zveLtciite t e r i c m  sido GS XSSXGS i ip6st~l~s e os 
associados mais intimos. Parece mzoavel pensar que fbi no 
Cenaculo o local pam onde Pedro e Jo%o Etomamm nes s a w a s  igo. 

Em poucas palavras, a ora$%o un2niiie da i ~ j a  foi pedindo a 
continua$%o daquilo que havia provocado a hostilidade dos 
sasedctes e ar,ci$ics (.:ersic~!e 30). 

A resposta foi gamntida pelo hto de que "tendo eles omdo, 
tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficamm cheios do 
Espirito Santo, e, com intrepidez anunciavam a paiavra de Deus ." 

111. A VIDA DA COMUNIDADE CRISTA 

Desde o dia de kntecoste, dia em que a Igreja fbi fbmada, 
nossa atenqgo tem sido concentmda na obm de Cristo atraves das 
vidas de apenas dois de Seus servos. k c a s ,  agom, nos deixa 
contemplar algo da obm do M e s k  nas vidas de toda a conpgaqBo 
dos cristiios. Observese o rnamvilhoso poder de Cristo na 
"multidZio dos que cremm." 

1. T ~ a m  um s6  comqgo e urna s6 a h a .  Havia unidade total, 
tanto no amor, como na E. 
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Sabiam que haviam sido cornpdos por certo "pre907' e que 
n%o pertenciam a s i mesmos. Es sa ausCncia de egoismo atingiu 
atc5 mesmo suas posses materiais, e ikz com que todos 
pmums sem o bemes tar comum. "Ningdm cons idemva 
exclus ivamente sua nem uma das cois as que possuia ..." 
Essa unidade real e piitica fbmeceu p n d e  poder e apoio ao 

testemunho dos apdstolos . 0 s  apdstolos podiam apontar pam 
um gmpo de exemplos vivos do poder de sua mensagem sobre 
a ~ssumi@io do Senlior Jesus. Por esse motivo C que, "com 
giande poder, os ap6stolos davam o testemunho da 
res s uneiq%o do Senhor J esus ." 

"E em todos havia abundante gaga". Esta graga se rnanikstava 
no desp~endimento dos crentes, do egoismo e das coisas 
materiais do m d o .  A dgreja vivia na supremacia do 
es pirituai sobre o matedai. ktavam de tal maneha dominados 
pelo poder espiritual que os possuia que "nenhum necessitado 
havia en& eles, poquanto os que possuiam tenas ou casas, 
vendendoas, tmziam os valores cones pondentes, e 
depositavam aos p6s dos apdstolos; e engo se distriiuia a 
quaiquer um, ii medida que aiguCm tinha necessidade." 

Lucas nos fbmece um exemplo desse desprendimento, do 
espirito e da obm daquela unida congegag50 crist3 de 
Jerus alCm. "JosC, a quem os ap6stolos demm o sobrenome de 
BamabC", &z como tantos outros, pois vendeu seu p ~ p l i o  
campo, pam que os itmzos n%o sentissem necessidade 
material. 
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0 PRIMEIROATODISCIPUNAR DA IGRlEJA 
Atos 5:l-11 

Ha uma pequena palavla de t~3s lems que quase sempre 12 
usada em toda nanativa. Essa paiavra 6 "mas". Aqui em meio ao 
relato da hist6ria do avango pmpssista da Igeja, h c a s  hi 
obrigado a usar um "mas". Havia gmnde unidade enbe os cnstiios, 
tanto na $5 quanto no que se refkria as suas pos se s sks ,  e gmndes 
eram os ~sultados dessa unigo, mas aqui temos o primeiro esfbrFo 
de Satanas, nurn movimento que teve inicio mesmo dentro da 
Igreja. Ate entiio, todas as tentativas satinicas para impedir a 
caneim da Igreja tinham sido deskridas de fblil, mas este capitulo 
tsm hicie c m  c! %!ate dos p ~ i w e i ~ s  go!ps de %f2n2s d e s k i d ~ s  
pelo lado de dentro. Obselvem o primeim ato disciplinar da Igreja. 

Dois membms da congregaqiio de Je~usaleni; dois membms 
"dignos" no conceit0 dos crentes de Jerusalem, Ananias e Saki. 

Alguem poderia dizer qile a posse de um temno hi a causa 
da dificuldade do casal, mas o pecado deles estava localizado em 
seus com@es, e niio em seu teneno. 

0 seu pecado fbi duplo: 0 amor ao louvor humano e o amor 
ao dinheim (I Tm6teo 6310). Sem duvida, os que vendiam as suas 
pmpriedades, para que os irmiios pobres pudessem ter o que comer, 
emm admirados pela congregaqgo. Isso em justamente o que 
Ananias e S a h  queriam, po16m, ngo estavam dispostos a 
consegui-lo por urn es h q o  des interes sado. A dificuldade dsles 
jazia naquela "raiz", em seus comqks, que 6 o motivo de todos os 
males - "0 amor ao dinheiro". 

Ananias e Saki  eram culpados do pecado da hipocrisia, o 
que nada mais era do que o pecado da mentim, e, o que e pior, 
mentir ao Espirito Santo. Ninguem os mandou vender sua 
pmpnedade e nem tmzer uma pa* do di ie im aos ap6stolos. Ngo 
&am c~ndefiad~s par term &do soi;;ei~tc i.iiia paits do pie~o, e 
n2o teriam sido condenados se nada tivessem dado. Pedm explicou 
que Satanas 6 que sugeliu a decisiio tomada pelo casal, mas deixa 
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bem clam que Ananias pecara por sua pripria escolha e 
detemhaq80. Podemos dizer que Ananias, em alianqa com Satanas 
decidiu tentar enganar a Deus corn uma mentin. Imaginese a 
ousadia de p m m r  iludir, n5o urn homem, mas o priprio Deus ! 

Deus nem s e r n p  revela publicamente o pecado do homem, 
mas ha ocasi&s em que isto se torna necessario, para o bem do Seu 
povo e de Sua causa. 0 julgamento sevem de Ac3 (Josu6 7:l-26) 
visou impedir que toda a naggo de Is me 1 ibs se contaminada pelos 
pecados da inveja e da lascivia. 

"Ouvindo estas palams, Ananias caiu e expimu, sobrevindo 
p n d e  temor a todos os ouvintes ..." N%o ha evidCncia de que Pedro 
tenha alguma coisa a ver com aquela mark stibita. Parece, antes, ter 
sido urn subito golpe da vontade divina, cuja responsabilidade n5o 
poderia ser atribuida a Pedro, mesmo na sua qualidade de oficial da 
igteja, mas somente a Deus, que C o governador mom1 dos hornens. 
A iieces idila& des sa iiie&'& divhla ser nie;iOT coii- qEen 
ao meditamos que, caso a h m a  de Ananias e S a b  tivesse 
passado desape~ebida por algurn tempo, seu Cxito sena apenas 
t e~ r i f iko ,  porque a hude acabaria sendo descobelta, mais cedo 
ou mais tarde, e, quando isso acontecesse, pmvocaria urna gmve 
dii&iiqi%o do coficeito qie os crkQos gmavaiii piailtc o pvo,  
sem filar nas duvidas que se levantariam sobre os poderes do 
Espirito Santo que habitava nos ap6stolos. Se os hornens 
concluissem que o Espirito Santo podia ser enganado, toda a 
autoridade apost6lica ficana minada, podendo chegar ao exttemo de 
abalar a E de alguns. A tentativa de Ananias e S a h  pmvocou uma 
crise tal que somente uma vindicaqgo completa do poder do Espirito 
Santo poderia debelar, extirpando todas as dtividas e ficando como 
liq3o inesquecivel. 

I. 0 RESULTADO IMEDIATO DA MEDIDA 

0 resultado imediato da medida disciplinar, aplicada pelo 
Senhor, ibi justamente o que era desejado: "pnde  ternor" sobre 
todos os que ouviram a noticia do acontecimento. 0 insucesso da 
b m a  trouxe tanto beneficio A causa de Cristo quanto o s eu sucess o 
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seria rnalefico. E s e  temor que caiu sobre todos n8o fbi pmvocado 
apenas pela morte de Ananias, mas tambem pela evidCncia que o 
acontecimento fbmeceu sobre a operag80 dos dons do Espirito 
Santo que habitava nos ap6stolos. 

A. 0 Resultado Prhtico Da Pureza Produzida Pela Disciplina: 

I .  Ja  foi obselvado que o temor fbi um dos res ultados da medida 
dis ciplinar. 

2. 0 poder tambkm k i  um dos lesultados da medida. Leia o 
ve~siculo 12. A lgreja Pura e Santa e a Igreja Podemsa! No 
x h e  de Deus quzstid~de n2e C nada, 1 ~ 2 s  qr_la!idade C t~~do!  

3. LCMaS, bS ES~aliteS, iiiig-Li6iii O-us8vi? ajUn~aT4e a eles ; pkm 
povo lhes tributava gmnde admiraq80." Aqui temos outro 
resultado da pudicag80 resultante da mo* de Ananias e 
S a h .  Esta passagem tern o seguinte significado: a multidi30 
dos perdidos, os que tivessem quaisquer tendencias ti 
sen-ielhan~a de Aiaiiias e %&'"a, i i b  oiisavam ziju;;';;r-se aos 
crentes, pala n5o c a k m  vitimas do mesmo castigo. 
httetanto, o povo os rnagnificava. 0 mundo sempre 
magnificad uma Igreja que n8o se  compmmete com o em, 
mas que mantem uma posiq8o de santidade pemnte o mundo. 
Somente quando as vidas dos santos se  acham compmmetidas 
por compromissos mundanos C que a Igrcja deixa de ser um 
poder e o mundo comeqa a s onir. 

4. "E crescia mais e mais a multidiio de crentes, tanto homens 
como mulheres, apgados ao Senhor". Outm resultado hi 
uma gmnde colheita de alrnas sincems . 

5. 0 velsiculo 16 nos %la dos ekitos do poder da congegag80 
de jelusaiem que ja chegava bem ionge. A noticia do 
mimculoso minisGrio dos ap6stolos logo h i  levada as cidades 
ao redor de Jerusalem, atraindo gmndes multidks que traziam 
consigo enfennos e atonnentados "0s quais emm todos 
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cumdos ". 

A odem dada pelo SinCdrio fbi que eles absolutamente n%o 
pregassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas os ap6stolos 
n%o cessavam de "anunciar a palam de Deus". Is so fbi demais pam 
o sumo sacerdote e seus colegas saduceus. Niio pudemm mais 
supoar este estado de coisas. Niio suportavam por mais tempo 
testemunhar a ffag~ante desobediencia as suas ordens. Se a 
desobediencia dos ap6stolos niio tives se pmvocado tal i n t e ~ s  se  
entre o povo, provavelmente o sumo sacerdote niio a tivesse levado 
em considem@o. Mas, como o povo estava interessado naquela 
pregag!o, "tornammse de inveja". 

E impoltante notar que, desk vez, todos os doze ap6stolos 
fomm encarcemdos. 

B. A Divina LibertaqGo (19-20) 

Quando o homerr! chega 20 dc si msmo, chegog a 
oportunidade de Deus. Que teria acontecido ti causa de Clisto se  
todos os doze ap6stolcs tivessem sido julgados e condenados? Foi 
exatamente o plano do SinCdrio n%o deter somente dois homens, 
mas s ilenciar todos os doze de uma s 6 vez. 

Hebreus 1:14 nos ensina que os anjos siio espiritos 
rninishado~s enviados pam servir a favor dos que hiio de henlar a 
salvagiio". Nes sa ocas iiio, Deus enviou um desses ''espiitos 
miniistmdo~s", a quem deu urna takfi especial, a tarefa de ablir as 
portas do chrcere que s6 estavam fkchadas pam o poder hurnano. 
Por que motivo hmm eles ass irn libertos ? 0 anjo ES pondeu a es sa 
pergunta, quando os k z  sair sob o cCu esbelado. "Ide e, 
ap~sentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavms desta 
vi&." 

& sem medo do que os homens lhe pudessem fizer, "logo ao 
romper do dia, entmmm no templo e ens inavam." 
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IV. PERANTE 0 sIN~DKIo (5:2 141) 

A. . ReuniGo Do Sine'drio E Julgamento Dos Apdstolos (2 1-28) 

Algurnas homs mais tarde, em outm park do Ternplo, o sumo 
sacerdote reuniu o Sinedrio e, enquanto a augusta assembleia 
espemva, fbmm enviados alguns oficiais pam tmzerem os ap6s tolos. 
Poucos momentos depois, o Sinkdrio viu os oficiais de volta, 
pokm, sem os prisioneims. E os oficiais demm-lhes a noticia 
espantosa de que, embom tivessem encontmdo as portas do carcere 
perfkitame~te trancadas e as sentinelas em seus lugares, niio 
enconttamm ali os pris ioneiros . NinguCm podia okrecer qualquer 
explicaqgo pam a ausencia dos ap6s tolos . 

Quando os principais sacerdotes ouvilam estas coisas, 
con-wamm T------ 2 medihr sob= qnais se.t;!am ns ~ s u l k d o s  da fioticia, 
caso o fit0 viesse a cair no conhecimento do pfiblico. Enquanto 
estavam assim pensando, alguem veio dizer-lhes que os mesmos 
hornens que desaparecemm da pnsiio estavam agom pregando a 
mesma mensagem pela qua1 jB haviam sido aprisionados por duas 
vezes. 

Veja a acusaqiio do sumo sacerdote: "Expressamente vos 
ordenamos que ngo ens inas s eis nes s e nome, contudo enches tes 
Jemsaldm de vossa douttina; e quereis lanqar sobre n6s o sangue 
desse homem." (Mateus 27:24-25). Ao exigir a mode de Jesus sobre 
a CIUZ, o p16prio povo, instigado pelos lideres, disse: "Caia sobre 
n6s o s eu sangue, e s obre nos sos filhos" . 

B. A Defesa De Pedro (29-32) 

Tendo sido os ap6stolos apresentados ao concilio, o sumo 
sacerdote lanqou contra eles estas duas acusaqks: 

Primein, eles haviam violado a pmibigiio do Siedrio; 
Segunda, em seu ensino, os ap6stolos estavam lanqando a 

culpa da morte de Jesus s obre as autoridades do Sinkdrio. 
A resposta dos ap6stolos kriu dktamente o ponto que devia. 

Tendo Pedm como pow-voz, dekndemmse da dupla acusaqiio. 
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i 
1 .  Desobedecemos vossa pmibiq80, pokm, "antes impolta 

, obedecer a Deus do que aos homens ." 
1 

2. Tencionamos deixar bem clam o pensamento de que o sangue 
de Jesus Cristo esth em vossas Mas, pois v6s o matastes, 
pendmndm em uma CIUZ. Deus, contudo, 0 ressuscitou, 
sendo E4e exaltado a m8o direita de Deus. Padeceu e fbi assim 
exaltado, a fim de tomarse "Wcipe e Salvador, a fim de 
conceder a Israel o ampendimento e a remiss20 de pecados". 

3. "N6s somos testemunhas destes fi~tos, e bem ass im o Espirito 
Santo, que Deus outorgou aos que h e  obedecetn". 0 s  
ap6s tolos emrn testemunhas da obm e triunfb de Jesus  sob^ a 
tena, enquanto o Bphito Santo havia testemunhado, 
batizando e conhando a palavm de todos que cressem. 

C'. Kesuitado Da Dejssa De Pedro: 

1. 0 Conselho de Gamaliel e a Libeltaqgo dos ApCtstolos (33-41). 
0 desejo do Sinidno era de matar os ap6stolos, (versiculo 

33). As palavms de Pedm os haviarn atingido como urn golpe 
de espada e tinham aue tomar uma decisgo. A verdade, 
quzndo aplicada ao cora@io e a consciencia humana, ou 
pmvoca a ira do homem ou 640 sentir a bisteza que vem de 
Deus, por causa de seus pecados. No caso do Pentecoste, o 
resultado fbi a tristeza que vem da parte de Deus, mas, aqui, a 
ha se manikstou, (Hebreus 4:12). 

0 conselho de Gameliel pode ser resurnido pelos 
versiculos 38-39. "Dai de d o  a estes homens, deixai-os, 
poque, se este conselho ou esta obm vem de homens, 
perecersi, mas, se C de Deus, n8o podereis desttui-los, pam que 
n2o sejais, poxventmi, achados lutando contm Deus ." 

Este homem, Gamaliel. f6i o homem que ensinou a lei a 
Saulo de Tarso. Disse Paulo, em Atos 22:3: "Eu sou judeu, . . i i a ~ c i d ~  em TZEO da Cilicia, mas file CTiei IiesB cidade e a q t  
h i  instiuido aos pes de Gamaliel segundo a exatidgo da lei de 
nos s os ante pass ados , s endo zeios o para com Deus , como todos 
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v6s o sois no dia de hoje." 
Apesar de todo orgulho krido, as autoridades 

"concordalam com ele". NZio puderam, entretanto, deixar 
aqueles homens h e  em paz, sem aplicaraes algum castigo, 
pel0 que os condenararn aos 39 aqoites (39 aqoites - paia 
machucar urn homem, sem math-lo) da lei judaica. "E eles se 
retimram do Sinddrio, regozijandose por terem sido 
cons ideiados dignos de s o h  ahntas por esse NOME'. 

E todos os dias, no templo e de casa cm casa, nZio 
cessavam, de ensinar, e de pregar Jesus, o Cnsto." 
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A NECESSIDADEDEORGANIZACAO 
Atos 6: 1 a 7: 60 . 

0 primeim pmblema surgido no seio da nova Igreja fbi o 
pmblema da hipocrisia de Ananias e Safh, e este hi resolvido com 
o julgamento instantiineo que o Senhor mandou sobrc o casal 
culpado. 

0 segundo problem surgido fbi de natmza d ik~n te ,  e tinha 
de ser rcsolvido de uma maneim dikrcnte. 0 costume "tudo em 
comum" hncionou bem a principio, mas, com a multiplicagiio 
nxiavil4iosa do ilhneru dos discipulos, tomou-se urn probtma 
~ 4 i o  11?i.istrslr 3 k o k s  pessczs. 5 de 2 ! g ~ m  azrniii, nz " - 
distribuiqBo dihria de alimentos, as vihvas dos helenistas estavam 
s endo esquecidas . 

Quem emm estes helenistas? 6 necessBrio entender clammente 
quem emm eles. Em primeiro lugar, eles nBo emm gregos, mas sim, 
illdens, rle pan3 szing~e j~daicc, k! qua1 os hebreus. J -- 

0 s  helenistas emm judeus que moravam longe e visitavam 
Jems alkm por ocasi5io da Festa do Pentecoste, ou, entilo, judeus que 
nascemm e vivemm longe, mas que agom momvam em Je~usalkm. 
Eles hlavam grego e emrn gmndemente influenciados pela cultura 
grega. Por esta mziio, eles emrn chamados de judeus gregos ou 
helenistas. Eles fbmm influenciados pelos costumes e pelas idCias 
dos p g o s .  Sem duvida alguma, eles emm mais prtjspems e tinham 
elevado padso de vida. Eles tinham a mente mais abelta e emrn 
menos apegados as tmdiqks do que os judeus da Palestina. 

E te s  helenistas, certamente, emm conscientes da diktenga de 
linguagem e de cultum. Eles, pmvavelmente, emrn muito sensiveis 
a respeito de qualquer dikrenqa que os ap6stolos pudessem ter 
&to, enquanto aciministmvam a igreja. Se as viuvas helenistas emrn 
ou niio negligenciadas, n6s n3o sabemos ao cefio, mas, quando 
surgia algurna &]ha, os judeus p g o s  emm ~p idos  em exprcssar 



suas queixas . 
Este, possivelmente, fbi o primeiro incidente envolvendo um 

es pirito nacionalista que aktou a igreja. 
NinguCm levou a noticia da negligencia aos ap6stolos; 

nenhuma palavla fii diretamente pmkrida sobre a quesEio. Apenas 
"mmumvam". E como as mmumq&s podem e e m  impedido o 
progress0 dos filhos de Deus, attavCs de todos os sCculos! 

Com a multiplicaqiio do n h e m  de discipulos, houve 
necessidade de pcir urna o~anizaq80 pan cuidar e ministmr, tanto 
as necessidades materiais, como as espitituais do povo. Em 
necessario que mais pessoas se envolvessem ativamente na obm do 
Senhor, a qua! niio se resune apenas A pregaqiio da Palavm. 

11. AS PROVID~NCIAS DO§ DOZE E DA CONGREGACAB, 
PAFU ALIVIAR A SITUA~AO 

Quando a noticia chegou aos ouvidos dos ap6stolos, estes 
tomamm a ~nica providencia siibia compativel com as 
circunsttincias; reuniram todos os interessados no assunto e lhes 
apresentamm um plano de aqiio que haveria de minomr o pmblema. 

Primeiramente, esciareceram que, embom eles mesmos 
hssem oficiais da Ip ja ,  niio lhes competia ocuparse do selviqo 
das mesas, p i s  haviam sido charnados pam a omq8o e pam o 
ministkrio da pregaqzo da Palavm. 0 s  ministms do evangeho 
precis am sempre ter em mente a atitude dos ap6stolos. A primeira 
responsabilidade do pregador C consagmrse a omqiio e ao 
rniniserio da Palam, e niio envolverse com ttabalho secular, a 
menos que seja absolutamente necess8rio. Se os ap6stolos tives sem 
que ocuparse com essa nova preocupaqiio, a pregaq8o do evangelho 
seria neggligenciada. (Jeremias 48:lO) 

A solug30 estava na escolha dos sete melho~s homens da 
congregaq80, e que es'divessem qualiiicados, de acordo com as 
especiscaq8es dadas divinamnte. 0 s  ap6stobs ordenamm que os 
santos escolhessem dentre eles nlesmos. Eles f1zeram isso, e os 
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ap6s tolos lhes impus emm as m2os e os ordenamm como diaconos . 
0 s  nomes destes sete diitconos fixam: EstEvi50, Filipe, hkom,  

Nicolay Nicanor, T i o  e Emenas. 
Vamos exarninar a maneita como esses homens %ram 

es colhidos : 

1. 0 s  ap6stolos indicamm as qualifica@es. 

2. A i p j a  k z  a escolha ou eleiqiio. 

3. 0 s  ap6s tolos ratificamm a escolha, ordenandoas. 

0 metodo pelo qua1 isto fbi kit0 satisfez a todos. 0 povo fez a 
escolha, mas os ap6stolos mantiveram a autoridade e a decis%o final em 
suas m%os. 

TambCm devemos notar que todos esses homens tinham nomes 
gtegos. 6 pmvavei que todos eies hssem gregos. Que rnaravilhosa 
e gizc;i~sa iiizneiii os ap6siolos usamm pam resoiver o probierna e 
manter a unidade. Se os gregos sentiam que n2o podiam confiar nos 
irGos hebreus, eles agom aprenderam que seus a o s  estavam 
pmntos para confiar ne les . 

5. As QilaliJ5cqo"es Dos Didconos: 

Em Atos 6:3. n6s lemos as qualificaq6es pam estes diaconos. 

I .  Homens - A palam grega usada aqui C especifica pan o sex0 
masculino. Mulher niio deveria ser escolhida. 

2. Dentre vds - Bes deveriam estar na igreja. NinguCm de %ra 
deveria participar do govemo da igreja. 

3. De Boa Reputagfio - Bes tinham que ter boa teputaqiio. 

4. Cheios do Espirito Santo 

5 .  Chezos de Sabedoria - J3es tinham que ser homens de 
maturidade . 

Fssas palavms agmdaram a toda a multidiio dos crentes, e eles 
selecionaram sete homens com as qualificaqks apontadas. Nessa 
seleqZio, percebemos tanto a sabedoria, como o amor dos Was da 
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Igreja em Jerusalem. 0 s  homens fbmm empossados em seus 
~spectivos oficios, por meio da impos i@o das mfios dos ap6s tolos . 

Im. A PROPAGACAO DA PALAVRA DE DEUS (6:7-8) 

Cada vez que Ivcas menciona qualquer dificuldade surgida na 
congrega@o de Jerusalem, sempre encena o incidente com a 
reconfbrtante explanagiio de que aquela dificuldade fbm usada pel0 
Senhor pam tomar rnais not6ria a Sua gloria, e que, por rneio dela, 
rnais almas fbmm convertidas. Por is so, depois que as mumum@es 
cessamm, "crescia a palavm de Deus, e, em Jemsalem, se  
multiplicava o n h e m  dos discipulos ". "TamEm muitiss imos 
sacerdotes obedeciam a En. 

E interessante notar que, pelo menos dois desses diaconos, 
Fijije at&..- "-,Cvao, apesar Ge teiciii sicio escobidos pard "seruk 5s 
mesas", tezm,,rr;.e g~r?des p ~ g a d e ~ s  e eva~ge! isks . h ~ c e  l l1 lP  T-- 

a rninistmgBo de EstevBo nas coisas materiais o levou a um contato 
mais intirno corn o povo, e que seu zelo pelo evangelho de Cristo 
h i  estimulado. Sendo cheio de @$a, de E e do Epixito Santo, 
s entias e movido de compaixiio pelas neces s idades es pirituais do 
povo, e Deus rcspfiderr As suas nmqSes, ~zenr to  "pmdigios e 
grandes s inais entre o povo." 

IV. NA SINAGOGA DOS LIBERTOS (6:9-12) 

A. Aqueles Que Se Opuserarn (6:9) 

Sem dtivida, EsGv8o em urn judeu p g o ,  ou helenista. Om, 
logicamente, a quem p a w e  que BGvBo haveria de prektir dirigir a 
Palavm do Senhot? Cextamente, aqueles que, como ele, tambkm 
emm judeus helenis tas . h c a s  diz: "Levan tam e alguns que emm 
da sinagoga, chamada dos Libeltos, dos Ckneus, dos 
Alexandtinos, dos da Cilicia e Asia, e discutiam com BtCv80y7. 
Ceriamcnte, esks judeus heienistas, isto C, criados ciebaixo cia 
id3usncia da cultuta s g a ,  apesar de sewn de tantos lugares 
dife~ntes, se  reuniam em uma so sinagoga - a sinagoga dos 
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Libertos, que s igtufica: "dos homens limes". Concluimos que 
I 

aqueles homens deviam ter sido, anterionnente, escravos que, 
I depois, haviam cornpmdo ou adquirido de qualquer outm naanejla a 

sua libedade. Isso nos ajuda a compreender poque eles emm 
chamados "Iibertos ". 

B . As Maldades Daqueles Que Rejeitaram (1 0-1 2)  

0 s  altercadores "Libertos", embom tenham se  oposto 
tenazmente a posi@o de EMvZo, que tambem em helenista, nil0 
podiam res istir ou sobreporse aos seus argumentos . Entretanto, em 
lugar de renderem seus comq6es ao Senhor Jesus, prekrimm opor- 
se  a influsncia do Espirito Santo. E se mostmmm n8o somente 
contcArios ao Senhor, mas, igualmente, desonestos, pois 
< < - . . I  suoomanrri hornexis que disseram: 'Ternus uuvido eesk homem 
p ~ % +  b h s 9 ~ i a s  c e m  MeisCs e cm?zi Deus."' E p a b m m  a 
mentim por toda a cidade, e n5o demomu muito pan que essa 
maliciosa inverdade produzisse seus malCficos ekitos . Essas 
palavms chegamm aos ouvidos do SinCclio, e houve muita agitaggo 
a res peito do homem acusado de blasErnia. 0 s  ancigos e escribas se 
!anqa~rr! cofitm E@vgo, cox0 antes se hayiizslm h ~ q a d o  conW os 
ap6stolos, e o Wuxelam perante o S i n d ~ o .  Eksa acusaqiio em 
punida com a pena de morte. 

NOTA ESPECIAL E bem pmvhvel que Saulo de Tarso tenha sido 
membm da Sinagoga do Libertos, uma vez que ele eta da Ciiicia, e 
Lucas enfatiza que alguns "da Cilicia" discutiam com Esevgo. 
Sabemos que, quando Esti2v%o k i  condenado a morte, Sauio 
consentia na sua morte, e que as testemunhas deixamm suas vestes 
aos pes dele. Mais tarde, Paulo usou muitas das mesrnas express&s 
que Estsvgo empregou na sua deksa pemnte o SmCdrio. Alguem 
disse que devemos Paulo, o grande a@s tolo, a Eti2vZi0, o primeh 
mi&. 
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A. 0 Depoimenro Das Falsas Testemunhas (6:13-14) 

Quando EstevZio fbi levado pemnte o Sbedrio, apresentamm- 
se  tambkm as testemunhas hlsas, com sua acusaqiio especgca: 
"Este homem niio cessa de hlar contta o lugar santo e contta a lei, 
poque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destmki 
este lugare mudala os costumes que Moises nos deu". 

Eissa acusagiio niio passava de m a  negra mentira, tecida por 
meio da distoqgo das palavlas de Esteviio. Eiste, pmvavelmente, 
havia &lado, em suas pregag%s, da destmig50 do templo, segundo 
o Senhor Jesus havia proktizado @lateus 24:1,2), e talvez ele tenha 
repetido as palavms do Senhor Jesus ~elativas a destmiqiio de Seu 
prbpko corpo Qoao Z:i9-22) ~comodancio essas paiavms de f6rma 
a ser"riEizm aos szus raiis Pi"vi"v@S&jS, aciisadoizs d2 k4&"?go 
fornulalam sua acusagtio. 

"Todos os que estavam assentados n o  Sinedrio, fitado 0s  
olhos em Eistihiio, vimm o seu rosto como se hsse msto de anjo". 
Ele bem sabia que chegam o momento supremo de sua vida: e as 
emo@es que sacudimm sua alrna, enquanto ele pensava, em rtipida 
sucessiio, sobre o passado, sobre a mofie, sobre os ceus, sobre a 
causa que ele havia defkndido e sobre o assassinato vil que sena 
pelpewdo em breve, kelam seu msto brilhar com bdho quase 
s obrenahual. 

C. A Defesa De Est2v6o (7:l-53) 

Lembrese, enquanto considemmos a deksa de Eis@viio, que 
ele se achava pemnte o Sinkdrio, a fun de ~sponder  a urna acusagiio 
de b!as Crria. Evide~te~ecte, e!e jn!g~u mekc: apm&-xxz=se & 
acusaggo de maneim indireta. E, assim, este judeu helenista, que em 
"cheio de sabedoria", usou urna analogia pam apresentar, dessa 



fbm,  a oportunidade de eles aceitarem ao Senhor Jesus corno o 
Messias. Com esse pensamento em mente, Est2viio dedicou seu 
discurso a urna revis20 da hist6ria do povo escolhido. Niio poderia 
ter escolhido um assunto mais apmpnado pam aqueles homens que 
emm g o  orgulhosos de sua descendencia. 

Notese o seguinte: AttavCs de toda a historia da nag20 de 
Israel, Esevgo destaca o hto de que todo homem enviado por Deus 
A naqiio judaica tinha sido rejeitado e maltratado; que niio houve 
nenhum s6  dos homens enviados por Deus que tivesse s ido aceito 
por eles. No caso de JosC, os pattiaxas o rejeitamm e vendemm 
pam o Egito. MoisCs l6i rejeitado por duas vezes. A aplicaqiio, p is ,  
e que os homens daquela gemqiio haviam kit0 a Jesus exatamente o 
que os irmiios de JosC fizemm com ele. Com MoisCs e com todos os 
prukbs tambCrn niio ibi ciihnte. 

L)zzr,cs es';qG da &&sa de beii& ijiie deve 
melecer nos so cuidadoso exame: 

1 .  Introdugiio: Vida de Abm2o (2-8) 

a. Deus chamou Abmiio, primeimmente, de Ur da CaldCia (2, 
31, 

b. Depois da morte de seu pai, mudouse de Ha6 pam CanaZi 
(4-5). 

c. Deus Ihe disse que sua semente selia escmva por 
quatrocentos anos (6). 

d. 0 Egito seria julgado e os descendentes de AbraZo 
voltariam a Canaii (7). 

e. A alianqa da circuncisiio e o nascirnento de Isaque, J aco e 
doze pattiarcas (8). 

2. 0 Caso de Jose (9-19) 

a. A ~jeiqiio e os maus tmtos soiiidos por J ose (9). 

b. Deus estava com Jose e concedeu-lhe hvor a vista de 
Fara6 (10). 

c. A fbme que resultou na ida dos pabiaxas ao Egito (1 1, 
I 2). 
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d. Na segunda vinda dos patriarcas, Jose se rnanikstou aos 
seus d o s  (13). 

e. Jose manda bus car seu pai e toda a sua parentela (14). 
f Jacd momu no Egito. 0 s  patriarcas tamEm mommm e 

fbmm levados para Siquem, onde fbmm sepultados na 
turnba compmda dos filhos de Emor (I 5,16). 

3. 0 Caso de Moises (2043) 

a. Moises nasceu na Cpoca do afbgamento dos meninos 
hebreus . Foi mantido por Ms mes es em sua cas a, atk que 
fbi exposto e achado pela filha de Fam6 que o cnou em 
seu palacio (20,21). 

b. MoisCs fbi instmido em toda sabedoria dos egipcios e se  
tomou homem podemso em palavras e obms (22). 

c. Com quaRnta anos de idade, tentou libertar seu povo da 
es cravid20, mas hi rejeitado (23-28). 

d. MoisCs matou um egipcio, em seu zelo pel0 seu povo, 
pelo que h i  obrigado a kgir para Midi2 (29). 

e. fitando em Midig, ja por quarenta anos, e tendo gerado a 
dois filhos, h i  chamado por Deus, na saqa ardente, a fim 
de livmr os mas de Ismel (30-34). 0 mesmo Moises 
rejeitado pel0 seu povo eta, agom, aquele a quem 
competia opemr mamvilhas e lidemr o povo desde o 
Qito, na bavessia do Mar Vennelho, ate o d e s e ~  
(35,36). 

f MoisCs h i  quem hlou do pmkta semelhante a ele que 
haveria de vir, fbi ele quem esteve no desert0 com o anjo; 
quem hlou no monte com ele e com os pais que 
recebemm os ot6culos vivos (37,38). 

g. 0 s  pais, entretanto, n2o fbmm obedientes, mas ansiamm 
voltar ao Egito e pedimm a At%o um Bezem de Oum, 
enquanto Mois es s e enconttava no monte (39,40). 

h. 0 Rezenn de Ourn hi kite; e eles o adoraram. Deus, 
engo, os desprezou. 

Ins tituto B iblico Apos t6lico 



4. AcusaqSio Direta de Est6vSio em Resposta a AcusagSio de 
B las Cmia (44-50). 

a. 0 tabemiculo podia ser tmnspoltado e tinha uma natureza 
perecivel(44,45). 

b. 0 temp10 fii constmido por intennedio de Davi e 
Salom20, mas o profkta Isaias a b o u  que mesmo esse 
templo em inkitamente pequeno pam conter o Senhor 
(46-50). 

c. Pelo que nSio eta blas Cmia dizer que o templo ainda seria 
pos to de lado e destruido. 

5. Conclus Sio: EstCvSio Faz a AplicaqSio de Seu Dis curso (5 1-53). 

a. Considemndo a h a  pela qua1 ouvimm a mensagem, 
foram considemdos "homens de dtrm cerviz", Fonm* 
pois, assemelhados a um boi que niio baixasse o pescogo 
pam receber o jugo. "Incircuncisos de cotaq%o e de 
ouvidos". Eia a mesma coisa que dizer que seus cora@3es 
e ouvidos elam impws, (Comparar Levitico 26:41; 1 
Samuel 17:26 e J e ~ m i a s  6: 10). 

b. EstCvSio h z  a evidente aplicaq%o de sua mensagem (52). 
c. Outm privilegio que eles tinham: recebemm "a lei por 

rninistkrio de anjos". Mas, como n5o a guardamm, 
tomaiam rnais sCria a sua culpa (51). (Comparar H e b ~ u s  
2:2 e Galatas 3 : 1 9). 

I D. 0 s  Resultados (54-57) 

Es~viZio conseguiu chegar atk aos comq6es de seus ouvintes, 
os quais, entretanto, possuiam comg6es de pedm. NSio possuiam o 
espirito de exame e honestidade que lhes pennithia receber a 
Palavra com humildade. Houve apenas o espkito de orgulho e 
justiqa pt6pria. Por isso, quando EstevSio fkz com que eles se 
vissem c o n h e  Deus os via, immmse em extremo e, litemlmente, 
tiharam os dentes contra ele. Rihamm os dentes, itados, como fBz 
um c%o, ou qualquer animal camivoro. 

Mas, nesse momento, Deus concedeu a EstCvSio uma visSio de 
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seu lar etemo. Jeov5 ~ t i rou  a cortina e p e d i u  a fiti2vfio 
c~ntemplar, por urn momento, a Sua pmenga. hquanto ele olhava 
para o alto, as limitagks cia vista Esica fbmm removidas e ele 
contemplou cenas es pihais .  

VI. FORA DOS R.(IUROS DA CIDADE (7:5860) 

E relacionado com este %to que apame pela primeira vez o 
nome de Saulo. As vestes dos executores fbram postas aos seus pds. 

pmviivei que Saulo fbsse mernbm do SiCdrio nessa epoca (Atos 
26:10) - "contta estes dava o rneu voto, quando os matavam"). 
Obse~ve as palavms de Paulo em Atos 22:20: "Quando s e  
denamava o sangue de Bteviio, tua testemunha, eu tambCm estava --- ,.-4.- ---- --L- -:-.. - ~ C ~ C ~ L C ,  bu,:3C::L:a 111>>V, 2 zit6 giaidci as vesies 60s que o 
r~!z~varr?". 

E dificil encontrar palavms que descrevam a kigica, mas 
vitoriosa mo* desse galante jovem. Enquanto as pedms he  
cortavam a came, machucavam o seu corpo e queblavam o seu 
corpo, clamou, a semelhanga do Mes*: Senhor, n5o lhes imputes 
este pecado" e ''Sen~or IPSLIS m e h e  Q MPE espiritn! E " C D ~  estzs 
palavras adomeceu". 

Alguns tentam pmvar a tradigiio ttinitariana, lekrindose a 
visiio de Eeviio, pouco antes de momr. Mas, na verdade, esta 
vis 80 pmva a Unicidade. 

Est2viio clamou a Deus, dizendo: "Senhor Jesus, lecebe o meu 
espirito". Entretanto, quando Eseviio viu a Deus, ele sabia que era 
o Senhor Jesus Cristo. 

A expressZo "a direita de Deus" simplesmente significa o lugar 
de poder e gl6na. Hii muitas e esclarecedoras passagens das 
escntums a esse respeito. 

Mazes 14;6zt C H -  - 
J csiis iesponcieut I% sou, e v e ~ i s  o Fiiio do 

homem as sentado a dkita do Todo-Podemso ..." 
Em muitas das escrituas, onde J esus C descnto como estando a 

diiita do poder e glbria, He C descrito corn  assentado. PoGm, em 
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Atos 7:56, Esteviio 0 viu em #. Tena Jesus se levantado pam 
saudar o pimeim mhrti'? Isto, por celto, C urn assunto pala 
pmhda  meditaqiio. 

B . As Duas Verdades Finais 

Finalrnente, ha duas coisas que devemos prestar muita atenqgo, 
que siio: 

I .  A maneita como Esteviio moneu: "Adomeceu" (versiculo 
60). Isto &la de urna molte calrna e hanqiiila. Que bem- 
aventulanqa e adonnecernos bmqos de Jesus ! 

2. 0 ekito da moite de EsthCio em Saulo. Saulo de Tarso nunca 
mais h i  o mesmo ap6s esta cena. Apesar de hzer o melhor, 
de acordo com as suas convicg&s, ao lidemr a perseguiqiio 

a igpcja, es"aiiios ce~"s je qiie t.;e iem'Dmuse dessa 

cpnz pe!~ Z S ~  de seus dizs e, ~ s k  isse t e ~ ~ c g + e  1 ~ q ~  

gmnde hnte de k q a  e comgem pala ele. 
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A IGREJA NA J U D ~ I A  E SAMARIA 
Atos 8:1 a 12:25 

A. A Perseguiqiio Contra A Igreja 

Ja  h i  dito que Saulo consentiu na mode de B ~ v 2 o .  AlCm 
disso, por causa dos esfbrFos de Saulo e de outms "levantou-se 
gmnde petseguiq20 contra a igreja em Jerusalem." At6 entiio, as 
autoridades ~ligiosas estavam satis kitas em opor-se aos tmbalhos 
dos crisMos, fingindo deknder suas posiq6es. A oposi$io, 
enktanto, mudou agora da deknsiva pan a oknsiva. A iidemnqa 
da perseguiqiio passou dos saduceus pam os &riseus. Saulo ela 
"kriseu de kriseus". A oposiqao se deseilcadeou contra os 
discipulos com urna violencia ab5 en60 desconhecida. N2o haveria 
mais julgamentos nem deksas. A causa de Cristo estava condenada 
de 'cal manekt que n5o havia mais opomidade pam os crentes se  
iazerem ouvir. Evidentemente, a popularidade do novo movimento 
~pieseritava pard as rnentes cios jucieus zeiosos urna ameaqa ~ a i  ao 
seu poder e p~stigio. E, tcalmente, era urna ameaqa, pois se  tivesse 
sido permitido a Igreja conthuar corn seu pmgxesso, em b ~ v e  toda 
a Jerusalem s e  cwaria aos p6s de Jesus. 

B. 0 s  Resultados Da Persegui~Zo: 

Sob a pe1seguiq80 geml, ou o C&@o kgia, ou em 
encatcerado. Visto, pokm, que a perseguiqiio estava localizada 
somente em Jerusalem, os discipulos se  espalhamm pela JudCia e 
Samaria. Es sa  dispeIs 20 h i  o meio que Deus usou pam fazer com 
que a oposiq8o dos judeus sewisse pam propagar a Sua palavla. 
Jesus disse que o testemunho de Sua moae e ressumiq20 deveria 
comeqar primeiramente em Jerusalem e depois na Judeia e Samaria. - 
Bses,  emm, portanto, os primeiros passos . 

A perseguiqiio jamais ha de impedir aqueles que ~m sua no 
Senhor Jesus, porque eles olham al6m desta vida, pam urna 
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espemnqa etema. Jesus adrnoestou seus discipulos a n5o ternerem 
aqueles que somente t2m poder pam matar o c o p ,  mas antes 
deveriam temer Aquele que tem poder para matar tanto a alrna 
corno o c o p  no inferno. (MateuslO:28). 0 s  ap6stolos hlamm 
ousadarnente ao Sinedrio, dizendo que deveriam obedecer antes a 
Deus do que aos homens. (Atos 4:19,20; 529). E o pdprio apcistolo 
Paulo testemunhou, dizendo que "nem a morte, nern a vida, nern 
anjos, nern pxincipados, nern coisas do presente, nern do pomir, nern 
poderes, nern altum, nern pmhndidade, nern qualquer cnatm 
podelzi nos sepamr do amor de Deus que esth em Cristo Jesus, nos so 
Senhor". (Romanos 8:37-39). 

Jesus fabu aos dis cipulos, dizendo-lhes que, quando 
perseguidos numa cidade, deveriam hgir pam outm (Mateus 10: 
23). E essa pr5tica estabeleceu unl padGo pam a evangelizaqiio na 
sua genqgo. Pau!o deixou quase todos os campos de tmbalho 
missioniirio sjb a mais i"l'ensa perseguiqao ( ~ t o s  i5:44-52; 14: 
19,2C; 20:;). Mas isso apenas selviu pam intensificar seus esfbqos 
no p16ximo lugar, at6 que o mundo gentio, assirn como a tern de 
Ismel, sentiu o impact0 de seu rninisterio. 

Homens devotos , che ios de compaix5o. levantamm 
cuidadosamente o cadiver espatihdo de Eseviio do meio das 
pedms, e o sepultamm. E, contudo, a alegria deve ter estado 
presente, p i s ,  agom, sabiam que niio havia nada que tivessem de 
enkntar que niio sais sem vitoriosos . Haviam enkntado ameaqas, 
prisks, aqoites e, agom, a pn5pria morte, mas, por outm lado, o 
Senhor Jesus podia ser vis to e ouvido, lidemndo-os atmvCs de tudo, 
levando-os a maiores es fbqos. 

D. A Perseguiqiio Movida Por Saulo 

Saulo em o cabeqa da tremenda campanha. N%o deixou de 
vasculhar qualquer lugar. % l o  cristtio apanhado era encarcemdo. 
Saulo ia de casa em casa e, ao encontmr urn seguidor do Senhor 
Jesus, niio lhe deixava dizer nenhurna palawa em defisa phpria, 
mas, ambatando-o de sua casa, o lanqava na prisiio. 
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E A Pregaqiio Dos Que Foram Dispersos 

Niio havia apenas doze pregadores naquela conpgaq50 crist-8 
de Jerusalem. Havia rnilhares deles. Cada crente considemva como 
responsabilidade pessoal &lar a urna ouha pessoa a respeito do 
Senhor Jesus. Por isso, quando os discipulos fbmm foqados a 
abandonar os seus Iares e entes queridos "iam por toda pafie 
pregando a palayla ." 

11. A PRlMEIRA OBRA DE FILIPE (8:5-13) 

A Bhlia esth coneta ao dizer, em Atos 8:5, que "Filipe ... 
descendo ... a Samaria". Lucas diz: "descendo", embola ele se tenha 
dirigido pam o norte. Na verdade, ele desceu de um nivel mais alto, 
onde estA JelusalCm, pam um nivel mais baixo, onde ficava 
Samaria. Quem 6 esse hoinem que aqui 6 ap~sentado como 
representante dos muitos que hmm dispe~sos por causa da 
perseguiqgo? NBo e Filipe, o ap6stolo; mas sim Filipe, o diicono, 
"um dos sete" (comparar corn Atos 21%). Por fhya das 
circunsttincias, ele se  tomou evangelists, anunciando a Cristo. 0 
tmbalho de Filipe era semelhante ao de rnilhares de outms crentes 
que haviam hgido de Jerusalem, a iim de anuncia~m a Falavla de 
Deus . 
B . Em Samaria 

Chegando A cidade de Samaria: Filipe "anunciava-lhes a 
Cristo." He ngo estava destituido de evidencia divina para 
c o n h a r  sua pregaq5o. 0 s  sarnaritanos nTio somente tiveram 
ocas i5o de ouvir a sua mensagem, mas vimm "tambem os s inais que 
ele opemva", que provavam a ongem divina daquilo que ele 
pregava. h c a s  nos diz que esses s inais era a expulsgo de espiritos 
irll~~ndos de mi-~itns pnssessns, bem c.nmn a elm. de mtiitos 
pamliticos e coxos. A plirneim reaqZio do povo samatitano foi de urn 
interes s e ktens c, havedc made  alegria na cidade, come ~s ulkdo 
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das obras rni~aculosas e da prega~iio do evangelho. 
S a o ,  o mhgico, ficou pmhdamente impressionado pela 

demonsttag80 do poder do Espirito Santo. Esse homem, dmnte 
longo tempo, iludim o povo da cidade. Por meio de sua magica, ele 
havia deixado todos mamvilhados e tememsos dele. E todos, do 
menor ao maior, Ihe davam cedito. Na sua supexstiq80, todos Ihe 
davam ouvidos, vendo-o como urn individuo dotado de gtandes 
poderes. "Adenam a ele, poque havia muito os iludia com 
mhgicas." Pokm, a despeito dessas condigaes adversas na cidade, 
"as multid6es atendiam, ungnimes, as coisas que Filipe dizia, 
ouvindo-o e vendo tambem os sinais que opelava ..." "Quando, 
pokm, deram ckdito a Filipe, que os evangelizava a respeito do 
reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, 
ass im homens como mulheres ." E a parte rnais interes s ante de todos 

I,.,. ----&--:---&-- a t p ~ l ~ a  a ~ : : : l u ; ~ n : : l ~ ~ i l r u s  5 i  qiie C: cab~ya  iia oposiqiio naquela 
cid_a_&, isto 6,  . p ~ p k  cimso, c c & z p g  2 ey. vez qlde eswjz 
perdendo todos os seus seguidores para Fiipe, ele decidiu 
acompanha-10s. Mas parece que ele, como muitos nos dias de hoje, 
h i  impressionado pelos milaps mais do que peIc Senhor Jesus. 
Reconheceu que Filipe tinha mais poder do que ele e esperava 
descobrir n sepdo de corn obkr esse pnder. N%o s&ia que o 
poder de Deus C recebido pelo ampendimento de urn coraqiio 
sincem. 

Deus concede s inais que acompanham os verdadeiros crentes 
(Malcos 16:15-201 mas He quer que os seus discipulos 0 sigam 
poque 0 amam e n%o pelos beneficios materiais, ou por causa de 
milagres. S i % o  a e  chegou a se batizar, e as Escritums a b m  que 
ele "aconlpanhava Filipe de pelto." At6 que ponto ele h i  sincem? 
N8o podemos aknar com celteza, mas parece que a sua crenqa fbi 
somente uma aceitaqgo intelectual, sem uma verdadeira 
ttansfbnna@io de coraqgo. 

111. A OBRA DE PEDRO E JOAO (8: 14-25) 

A causa - de Cristo alcanqava gmndes vitbrias na cidade e na 
pmvincia de Samaria. Quando as mticias chegaram B cidzide de 
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I , Jerusalem, os ap6stolos enviamm pam ali, imediatamente, a Pedm e 
Jogo.' Se o tmbalho do Senhor estava propdindo g o  
rnamvilhosamente em Samaria, por qua1 motivo, entiio, i6i 
necessario que Pedm e Jo5o slugissem em cena? Qua1 a impo~ncia 
da sua vinda? Estas perguntas s5o respondidas no p16ximo texto. 
Observe os htos que o texto apresenta (8:15-25). Logo que os 
apdstolos ouvimm do trabalho de Filipe em Samana, enviamm-lhe 
Pedm e Jo5o. Perguntamos, engo: "Com quai pmp6sito?" A 
resposta se  encontra na posiq8o singular que Pedm ocupava e o 
direito que Ihe assistia. Pedm hi escolhido por Jesus pam receber e 
usar "as chaves do reino dos ceus." No dia de Pentecoste, fbi ele 
quem usou a palavm como porta-voz do §enhor, anunciando as 
condiq6es de entmda no reino de Deus. Mais tarde, ele hi usado por 
Deus pam abiir a po& da f6 aos gentios. Falando sobre esse 
acontecimento no concilio em JerusalCm, ele disse: "hiios,  vbs 
sabeis que, ciesde ha muito, Deus me escoiheu cienne vos pam que, 
por meu intemedio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e 
c~ssem."  (Atos 57) .  

Ao chegarem em Samaria, os apostolos ommm e impusemm 
as m5os sobre os novos convehdos samaritanos, pam que 
recebessem o Bpitito %inlo ... "pmnro n5o havia ainda descido 
sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o 
nome do Senhor Jesus". E diz hucas: ''Entiio lhes impunham as 
Mas, e recebiam eles o Espitito Santo." 

0 s  que n5o c&em no batismo do Esphito Santo, com a 
evidsncia do i l a r  em outms linguas, a h a m  que a Biblia n5o diz 
que os samaritanos filaram em linguas ao recebemm Espirito Santo. 
Concordamos com isso. FnWtanto, a Biblia hla: "Vendo, poGm, 
Sim5o que, pel0 i t o  de os apdstolos imporem as Wos, em 
concedido o Espirito Santo ... "Sim5o viu algo evidenciado, 
pmvando que os samalitanos recebemm o Espirito Santo, e nos 
cremos que esse "algo" hi o i l a r  em outms linguas . 

Devemos notar que SimSio nZio queria o "Espirito Santo", e 
sim, o poder de conceder o bpirito Santo por meio da imposiqZio de 
m5os. A =preens50 de Pedm parece mostrar que houve 
premeditaqZio da parte de S i o .  Niio se  tmtava de palams 
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impulsivas, ditas em urn momento e seguidas, no momento 
seguinte, pelo ampendimento. Ao descrever o pecado de S i o 5  
Pedro diz que ele estava "em k l  de amaigwa e laqo de iniqiiidade". 
0 "kl de amargum" &la das condiqiks do coraqiio do e x d g i c o  e 
o "iaqo de iniqiiidade" descreve o poder que o pecado estava 
exelcendo sobre ele. 

Ainda que Simiio pudesse ter s ubomado a Pedro e Jogo, estes 
niio poderiam ter dado o Espirito Santo. Somente Deus pode 
conceder o Espitito Santo e Ele 6 dado aos que h e  obedecem (Atos 
5:32). 

IV. A OBRA POSTERIOR DE FILLPE (S:36-40) 

A. Na Estrada De Jerusalkin A Gazu 

E h  meio a mais bem sucedida campanha evangelktica, 
quando parecia que muitas almas ainda seriam ganhas para o 
Senhor Jesus, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "'Levanta- 
te e vai pam a banda do Sul, no caminho que desce de Jetusal6m a 
Gaza; este se acha deseao". Om, Filipe acreditava em Deus e Sua 
Palavm, pel0 que, pan ele, so havia uma coisa a hzer. A f de 
Filipe em tal que sabia que "0s carninhos de Deus sgo sempre os 
melhores carninhos". Visto que Deus C quem havia kit0 que ele 
desse inicio a obm de evangelizag20 em Samaria, Filipe sabia que, 
por mais estmnhas que fbssem as instruqiks divinas, estas exam 
semple as mais celtas, pois ele em apenas um instrumento nas m5os 
de Deus . Por is s o, ele fbi. 

E &to muito conhecido que a palavm charnada "deserto" em 
Atos 8:26 significa "sem ninguCm". Que C que Filipe haveria de 
fazer nwn lugar que niio havia viva a h ?  Lucas ngo menciona 
qualquer dos eventos que celtamente sucederam na viagem de cento 
e vinte e cinco quil6mebos (5 dias de viagem) e n k  Samaria e 
aquele lugar deselto. No plano de Deus, havia s omente m a  pessoa 
com querr! PIP rlP~ia encnfi*r-~,e. %, vkha per aql~e!;: estr,da urn 
eunuco etiope, investido de gmnde autoridade, pois em tesoureim 
da a i n h ~  Cadace, dos etiopcs. Fsse hoinem estivexa em JemsaiCrn 
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, e agora E p s s a v a  para sua tern. Ekidentemente, ou ele em urn 
judeu etiope ou um pms Clito. 

Quando Filipe viu a carmagem, nZo havia motivo nenhum 
para ficar palticulaxmente interessado nela ou em seu ocupante. E; 
entiio, a pergunta do coraqiio de Filipe h i  respondida: "Entiio disse 
o Espitito a Filipe: Apmxima-te desse cam e o acompanha". Filipe 
niio hesitou um momento sequer e comeGou a comr pam 
acompanhar a velocidade da camgem. Enquanto seus kpidos 
passos o apmximavam cada vez mais da carnagem, seus ouvidos 
comeqamm a ouvir palavms hmiliares, pois o ocupante da 
carnagem estava lendo o pmkta Isaias. hvavelrnente, a passagem 
que estava sendo lida pelo eunuco tinha hmado a base pam muitas 
das mensagens dos amigos de Filipe. Nada mais natuml, poltanto, 
do que a pergunta de Filipe ao eunuco. Conendo ao lado da 
carnagem, perguntou-he: "Cornpreendes o que vens lendo?" 

0 eunuco, vencio na pergunta de Fiiipe um convite pam 
ensinar sobre as Escritums que estava lendo, irnediatamente %IOU 
de sua pr5,pria incapacidade pam comp~endC-las. Estava lendo 
Isaias 53:7, 8: "Be fbi oprimido e humihado, mas niio abriu a boca; 
como cordeim, h i  levado ao matadourn; e, como ovelha, muda 
pemnre os seus tosquiadores, eie nlo abriu a sua boca. Por juizo 
opmsor h i  ambatado, e, de sua linhagem, quein dela cogitou? 
Porquanto h i  corndo da tern dos viventes; por causa da 
tmnsgressiio do meu povo hi ele krido." Diz o texto que Filipe 
"comeqando por esta pass agem da E3 critum, anunciou-lhe Jesus ." 
Foi exatamente isto que Filipe deve ter kito. Deixar de lado o 
s o k e n t o  vicario, substitutive do Senhor Jesus, C o mesmo que 
nZo pregar as Boas Novas. A nossa E deve estar hndamentada no 
Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, que fbi m o ~  por causa 
dos pecados des te mundo. 

B. 0 Batismo 

Ao pregar Jesus assim, ele mostmu os requisites do 
, Ekangelho, quais sejam: crer no Senhor Jesus, anependerse dos 

pecados, e ser batizado em o nome de Jesus pam remissiio dos 
pecados, pam que poss a acontecer o batismo com o Espirito Santo. 



Versiculo 36 - Quando Filipe pregava em Sarnaria, "iam 
sendo batizados, ass im homens, corn  mulheles ." NBo e, poltanto, 
estmnho que, "chegando (eles) a urn lugar onde havia agua, disse o 
eunuco: Eis agua aqui, que impede que seja eu batizado?" A 
nanagiio continua: ''EnEo mandou pamr o cam, ambos descemm a 
iigua, e Filipe batizou o eunuco." E logo adiante: "Quando s a h m  
da agua ..." Pode algurna outm cena ser mais descritiva de urn 
"sepultamento com Cristo pel0 Batismo?" NBo 6 a "imersBo" a 
conclusiio inevitivel de uma mente aberta e lbgica? 0 ato de telem 
descido ambos a 6gua e, depois, t e ~ m  ambos saido dela;' teria sido 
inteiramente desnecessario, caso fbsse suficiente que Filipe 
aspelgis se ou dexamas se agua s obre o eunuco. 

Ve~s  iculo 39 - Depois do batismo, ocommm dois eventos : 

1. "... 0 Es pirito do Senhor anebatou a Filipe." Tudo indica que 
Filipe h i  anebatado corpomlrnente, pam outm c a m p  de 
atividades ... 

2. 0 eunuco niio viu mais Filipe, mas "fbi seguindo o seu 
caii-hdi", ci=,ei" de jb'Diio." 

NOTA: Alguns manuscritos antigos dizem que "0 Esphito do 
Senhor caiu soble o eunuco." Ficou, evidentemente, cheio do 
Es phito Santo, e fbi seguindo ... cheio de jubilo. 

D. Filipe Em Azoto 

A teminologia pame indicar que Filipe apareceu 
subitamente naquela cidade. 

A distiincia de Azoto & Cesakia em de celca de 100 km. 
Cesakia fbi a cidade mais ao nolte atingida pela carnpanha 
missionalia de Filipe. E aqui que o encontmmos com sua hmilia, 
celca de cinco ou seis anos mais tarde. 

Ques tionario: 
1) Mostre por qual motivo as instruqks do anjo a Fiipe fbmm 

esttanhas, e qual o rnotivo poque Filipe as obedeceu 
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imediatamente . 
2) 0 eunuco mope era urn gentio? Sirn ou N2o? Por q e ?  
3) Que conclus20 inevitsivel timmos do Aato do batismo do 

eunuco? 
4) Quais os dois eventos que sucedemm depois do batismo do 

eunuco? Fkplique cada urn deles . 
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Liqiio 9 

CONVERSAO E BMMEIRCS LABORES DE SAUEO 
Atos 9: 1-30; Galatas 1 : 17-24 

Etamos de volta a Jemsalem. A situagiio n2o havia mudado 
nem melhomdo, pois Paulo ainda estava "respitando ameaqas e 
morte contm os discipulos do Senhor". Niio podia descansar, pois o 
seu zelo quase o enlouquecem na determinag20 de perjeguir aos 
cristiics, em qualquer lugar onde eles pudessem ser encontrados. 
Quando Saulo ouviu filar que em Damasco havia crisEios, 
irnediatamente tomou os passos necessaries para levar seu 
movimento pers eguidor at6 aii. 

Saulo fbi ter com o sumo sacerdote, para obter cartas de 
apesentag30 que h e  garantissem autoridade para entmr nas 
sinagogas de Darnasco e aprisionar todos os seguidores do 
Caminho. Espemva traze-10s acomntados de volta a Jerusalem 

Foi o conflito dentro de sua pr6pria alma que irnpeliu Saulo a 
peiseguir os Crisfios de tal maneim. Mas, apesar de Saulo ser 
i5natico na sua luta contm a igreja, ele creu sincemmente que estava 
combatendo contra a heresia. He n3o estava rejeitando a vedade de 
Deus delibemdamente. Algum tempo depois, ele testificou que 
". ..noutm tempo em blas kmo, pers eguidor e insolente. Mas obtive 
misericordia, pois o fiz na ignoc3ncia, na incredulidade" Q 
Tnoteol:13). Saulo sincemmente acreditava que Jesus em um 
impos tor.@carias 4:6) 

111. NA ESTRADA DE DAMASCO (9:3-8) 

Que candidato pam a conveis30 de Deus! Mas, logo antes de 
enttar na cidade de Damasco, onde ele pretendia caphar todos os 
cristZos, ele mesmo fbi captumdo por Deus ! 

Quando os mums da cidade de Damasco aparecemm a 
distincia. "s ubitamente. uma luz do cCu brilhou ao s eu redor." 

Visto que a conversiio de Saulo e registtada em tGs partes do 
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livm de Atos, julgamos necesshrio e util oerecer aqui urna 
hannonia dos tSs relatos: (Atos 22:l-21; 269-18). 

"Om, aconteceu que, indo de caminho e ja perto de Darnasco, 
quase ao meio dia, ~pentinamente grande luz do cCu brilhou ao 
~ d o r  de mim. EnEio cai por tern, ouvindo uma voz que me dizia: 
Saulo, Saulo por que me pe~segues? Perguntei: Quem 6s tu, Senhot? 
Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazalcno, a quem tu 
peaegues. Os que estavam comigo v h m  a luz, sem contudo, 
pelceber o sentido da voz de quem &lava comigo. hEio perguntei: 
Que &lei, Senhof? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em 
Damasco, pois ali te di12o acen;a de tudo o que te C ordenado hzer. 
Mas levanta-te e h - t e  S G ~ E  teus @s, poque por is to te apareci, 
pam te constituir ministro e testernunha, tanto das coisas em que me 
viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda; livmndo-te do 
povo e dos gentios, pam os quais eu te envio. Pala lhes abrir os 
ohos e converr6-10s das mvas pam a iuz e cia poresmde de Satanas 
pata Deus, a iim de que recebarn eles remissi3o de pecados e 
hetanqa en& os que siio santificados pela f2 em mim. Tendo ficado 
cego, por calasa do hlgor daquela iuz, guiado peia miio dos que 
estavam comigo, cheguei a Damasco." 

k voz do  or hiou desia grdrlcie i u ~ ,  t: %uio ~curiiieceii 
que o Senhor h e  hlou, mas tambCm adritiu que n5o conhecia o 
Senhor, quando perguntou: "Quem 6s tu, Senhol?" E naquela horn 
ap~ndeu  que Jesus C o Senhor! Mais tarde, quando conheceu bem 
ao Senhor Jesus, declamu que: "Deus ... h e  deu o nome que esth 
acirna de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se d o b ~  todo o 
joelho, nos ceus, na tena e debaixo da tern ... e toda Lingua 
conksse que Jesus Cristo C o Senhor, para gl6ria de Deus Pai." 

Jesus, ao revelarse a Saulo, tambCm ~velou-he o estado de 
s ua a h a ,  e dis se-lhe que estava fklindo a si mesmo mais do que aos 
crisEios, "recalcitrando contra os aguilhks ." 

Quando Paulo reconheceu que estava lutando contm o Senhor, 
todo o desejo de lutar o deixou, e ele se enkgou completamente ao 
Senhor. 

Uma revelaqi3o da presenga de Deus &z homens moltais 
conscientes de sua pn5pria hqueza, e estado pecaminoso pemnte 
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Ele. Uma vis%o de Deus deixou Daniel "sem ibqa algurna" (Daniel 
10:7,8). Quando Joiio 0 viu, "caiu a seus pes como mo&." 
(Apocalipse 1 :17). E esta visiio deixou o %goso Saulo, sujeito e 
manso, para todo sempe, aos pCs de Jesus. (lsaias 6:s) 

Saulo fbi completamente conquistado, quando caiu na esbada. 
Quando %i revelado que seu conquistador era Jesus Cristo, 
sirnplesmente pelguntou: "Que farei, Senhor? 

In. EM DAMASCO (9:8-22) 

Quando a luz que brilhava mais que o sol do meiodia caiu 
sobre Saulo, sua gaggo nahrml fbi olhar pan ela. E, ao fkzi?-lo, viu 
Ele, no cenm daquela tehlgente glbna, ao Senhor J es us. 

Depois de sua conversagiio com Jesus, levantouse Saulo do 
po da esuada de Darnasco, e abriu os olhos . 0 Senhor abrira os 
oihos do entendimenlo de Sauio, mas cegara seus ohos fisicos. 

Que contraste contemplamos en* o h d d e  crente penitente, 
guiado pelas miios, cego, ate Damasco, e o enlouquecido friseu, 
que deveria entrar triunfBnte pelas portas da cidade, a h de 
ambatar aqueles que fbssem do "Carninho". Que pensarnentos de 
ciilpa liil*i-&aCi"io ii&, bev-eiii teit passado peia nleii'e (je 5&&, 
enquanto ele acompanhava, nas hevas, aqueles que o guiavam pela 
rniio. 

Jesus disse a Saulo que, na cidade, h e  seria dito o que develia 
fazer, N%o h e  explicou, contudo, em que ocasiiio h e  seria dada essa 
infbmagiio. Saulo, evidentemente, sentiu que seu pecado em Go 
monstruoso que s6  lhe cabia jejuar e orar. Bso ele faria a e  que o 
Senhor falas se novamente com ele., 

Certamente, a consciencia de Saulo vinha lutando 
desespemdamente contra ele desde algurn tempo. NBo ha duvida de 
que Saulo se sentia bastante confbso sobre Jesus de Nazak. A 
mo* de EstevBo h e  causam pmfbnda impress20 (cornparar com 
Atos 22:22). Esteviio deve ter apresentado pmvas, pelo Antigo 
Testamento, de que Jesus era o Messias. Alem disso, Saulo estivem 
presente, quando EstevBo apresentou sua deksa (comparar com 
26:lO). Todas essas coisas exerciam press20 sobre a consciencia do 
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jovem. 
A intensa perseguigiio movida por Saulo, portanto, niio 

passava de uma tentativa de abaiir, de algurna maneim, a voz de 
sua consciencia. Quando o seu comgiio estava, assim, repleto de ira 
e justiga-pnjpria, e, quando sua vida em toda atividades, niio h e  
sobmva tempo, nem sentia inclinaqfio pam ouvir a voz da 
consciencia. Agora, entretanto, ali na casa de Judas, na ma chamada 
Direi't, quando ele se  ajoehou em omg%o, todos aqueles 
sentimentos e htos fomm postos em foco. E Saulo viu clammente, 
pela primeita vez, o negm quadro de sua m6 obm. 

Pouco depois cia apanggo do Senhor a Saulo, apareceu 
tambim a Ananias, a quem chamou pelo nome. Ananias 
pmntamente respondeu ao Senhor, de h a  a deixar clam que 
estava disposto a ouvir e obedecer. "Bs-me aqui, knhor." As 
pala~jms de kls hmm direas e expiici~s. G Senhor h e  disse 
kntn n ~ d e  k, ceKc c "y~e  Eize:. Ar,ar,ics, e;lticb;lk, icagiu da 
mesma maneim que qualquer urn de n6s teria reagido. E como se  
Ananias tivesse dito: "Mas, por que, Senhor? k visitar Saulo de 
T a ~ o ?  On, Senhor, quando penso sobre o cpe muitos outms 
cmtes t2m dito a respeito das temveis cmeldades de Saulo em 
Jenlsa!&m ... Agnm sei qnp e!e esti  a.;ui, rxcidc de a::tcfiza@o dos 
principais s acedotes , corn os mes mos pmpbs itos pers eguidores . .. 
Nem sei o que pens ar." 

"Vai", respondeu o Senhor. E como se Eie tivesse dito: 
"Levanta-te e obedece 9s rninhas odens." Mas, irnediatamente, 
ajunta os motivos dessa ordem: "Vai, poque este e pam m i .  urn 
vaso escolhido, pam levar o meu nome peiante os gentios e teis, 
bem como pemnte os filhos de Israel, pois eu he  mosttarei quanto 
he  irnpo* s o h  pelo meu nome." 

E Saulo? Cego e cornpletamente hurnilhado, omou e jejuou 
por e s  dias, na casa de Judas, antes de Deus mandar-lhe outra 
palavm. Ali, enkntou sozinho o histe &to de ser ele culpado de 
ter sido inirnigo de Deus e perseguidor de Seu povo. Seu h ico  mio 
de esperanga em receberouua paiavm de Deus. 

Podemos imaginar a agonia mental que Saulo suportou 
dumnte aqueies e s  dias. Sem dfivida, ele culpou a s i mesmo pelo 
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assass inio de B@viio. E lembmva dos s o b n t o s  que ele mesmo 
tinha infligido aos santos de Deus. Lembmndo esses pecados, pelo 
resto da vida sentiuse indigno da p q a  de Deus, mas expressou 
gmtid3o sem medida a Deus pela sua rnisencbdia pam com ele. 
(Veja I Corintios 15:9,19; Bsios  3%; I T d t e o  1:12, 13). 

Versiculos 10-19. 0 s  acontecimentos da estrada pam 
Damasco ektuamm urna "conversZo". Esse temo compeende uma 
mudanqa completa de mente e com~iio. Saulo, entetanto, nzo hi 
"salvo", enquanto niio se batizou e lavou os seus pecados (Atos 
22:16). 

A conversiio se verifica no coraqiio do pecador, mas o pediio 
dos pecados ocom no coraqiio de Deus. A E, o ampendimento e a 
confissZio completam a pimeim pa*, e o batismo e recebimento do 
IFsphito completam a segunda. Sabemos, pel0 pdpno testemunho 
de Saulo, que ele falava em outras linguas (I Corintios 14:18). 

Jesus nZio disse a Saulo o que ele devena fazer, a fim de ser 
salvo, mas o dirigiu a urn humilde discipulo que vivia em Damasco. 
(Comparar com 9:6). 0 Senhor nunca disse nem nunca dk5 a 
alguem, dktarnente, o que e necesshlio fazer para que seja salvo, 
pois Ele ordenou que sejam salvos os que cfiem "pela loucum da 
pregagiio" Q Colintios 1 :2 1). Muitas pes soas vem aos nossos a l t a ~ s  
e saem, sem sabe~coino serem salvas. 

Que s tionano: 

1 ) Saulo hi s incem na sua luta contm o cristianismo? 
2) Por que ele fbi a Damas co? 
3) Como e que o Senhor se identificou a Saulo? 
4) Escreva, corn suas pdprias palavms, a mensagem de Jesus a 

Saulo, na estrada de Damasco. 
5) Quais as duas coisas mencionadas por Ananias, como mz6es 

pelas quais hm enviado a Saulo? 
6) Ekplique a dikrenga no uso e na significaqiio das palavms 

"conve~s%o" e "salva~iio", conforme enconbadas no caso de 
Saulo. 

7) Jesus dis se a Saulo o que ele devena hzer, a iim de s er salvo? 
Que s igngca para n6s ess a atitude de Jesus? 
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IV. PREPARACAO PARA 0 MINISTERIO 

Embom Paulo tenha s ido ens inado por Gamalie 1 e tenha tido 
uma convelsZio extmodinAria, somente doze anos depois C que 
ingress ou num ministkrio de tempo integml. 

Parece que, segundo Atos 9:20, ele entrou irnediatamente no 
ministkrio. Pokm, temos mz5o pam crer que um period0 de tGs 
anos se pas sou entre Atos 9:19 e Atos 9:20. Ap6s sua convexsiio, 
temos evidCncias de que ele fbi fmediatamente pam a Mbia  
(Galatas I : 171 e ali gas tou o tempo em omqiio e meditaqgo. 

EnGo, voltou pam Damasco, onde comeqou a pregar. Como 
esth declamdo em Atos 9:20. A pregaqgo de Saulo em kita nas 
nies mas s inagogas onde, anteriomente, pretendem enwr corno 
perseguidor dos CristZios. Imagine a surpresa dos seus ouvintes ! 
Mas. a reaqiio daqueles judeus fbi semelhante a sua p~pria ~aqiio,  
ao ouvir a pregaq%o de EstZv5o. 

Depois de retomar a Damasco, Saulo deve terse tornado Go 
insistente em sua pregaqiio que os judeus determinamm que a h ica  
soluqiio pan o caso em o assass inato daquele "hektico". 0 plano de 
as sass ina-lo h i  tmqado, mas fbi descoberto por Saulo. 

0 s  discipulos, sabendo disto, tomamm o ap6stol0, de noite, e 
hemm-fio baixar peios mums da cidade, dentm de um cesto. Em 
muitas cidades antigas, havia casas conshidas sobre os mums. 
b r n  constmidas essas casas de tal modo que uma pa& das 
mesmas se pmjetava da beim do mum. Em pekito pam um homem 
escapar, conhrme hi descrito que kemm corn Saulo (Veja 
tamEm I1 Corintios 1 1 :32,33). 

V. EM JERUSALEM (9:26-29; Galatas 1 : 17-1 9) 

Quando Saulo h i  baixado, dentm de um cesto, pelos mums 
de Damasco, seu destino em a cidade de Jerusalkm. como fbi 
difkrente a sua viagem de repsso! Que tremenda tmnshmqiio 
oconem durante aqueles tiltimos tGs anos! Essa em a cidade onde 
ele haveria de enkntar mais uma vez muitos de seus antigos 
arnigos. Que dhiam eles? Tamb6m em precis0 enbr  em contato 
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corn os outros dis cipulos do Senhor. 
Corno n2o devem ter sido dolomsos os sentimentos de Saulo, 

quando k i  ~pelido em seus eskqos pam u n k e  aos discipulos 
(versiculo 26). Lemb~:se que, logo que ele se  converteu, fbi para a 
Mbia, e n%o se ouviu rnais hlar dele. E agora, ji hzia t6s anos, 
desde que chegam a noticia de sua convers%o. Sob tais condi@es, os 
discipulos tinham razz0 suficiente pam se mosttarem cCticos . 

Versiculos 27-29 - "Mas BamabC ..." - h c a s  diz que Barnab6 
era homem bom (11-24). Ele cteu, quando os outros ainda estavam 
na dfivida. N%o somente estava disposto a aceitar a hisl6ria de 
Saulo, mas ainda o levou perante os ap6stolos, para pleitear a sua 
aceitaggo. 

0 s  t&s pontos da ap~sentaqiio de Saulo aos apbstolos, kita 
por ele, foram: 

1. 0 Senhor Jesus aparecem a S u b ;  

2. 0 Senhor Jesus Ihe havia hlado; 

3. Iin Darnas coy Saulo havia ptegado comjos a m e n  em nome 
de Jesus. 

Ent50, Saul0 fbi ~ c e h i d ~  P g ~ n h ~ ) u  E C O F ? ~ C ~ ? ~ ~ ~ G  da pa;'& 
dos discipulos. Pemaneceu la quinze dias, falando ousadamente em 
norne de Jesus. Foi h sua phpria sinagoga, mas fbi tecebido da 
mesma rnaneira que EstSvZio h i  tecebido anteriomente. Fiueram 
planos para mag-lo. 

VI. EM CESAR~IA E TARSO (9:30) 

Quando os planos pam assassinar Saulo se  tomaram 
conhecidos, ele fbi levado, sob a pmteq%o dos a o s  de JemsalCm, 
para Cesakia, e, dali, posto numa embarcag20 que ia velejar para 
Tarso, na Cilicia. 

Ques tionario: 

1) Que pamdoxo e s g  ligado aos lugam onde Saulo pregou a 
Cesk pel2 ~5ii~eL~i vve? 
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2) Diga qua1 o motivo do espanto daqueles que ouviam a Saulo. 
3) Explique a conexgo en& o plano de matar Saulo e a vigilfincia 

soble as portas de Darnasco, porparte dos judeus. 
4) Quai a atitude dos discipulos de JerusalCm pan com Saulo, logo 

que ele os procurnu? 
5) Quem cons eguiu aliviar a s ituaqgo, e de que h a  o kz? 



A OBRA DEPEDRO 
Atos 9:31; 10:48. 

A vinda de Saulo, juntamente com a intensa peseguiqiio de 
que se  tomou alvo por p a k  dos judeus zelosos pela lei, num certo 
sentido, veio intenomper a paz, mas, agora que ele ja se  tinha ido, 
voltam a paz. Niio se deve concluir, en&tanto, que a agitaqlo 
pmvocada pela vinda de Saulo fbi danosa; pel0 contt5ri0, 
pmvaveimente serviu para tmzer rnais paz, edificaqgo, e amor h 
congregaqiio. 

II. EAK L E A  822-15) 

Pedm passava "por toda pa~te". Isso se ~ k n a  aos tti5s 
tenit6nos mencionados no vets iculo 3 1 - JudCia, Galildia e Sarnaria. 

Quem havia tmzido a boa mensagem a Lda, antes que o 
ap6stolo Pedm ali tivesse chegado? Do p~5pno contelito, duas 
respostas podem ser sugendas: ou os que haviam s ido disperses de 
J elus alem fbmam~n aquela conpgaqiio, ou, enao Filipe, quando 
ptegava em outtas cidades daquele disttito (8:40), havia dado inicio 
a ass embleia cristii que havia em Iida. 

Vetsiculos 33-35 - Nessa cidade, havia um homem muito 
conhecido, chamado EnCias, que havia oito anos jazia numa cama, 
pois em pamlitico. Pedm, sabendo que a cum dele resultana em 
podemso testemunho do poder de Cnsto, disse ao enknno: "Enkias, 
Jesus Cristo te cum! Levanta*, e a m  o teu leito." Neste caso, 
como em todos os outros casos de cum, o enkmo ngo hesitou um 
momento sequer. Logo que a ordem do ap6stol0, em nome do 
Senhor Jesus, chegou aos seus ouvidos, o enkmo se  levantou, 
perkitamente cumdo. 0 resultado tencionado fbi alcancado, pois 
"viram-no todos os habitantes de Lida e Samna, os quais se  
converteram ao senhor." Certarnente; as palavlas do ap6stolo fhmm 
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acornpanhadas pelos s inais mencionados em Marcos 16:20. 

In. EM JOPE (9:3643) 

Versiculos 36-38 - Enquanto Pedro cumva os enknnos em 
Lida, havia urna mulher, contada entre os verdadeiros santos de 
Jope, que estava Bs portas da morte, e, antes mesmo que Pedro 
tivesse terminado seu babalho em Lida, partiu desta vida. No 
amrnaico, seu nome em "Tabita" e, em p g o ,  "Dorcas"; 0 
s ignificado da palavm em portuguis e "Gazela". 

. Depois que momu, seu corpo foi lavado e posto no cenaculo 
da casa. A necessidade de Tabita ser sepultada irnediatamente 
(devido ao clima quente), foi o motivo de terem mandado charnar o 
apostolo Pedro corn tanta urgsncia. A viagem de Pedro, de um lugar 
psm outm, ~ P ? I P  terdemn~dn ~!m2s ES cu qua% hews. 

Vers iculos 3943 - 0 s  crentes n%o tinham a menor ideia sobre 
o que Pedro diria ou %ria. 0 p16prio Pedro, contudo, n%o hesitou 
urn momento sequer. No cenaculo havia uma boa quantidade de 
mulheres viuvas, em p n d e  tristeza, por causa da morte da amada 
Tabita. Evidentemente, aquelas viuvas emm pobres dernais paw 
obter vestimentas de qualquer maneh, e se n%o fosse aquela alma 
caridosa, elas muito teriam sofiido. 

Pedro disse pam todos sakm.  Que bela cena nos C pintada, 
engo. Prirneiramente, Pedro se  ajoelha e om a om@o de E; e, 
depois, voltandose pam o corpo, diz-lhe apenas: "Tabita, levanta- 
te." E, uma vez mais, flui a vida naquele corpo, e D o ~ a s  abre os 
olhos . 

As noticias desse incidente, bem como a cum de EnCias, em 
Lida, logo se propagaram, e onde quer que elas chegavam ajudavam 
a cliar f6 na obm e nas palams do apostolo. "E muitos cxemm no 
Senhor." 

Por causa dos bons resultados da ressurrei@io de Dorcas, 
Pedro ficou em Jope por algum tempo, hospedado na casa de urn 
cede SirZe. 



I V .  EM C ES A R EIA .(Atos 10:l-48) 

Versiculos 1-2 - Comegando com o capitulo dez, temos a 
introdugiio ao incidente que abriu as portas do ~ i n o  de Deus aos 
gentios . Sucedeu em Ces akia. Nes sa  cidade vivia um certo homem, 
de nome Com6lio. B s e  homem niio em urn homem comum, pis 
seria o prime& gentio, em todo o mundo, a achar perdiio pam seus 
pecados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pame  at6 que 
Lucas estava tentando mostmr-nos que urn homem, memo 
pmhdamente religiose, podia e pode estar perdido. Quem em este 
homem? 

I .  Sern nome em Comelio 
-i CI- -- --.A.AE- --. --:- ---:+E- -L-c. A- inn 
L. uc cia Lcl:rrulau, uu acJa, Lapluv, ~ I I G A G  UG ivv. 

3. homem devoto, piedos o, nao em pagao. 

5. Tenia e adomva a Deus 

6. Eia genemso com seus bens - dava esmolas 

7. Niio eta pmsClito dos judeus, pois era homem "incircuncisoyy 
(veja 1 1 :3) 

Niio pode haver d6vida, pokm, de que ele obtivela sua fE e 
devogiio por causa do contato p16ximo que tivem com a religiiio 
judaica. 

Versiculos 3-8 - Agora, vejamos os resultados de sua devogiio 
a Deus. Nenhurna devqiio sincela ao Senhor deixa de ser 
mompens ada. 

Ekquanto ComClio estava entregue a omgiio, Deus o visitou. 
A passagem Biblica indica que o anjo tealmente se rnaterializou na 
presenga de ComClio. Pam Com6li0, o homem que he  apameu n6o 
podia ser O I I ~  sen50 o p16pri0 n e w j  ou algum %u teptesentante. 
Eis porque exclamou: "Que 6 Senho~?" EhBo o mensageim 
angti!ice k z  saber a CesCfie nllp -i-- a sua admq5o P o ~ q & s  580 
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haviam s ido em vgo (versiculo 3 1). 
Na mente daquele gentio, ao ouvir aquelas palavms 

confbmdoms, devem ter pas s ado pens amentos como estes : 
"Se, realrnente, minhas omg&s hmm ouvidas, que fbma ter6 

a resposta? Tenho omdo, pedindo que Deus me aceite e eu encontre 
favor aos Seus olhos . Se16 que ja gozo da gmqa do >%nhor JeovG?" 

E a resposta h i  dada pela boca do anjo: '.bvia (visto que tuas 
ornq6es fbmm ouvidas) mensageiros a Jope,.. o qua1 te dit6 
palavms, mediante as quais sehs salvo, tu e toda a tua casa." 
(11:13,14). 

Assim que o anjo desapareceu, Comelio comeqou, 
imediatamente, a obedecer As instruq6es divinas. Chamou dois dos 
seus selviqais e urn soldado piedoso. lii pelo fim da tarde, se 
puserctrn a ca&o em d k @ o  a .Tope. 

B. A Visa De Pedro (1 0:9-16) 

Enquanto Pedro esperava que sua refkiqso do meiodia ficasse 
pmnta, retirouse para o tenaqo que havia por cima de sua casa, a 
h de observar a horn judaica de omqiio. Apa~ceu-lhe, engo, m a  
estranha visgo; ele viu os ceus se abrirem e algo, semelhante a urn 
=ndc kiipl, ser baalxado aimvCs a abentm kita. Quando Pedm 
percebeu o contehdo do esttzlnho objeto, viu que confd~a  toda so* 
de anirnais, irnundos pam os judeus. Sentiase totalmente confhso, 
quando ouviu urna voz que h e  dizia: "Levallta-te, Pedro, mata e 
come ." 

Pedro respondeu segundo a convicqBo de seu comqiio, no que 
dizia respeito a ingest20 de tais anirnais. "De mod0 neni-ium, 
Senhor, poque jamais comi coisa alguma coinum e imunda." 

Novamente se  &z ouvir a voz de Deus; e desta vez deve ter 
sacudido o comqiio de Shiio, tal como a mesma voz &ern 
desrnaiar os coraq6es daqueles que a ouvimm no monte Sinai. 

"Ao que Deus purificou niio consideres comm7' (versiculo 
15). Aque le  que k z  a lei podia anula-la, quando e como quis es s e. 

0 que Pedro, halmente, comp~endeu da visao: 
1. Que chegam o tempo de os gentios entmlem na Igreja 

(vers iculos 17-20); 



2. Que comegam urna nova dispensaggo, na qua1 Deus n2o 
reconhece dikrenga entre judeu e gentio (ves iculo 28); 

3. Que em a vontade de Deus que os crentes judaicos enttassem 
nas casas dos gentios, pam tercomunhfio com eles (versiculos 
27, 1 l :2-4). 

4. Que a lei do Antigo Testamento, acerca dos alimentos, h i  
abolida. 

NOTA: Quando deixamos de julgar qualquer homem impm ou 
irnundo, engo reconhecemos que Cristo moneu por todos os 
homens, e, assim, fica completamente tmnsfbmda a nossa 
concepq20 relativa aos povos rnais desprezados ('or exemplo, os 
s elvagens ), e a nos s a lelat$io pam com eles . 

Vers iculo 17-20 - A pe~plexidade de Pedro pode ser melhor 
compreendida ao considemnnos seu passado judaico. "Por que s e h  
que Deus levogou a lei que sepamva os animais p m s  dos 
imundos?" Pam Pedro, esse em o Gnico sentido da vis3o naquele 
momento. 

Pokm, mesmo antes que todos os seus pensamentos 
pudessem ser ibmulados, Ms homens chegalam A po&i da casa, os 
quais podenam responder As pegtintas de sua mente. 0 Senhor 
havia sincronizado perkitamente os movimentos e os pensamentos, 
tanto de Pedro como dos enviados de ComClio! 

Notamos que o Espirito de Jesus apresentou os visitantes a 
Pedro, antes mesmo que ele os vis se (ves iculos 19,20). 

Ehquanto descia a escada, que tipo de pessoas voci? acha que 
o a@s tolo es pemva encontral? Dificilmente estaria plepamdo para 
ser vis itado pores  gentios . 

Versiculo 21-23 - 0 s  embaixadores de ComClio kemm sua 
miss30 paEcer Go atmtiva quanto em possivel a urna mente 
hebmica: Pedro devena ir r,om e!es e !5!iir r e n  Ern ce$e ge~,t;.z 
chamado Comelio, urn homem corn 6tima ~putaqlo en& os 
j~~de~t s .  EP,m rlGvi&, e!e !!gc?u CIS acz~tp,c;k-mt~s c a i ~  a =cnsagem 
que o Senhor Ihe dem enquanto orava. Restava apenas aquela 
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hesitaqiio natural, que s6  haveria de desvanecerse quando ele 
chegasse ao seu destino. 

D. A Eagem EA Chegada Ein Cesare'ia: 

Velsiculos 23-27 - No dia seguinte, partimm os tSs homens 
pam Cesakia, junto com Pedm e seis d o s  de Jope, a h de 
tes temunharem circunstiincias t5o ex$modinhrias (veja Atos 1 I : 
12). Na manh5 do dia seguinte, chegamm na cidade de Cesakia. 

Comklio, com sua costurneira eficitncia militar, havia 
prepamdo tudo cuidadosamente pam a chegada deles. Quando 
Pedm entrou na casa de ComClio, havia ali uma audisncia 
espemndo porele. Ea composta dos parentes e amigos de Comelio. 

Quando entmram, Comelio caiu aos pCs de Pedro e rendeu- 
ihe homenagem, na qualidade de um enviado de Deus. 0 tenno 
"ado*u", usado no texto, indlca urn tipo de homenagem prestada 
,, ,, ,. :+,-- ,,- -c-:-:- 2- ---- l - e -  - - - - -  trbl"a A~IWG> av> vllbial:, uc pu:,~pu hupc~iur. P C ~  n 5 ~  c o ~ e c i a  
perfkitamente os sentirnentos de Comelio, e, por is so, julgou que 
Cornelia que ria adod-lo, como divindade, como Gziam realmente, 
muitos gentios aos seus pr ides  hornens. Pelo que, sem tardanqa, 
Pedm estendeu seu braqo e k z  com que ComClio se levantasse, ao . .  . 
xes r ; ; ~  tempo e m  quc kc  diiigx as segtktts pabvras: "Egue-te, 
que eu tambCm sou homem." 

E AEjiplicaqGo De Corne'lio: 

Versiculo 28-33 - Ao enttar na sala onde todos estavam 
reunidos, Pedro dirigiuse a eles. htmu dktamente no assunto. 
Natumlmente, a prirneira pergunta na mente daquelas pessoas, em: 
"Como e que esse judeu bi enviado a nos, que somos gentios?" 

Por essa mz50, Pedm removeu a dificuldade, explicando-lhes 
que Deus removem a parede de separaqiio entte judeus e gentios. 
Nas afimaq6es de Pedm, podemos obse~var que os eshqos do 
Senhor n5o haviam sido viios, e que Pedro chegam Bs conclus6es 
que o Senhor queria. 

"...Ivias Deus me mostrou que a nenhum homem considemsse 
comum ou imundo.. ." 

Em es sencia, Pedro dis se: "Quereis saber por que estou aqui? 
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E poque Deus acabou com meu preconceito e me enviou a v6s." 
Agora, poderia ouvir as explicaqks do pdprio ComClio, Comklio 
logo pres tou a Pedm todas as explicaq6es neces sarias. 

Verjiculo 34-35 - Pedm viu que a necessidade daqueles 
gentios niio era nem os detahes da lei judaica, nem o tito da 
circuncisiio. Por is so, Pedro lhes hlou aquelas coisas que o Senhor 
Jesus comandam. E clam que, em ocasiiio como aquela, s6 havia 
uma mens agem a s er dita - a mens agem reiativa ao Senhor J es us, o 
Salvador. 

Pedro usou, como prefiicio de seu s e d o ,  a ousada 
mensagem de que "Deus niio h z  acepgiio de pessoas." (Deus niio 
leva em cons ideraq8o o hto de alguCm ser judeu ou gentio pam que 
lhe seja aceito). Todos aqueles, "de qualquer naq80n, que temessem 
a Deus e pmticassem o que C justo, ser-lhe-iam aceitos, com a tlnica 
,.nfi~:n~- ,,vll.-rlycv u~ A- ijiie acekssem jehus Crisio como Saivacior e 
nhedece c em a0 Fvzng~kn. 

Versiculo 36-37 - Seguese, enti30, o c o p  da mensagem. 
Somente em Jesus e que poderia ser encontmda a salvaqiio. 

Pedro kz, entiio, com que aqueles gentios conhecessem 
alguns fitos daquela bonita vida. 

A h a  que lesus.., " P  n cP=bclr de tcc!os." &. outas 
palavras: Jesus n8o apenas nos okrece reconciliaq80 com Deus, 
mas tambC~n 6 Senhor de todas as coisas. A casa de ComClio, 
provavelmente, ouvim filar do Nazareno, e tambem 0 considerava 
um servo de Deus . 

Versiculo 38-42 - Na sua igno&ncia, aqueles gentios niio 
cornpreendiam como hzer corn que aquela salvaqiio gratuita, na 
pessoa de Jesus, pudesse ser aplicada as suas pn5pria.s vidas. 0 
significado e o poder da morte de Cisto ainda lhes em 
desconhecido, sem filar na sua ressmiq80. E sobre esses fhtos que 
Pedro &la agom: rekrese 9 molte humilhante e A gloriosa 
ressurreig%o de Jesus e de Suas apar&&s As Suas testemunhas. 

Que alegiia ngo deve ter invadido os comq6es daqueles 
gcntios, ao vizviiem peia primeira vez as boas novas de que o 
Senhor Jesus dem a Sua vida pelos pecados do mundo! S i  e eles 
tambem estavam inciuidos enbe os pecadores, pois todos p ~ c i s a m  
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dHe . 
Versiculo 43 - A ultirna palam de Pedm, antes que o 

Espirit Santo caisse sobre os seus ouvintes, e que todos os proktas 
judaicos testificaram de uma gmnde promessa que seria cumprida 
no Messias que vhia - "a remissiio dos pecados". h t2o  a h o u :  
"Dele todos os proktas &o testemunho de que, por meio de seu 
norne, todo o que nele c s  receba rcrniss50 de pecados ." 
F. 0 &ti. rno No fiplr ito Smto 

Versiculos 44-46 - Aqui, tal como no p6fiico de Salomiio, 
Pedm niio conseguiu teHninaro seu discurso. 

"Ainda Pedro %lava ... Quando caiu o Espbito Santo ... e os 
fieis ... da circuncisiio ..., admitammse, poque tamb6m sobrc os 
gentios fbi denamado o dom do Espirito Santo; pois os ouviam 
hiando em iinguas ..." 

A ti eiiig,a s6 oii vLS +Gs+sriG-YL;as" @ ~ C c & ~ ~ L o s  !?:j2, 

mas Pedro, pam entmr em casa de um getltio para prcgar, levou 
cons igo seis ! Note bem que hi is to que tirou toda a duvida des tes 
judeus enduiecidos : 

Poque (pois) os ouviam Mar oubs  linguas e magnificar a 
Deiis. 

A p a l a v ~  "poque", ou "pois", nesta passagem, mostra que, 
na Igreja Primitiva, o %lar em linguas era prova do batismo do 
Es pirito. 

Versiculo 47-48 - A pergunta do velsiculo 47 e, 
evidentemente, diigida aos seis h i ios  judeus. Parece que aqueles 
crentes judeus teriam levantado objeqiio ao batismo de gentios, ate 
aquele momento. Pedro odenou que os prirnebs cristiios gentios 
kssem batizados. Em sua prcgaqiio aos judeus, no dia de 
Pentecoste, Pedm explicou o que precede e o que se segue depois 
do batismo, bem como seu propbsito (2:38). Na mensagem de Pedm 
estavam inciuicios os prthequisitos ao batismo, visto que a bud- 
mens agem deveria ser anunciada a todas as naqks . 

VCse nestes versiculos a essenciaiidade do batismo nas 
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aguas, em o nome de Jesus, pam remissFio dos pecados. Pessoas j6 
batizadas no Bpirito Santo devem obedecer a odenanqa do batismo 
em Seu Nome (2338). 

Ques tionhno: 
1) Quem levou o evangelho a Lida, antes que Pedro ali chegasse? 
2) Que tem Malcos 16:20 a vercom a cum kita em Lida? 
3) Quem estava Bs portas da morte enquanto Pedro cumva os 

enkrmos em Lida? 
4) Por qua1 motivo emm necessarios os preparatives imediatos 

pan o seu sepultamento? 
5) Por qua1 mziio as viuvas crentes estavam particulamnte 

entristecidas corn a mode de Dorcas? 
6) Corn suas pr5,prias palavms, relate cuidadosamente a 

' P S S C . I P ~ ~ B C  de ~ C Z E S .  

7) Oual a recompensa da dev*%o de ComClio, e como isso se 
aplica aos nossos dias? 

8) Qual em a conclus%o de Pedro a respeito da visiio, antes de ele 
irpam a casa de Comelio? 

9) Mostre como o Senhor shcmnizou pehitamente os 
movimentos e os pensamentos de Pedro e dos t%s enviados. 

10) Qual era a necessidade daqueles gentios que Pedro tinha que 
satisfazer em seu senniio? 

I 1) Por que Deus deu o Espirito Santo aos gentios, antes de eles 
serem batizados em o Nome de Jesus? 

12) Como e que Pedro e os outros judeus sabiam que os gentios 
tinham recebido o Es phito Santo? 

13) Visto que ja ~ c e b e m  o Espirito Santo, por que e que Pedro 
odenou que fbssem batizados em nome de Jesus Cristo? 
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A. A Palavr a De Dew &tr egue h s  Gentios (vers iculo 1) 

0 ap6stolo Pedro, quando viajou at6 Cesakia e pregou aos 
gentios, desernpenhou empolgante conquista com vitbna, dentm de 
tenitbrio inirnigo. A Igreja, pokm, em vez de magniiicar a Deus 
pelas a l m s  que Be salvam e batizam no Espirito Santo entre os 
gentios, quis condenar Seu servo. Apesar de saberem que "0s 
gentios tinham recebido a Pala-m de Deus" (vefiiculo I), ntio 
queriam recebC-10s na comunh%o da I--ia. 

Ntio comp~endemm que a Palavra de Deus ensinam que o 
plan9 de Deus para a reden950 em Cristo incluia homens de todas as 
naq&s e mqas (Isaias 496; 60:3; Danie 1 7:14; OsCias 2:23). 

0 plano prescrito por Deus e que o homem se ampenda e seja 
batizado (mate e sepuitamento) Pam receber o Epirito Santo 
(yida). Mas Deus, que C sobemno, tem todo o diiito de agir de 
maneira diferente a sua ordem regular, s empre que achar neces sario. 
Enttetanto, sem hzer exceqtio, JANlAB MUDA OU A I W M  0 
SEU PLAN0 DE SALVACAQ. Deus batizou com o Spirit0 Santo 
antes, pata que todos pudessem ver que aquilo em verdadeimmente 
a Sua obm. 

B . A Noticias Da Obra De Pedro Hajaram Ahis e i d o  Que 0 
&dstolo (vea iculos 1,2 e 3) 

A noticia de que os gentios haviam ouvido a Palavra se 
divulgam por toda a assemblkia, quando Pedm chegou. Niio 
somente os ap6stolos o soubemm, mas isto chegou ao conhecimento 
"dos inniios que estavam na J udkia". 

As noticias emm que "tambkm os gentios haviam recebido a 
Palavm de Deus." Mas, quando Pedro chegou a Jerusalkm, o ponto 
diicutido niio h i  vrovriamente o de pregar a boa mensagem aos 



gentios, mas, s i n  o de ele tercomido com os incircuncisos. 

C . A &sposta De Pea'ro (4-1 7) 

NBo houve demom pam que se desse inicio a discuss30 do 
assunto, em vista da intima associag30 de Pedm corn aqueles 
im-150~. "0s que emm da ckuncis30" logo argiiiram o awstolo 
Pedm. A teminologia usada por Lucas parece indicar que esses 
" ~ o s "  peitenciam ao lnesmo grupo que, rnais tarde, advogou a 
circuncis 60 pam os c ~ n t e s  gentios . 

0 que aqueles cLh20s" da Jud6ia e de Jerusalem queriam em 
urna resposta pala sua pergunta e acusagiio. E Pedm n3o os 
des apontou. Pedm es tivem, por algum tempo, Go hes itante quanto 
aqueles " i ~ o s "  em adrnitir que os gentios tambem pudessem 
gozar do completo hvor de Deus. Pedm pensou, engo, que aquilo 
qic ccii'veixela a tit: mesmo e aos oums seis inmgos J U ~ ~ U S  que 
haviam p ~ s e x i a d c  I ccz-~esiis 4% %rLlii de C~iiiClio, Ciiii&irl 

have~a de convencer aos "inniios" que agom levantavam o b j e ~ k s .  
Pedro, entiio, lhes &z "urna exposigiio em odemy' (ve~siculo 4) de 
tudo quanto sucedera, desde a visiio que ele mesmo tivem quando 
estava no tenaqo da casa de Singo, o curtidor, at6 o batismo no 
Espirito Sntn, s n h ~  C~nkl;n e sua 5 ~ 3 a .  Jesus midoti os 
discipulos de dois em dois. Paulo %i sempre acornpanhado. Pedm 

-- 
fbi fkliz em ter tes temunhas desta obm de Deus . 

As unicas palavras que Pedro adicionou ao seu relato, e que se  
enconttam nos ve~siculos 15 a 17 de nosso texto, se r e k ~ m  ao dito 
do Senhor Jesus, relativo ao batismo de Jose Batista, em conbaste 
com o batismo do Espirito Santo, o que enhtiza a obm do kpmto 
do Senhor sobre a casa de Comelio. 

Pedro diz que "caiu o Espirito Santo sobre eles, corno tambkm 
 sob^ n6s no principio" (versiculo 15). Em outtas palavras, o 
prC,prio Deus estarrgou Seu seio de aprovag80 e aceitagiio daquelas 
pess oas, e is so completamente independente de qualquer es 6 q o  da 
palte de Pedro. 

Coi~i eies suceciem o mesmo que aos p16prios ap6stolos 
(versiculo 17). 0 mesmo dom - "o batismo do Espirito Santo", fbi 
concedido aqueies gentios, tal como o 6m aos ap6stolos e dernais 
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crisaos judeus . 
Foi quando os a o s  em Jerusalem soubemm desse 

testemunho dos cCus que ficamm plenamente convencidos de que 
Pedlo cumprim a vontade de Deus ao pregar aos gentios, na casa de 
Com6lio. 

Pedm havia o&~cido  duas ou mzdes divinas diretas, 
pelas quais havia levado a boa rnensagem tambkm aos gentios. 
Gtava clam que Deus nfio queria a continuagiio da baseim en@ 
judeus e gentios; que Sua vontade em que os gentios que se  
convertes sem ao Senhor fissem igualmente aceitos, em completa 
comunhfio no corpo de Cristo. Pedm s e n h  que agir de outm 
maneim qualquer seria resistir e recusarse a fizer a vontade de 
Deus. A reagfio dos crentes da circuncisiio a explica$io do apcistolo 
Pedm fbi rnamvilhosa. Tmtase de um modelo que nos convim 
imitar 9, p r  acasc?, $iscs&cx~s dz a i g m  k1112o uu imG sobre 
alguma quest50 da Palavm do Senhor, e essa pessga ms z~strur 
nosso equivoco, pela Palavm de Deus, sigamos enso, o exemplo 
daqueles irmfios judeus, que atendemm as mz&s do ap6stolo Pedro. 
Notemos : 

1. Quando Deus hla, devemos "ficar quietos". Pois "ouvindo 
elcS esA~s Goisas, apaziguamms e ." Nao se mostmmm 
teimos os , mas s e pmntificamm a aceitar a verdade. 

2. EnMo, devemos apdece r  a Deus pela iluminagiio concedida, 
pela nova verdade compreendida, pois eles "glonficamm a 
Deus ." E melhor adrnitir nosso engano, do que ficamos a 
mumumr. 

3.  Devemos aceitar, em comunh5o completa e irreshta aqueles 
que anteriomente haviamos cortado de nosso circulo, pois 
eles confkssamm, dizendo: "bgo, tambCm aos gentios h i  por 
Deus concedido o ampendimento pam a vida." 

Que s tionBrio: 

1 j A qrieiq apa~ntemente, k i  dirigida a pergunta: "Porvenha 
pode alguim recusar a Bgua, pam que n8o sejam batizados estes 
que, ass im como nos, receberem o Espirito Santo?" (1 0:47) 
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2) Que ha de familiar sobre a odem de Pedro, pam os c ~ n t e s  
gentios batizados em nome de Jesus? 

3) Qua1 o ass unto dis cutido, quando Pedro retomou a Jerusalem? 
4) Por que os judeus em Jerusalem achamm enado Pedro estar na 

casa de Comelio? 
5) Como 6 que Pedro resolveu o problem da disc6dia entte ele e 

os outros judeus em Jerusalem? 

A. 0 Trabalho &tre 0 s  Gentios : 

0 tmbalho entre os gentios havia sido iniciado. A linha de 
separa~Zo havia s ido u h p a s  sada. A casa da f2 fbi imensamente 
enpndecida. 

D. A Bopagaqtio Da Palavr a Aos Gentios : 

0 passo seguinte, na propagag80 cia Palavta aos gentios ou 
"gregos", n5o foi tomada pelos ap6stolos, mas por alguns dispetsas 
que "emrn de Chipre e de Cirene." Como sabemos, grande 
tribuiaqao ou perjeguigao se ievantou contm toda a lgreja, naqueia 
ocasi5o. Alguns daqueles que ibmm dispersos ibtar~ nZio somente 
pata as ''1egi6es da Judeia e %mariay', mas tam&rn se  dirigham 
pam a Fenicia, pala a ilha de Chipre e pam a rnetri,pole de 
Antioquia. (Havia apenas duas cidades rnais importantes do que 
Antioquia da Siria: Roma e Alexandria, no Egito.) 0 s  dispersos 
levamm a Palavm do Senhor a todos esses lugares, tendo, 
entretanto, o cuidado de pregar somente aos judeus. Entiio, que fbi 
que k z  com que esses crentes judeus pregassem tambCm aos 
gentios? Talvez a noticia da obta de Pedro en& os gentios tenha 
chegado a eles. 

Notemos que o sopro da perseguigBo em urna igreja sem o 
Espirito Santo apaga a luz, mas, com o Espirito, a luz brilha ainda 
mais. Foi justamente iss o que aconteceu em Je~us alCm. 
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Ques tionario: 
1. Mostrt: como a petseguigZo contra a congregaqbo crisa de 

Jemalem, movida por Saulo, deu inicio ao tnbalho cristiio da 
Antioquia . 

2. Que mudanqa houve na pregagZo daqueles que fbmm 
dispelsos, depois da conversiio de ComClio? 

3. Por qua1 motivo a noticia do ttabaho crist2o de Antioquia se 
revestiu de tanta irnpodiincia pam os crentes de Jerusalem? 

I. PRIMEIROS TRABALHOSDEBARNABEESA~LQ 
(Atos 1 1 :22-25) 

A. A Igr eja Ein htioquiu: 

C! al i iv r ;~czk em Aiiiioyiiia ki Mo giorioso que a igreja em 
Jerusalem se ge@-uhu e queia szbe:, p ~ r  cei t~ ,  se em i~aliiie~iit: 
obm de Deus. Foi necessario que BamabC viajasse mais de 
quatrocentos quil6mems, de JerusalCm ati 18, paia v2Ja de perto. 

A escoiha de Barnab6 pala viqitar n &&ilhn cr;lsEs em 
Antioquia, certamente, 6i a mais aceuda possivel. Barnab6 em 
aquele que teve a comgem e & necessiirias pala deknder aquele 
(Saulo) de quem os outros s6 tinham suspeita e diwida. 0 nome 
"BamabC" quer dizer "fiiho da exortaqiio" ou "filho da consola~Bo" 
(Atos 4:36). 0 nome h i  dado pelos ap6stolos e em-he bastante 
homso. Mudanqa de nome na Biblia indica mudanqa de cakter. 
Ehcontramos em BamabC o exemplo do homem que Deus charna de 
born. 

Quando esse homern chegou a Antioquia e fbi apresentado a 
hornens e mulhe~s convertidos ao Senhor, considemu~s como 
rnan&staq&s da " p q a  de Deus". Sendo fie1 ao sigmficado de seu 
apelido - Filho da exoltaqiio - "exouva a todos que, com fitmeza 
de cnrx$io, pmmecessem no ! % i i ~ ~ . "  
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NiZo fbi suficiente que "muitos" se convertessem ao Senhor, 
tambdm se  tomou necessiirio que eles, com h e z a  de corag30, 
pennaneces sem no Senhor. 

A vida e exortag30 de BamabC procediam da fbnte verdadeira 
e o ~sul tado fbi que os ouvintes se  unimm ao pdprio Cristo, como 
o mmo C unido A videira, de onde recebe a seiva. 

C . 0 Tr abalho Se fipanu'e, E&smabe' Precisa De Urn t j idnte:  

P a w e  que o niunem de pessoas convertidas ao Senhor 
aumentou em tais pmpoqks que Bamabi sentiu necessidade de 
procutar um ajudante. Quem estaria quaucado pam este semigo, 
sen50 Saulo, de Talso? Talso ficava a apenas alguns quil6metros de 
Antioquia. 

Saulo considemu a solicitag20 de Barnab6 pam ir ajudh4o em 
Antioquia como sendo a vontade de Deus, pelo que retomou pam 
Antioquia, juntamente com BamabB. Aii o tmbaiino 'crescia Go 
mpidamente que passamm um ano inteb labutando juntos na 
congregag80. Seu trabalho consistia em ensinar aos novos 
conveltidos (veja 1 3: 1). 

0 nome ccCrist80" (pequeno Cristo) C aqui, em Antioquia, 
usado pela primeim vez. Eh muito pdprio que, nessa a b  dos 
acontecimentos, em que tanto judeus como gentios hziam parte da 
imja, ksse  dado um nome aos discipulos pel0 qua1 todos eies 
pudessem ser conhecidos. 0 povo em Antioquia apelidou os 
discipulos com aquilo que mais se salientava nas suas vidas: Em de 
Cristo que Mavam, a Cristo cantavam e em Cristo que o povo via 
em suas vidas . 
Ques tioniirio: 

1) Por que a es colha de Barnab6 h i  fkliz? 
2) Em que se ocupatam Bamabd e Saulo dmnte urn ano, 

enquanto labutavam na congregaqiio de Anhoquia? 
3) Quem deu o nome "cristiio" aos dis cipulos? 
4) Por que e s s e nome h i  dado em ocas i5o bem apmpriada? 



11. UMA G R A N D E F O M E E P R E D I T A  (Atos 11:27-30) 

Depois daquele produtivo ano de atividades ciistiis na igreja 
de Antioquia, os crentes h a m  visitados por pmktas vindos de 
Jerusalem. Quando se  reunitam, levantouse urn dos proktas, por 
nome Agabo, o qual, fafando por hpulso do Bpirito do Senhor, 
predis s e p n d e  %me que deveria aktar todo o mundo habitado. 

Lucas, que escweu sobre esse evento alguns anos mais tade, 
a h a  em seu registto sagmdo que essa fbme realrnente ocomu nos 
dias de Claudio, impemdor da Cpoca. TambCm conta o histoiador 
J osefb, nas "Antiguidades J udaicas" que muitos habitantes da 
Judeia momram des sa  h e .  

Logo que os pmktas tomamm conhecida a fbme p16xima, os 
imgos de Antioquia pensamm nos outeos crist5os. 0 s  primeiros a 
s o k r  as consequi?ncias de urna "i6me9' emm os habitantes da 
Judeia. W temno cia Jucieia nao em suiicientemente %mi para 
suprir as necessidades de todos aqueles que viviam dentto de seus 
lirnites . Essas eram as condiqks que prevaleciam dumnte todo o 
tempo; que seria, entZo, por ocasigo de uma "ibme"? Visto que a 
ocasiiio da celebraqiio da pascoa estava pnjxima, muitos habitantes 
cia jucieia iriam pan jerusaiem. Aiguns ciesses, pois, ievaram okrias 
voluntiirias, e a conFgaqiio enviou aquela ohta,  pelas m5os de 
BamabC e Saulo, aos anciiios da i ~ j a  em Jerusalem. Fomm 
constrangidos pe lo amor divino que ardia na I p j a  Fhitiva. 

Ques tionafio: 

1 ) Quem hi Claudio? 
2) Quem pmktizou que haveria em breve urna p n d e  fbme no 

mundo? 
3) Com qual prop& ito Barnab6 e Saulo %ram a Jerusalem ness a 

ocas igo? 
4) Por que em necessario enviar socono aos crentes da Judeia, 

urna vez que a %me atingim o mundo inteiro? 
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A PERSEGUICAO 
Atos 12:l-25 

A. A Pers eguiqiio hs tigada Por Her odes : 

Lucas intemmpe a nanativa da viagem dos dois ernissafios - 
BamabC e SauIo - a JemsalCm, e volta sua atenqiio 5 igreja que ali 
havia, a fun de propo~ionar-nos a oportunidade de compreender as 
suas condiqks. Fm o ano 44 d.C. e Hemdes Agripa I havia acabado 
de ser empossado como rei de diversas pmvincias. Re recebeu esta 
posiqiio devido a amizade existente en* ele e o Impemdor 
Caligula. 0 rei da Judeia estava encarregado da diiicil t a ~ h  de 
govemar como mmano, agradando, ao mesmo tempo, aos judeus. 
Om, os cristr?os, ou a igreja, bem serviam para c~lmprirnento de 
s eus prop& itos : poderiam rnaltml-6-los , agmdando aos judeus, s em 
quebmr qualquer lei mmana. 0 plano de Herodes em "prender 
alguns da igicja para os maltmta?'. Sua inten920 em atingir os 
iideres do movimento cristiio. Xago, inn20 de Joiio, fbi a pkneim 
vitima. h c a s  ngo &la de qualquer julgamento; hA apenas a 
declamqgo direta de que ele foi passado ao "fio da espada". 
(vers iculo 2). 

Hemdes deu inicio a perseguiqgo contra a Igreja, por motivos 
pummente politicos. Visto que Herodes em meio-judeu, tais a q k s  
davam a impress50 de que ele simpatizava com as crenGas judaicas. 
No momento em que Pedro fbi preso, nenhurna execuqiio poderia 
ser fkita, pois haviam corne~ado os "dias dos pges asmos". 
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P e h ,  poltanto, fbi posto debaixo de vigdiincia especial, na 
prisiio do lei. Fomm tornadas todas as pmvidencias pam que ele n2o 
pudesse escapar, corn antelionnente (Atos 5). 

D. Pedro B~lag-osamente Solto: 

Todavia, enquanto os dezes seis soldados se revezavam em sua 
vigilPncia s obre Pedm, havia outms s eres humanos que c lamavam 
constantemente a urn Poder maior que o do rei Herodes, pedindo a 
IibeltaqBo de Pedm (versicuio 5). Bsas  reuniks emm levadas a 
ekito na casa de Maria, w e  de Jo5o Marcos. No chxere, Pedm 
ficava aconentado a dois homens, enquanto outros dois montavam 
guarda 9 porta. 

r -  u seiir~lo e ilili'ijiio dia dos p%cs aszGs e s k z  paw tewirzr. P 

r,= dia segdhte EPEC!PS t ~ x i n n a v ~  mzer Pedm a presenca dos 
judeus, a fim de math-lo. 0 pi6prio Pedm, entretanlo, nbo estava 
preocupado  sob^ o pmvavel resultado de seu aprisionamento. 

Sua me~te e comqbo estavam descans ados no Senhor. Poucas 
horns antes de ser apresentado perante urn assassin0 no poder, 
eskva e ~ Q c g ~ e  ZC! snnc! Mesmo quando o anjo apareceu, ele nBo 
acordou! 

Evidentemente, os dois guardas tambCm estavam tornados de 
profundo sono, os seus olhos fbmm mantidos fkchados. Foi 
necessario que o anjo tocasse no lado de Pedm pam que ele se 
acordas s e . 

Pedro seguia as instmq6es do anjo sem fazer qualquer 
comenthrio, como se estivesse em transe. Pareceu-lhe trakrse de 
uma visgo. As ultirnas palavms do anjo, fbmm: "P6e a tua capa, e 
segue-me". A filtima pa& da filtima fiase do anjo fbi apenas 
engtica, pois ele jB se havia vestido de todas as suas vestes . 0 anjo 
h e  disse em esscncia: "P& tuas vestes pam saires 9 libedade, e 
segueme". 

Como ja dissernos, agia come ixi ~~fii%ii;b~!G, CGEG s:: 
nBo estivesse realrnente seguindo as instmq&s do anjo. 
bvavelmente os dois guadas aos quais Pedn, es"Leia acorrzfiiiido 
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comspondiam 21 metade da guarda que tinha por obrigaglo vigiti-lo 
dumnte &s homs. 0 &to de ele e o anjo terem sido capazes de 
passar pelos oubs dois gualdas - "a pimeim e a se,gmda 
sentinelas" - sem sercm percebidos, deixa clam que deve ter 
havido algurna pmvidencia divina pan que tal coisa pudesse 
acontecer. 

Agora s6 havia uma bamia en* Pedm e as mas de 
Jelusal6m - o porno de k m  da pnsiio, o qua1 se abnu 
rnisteriosarnente, pennitindo que os dois passassem 0 anjo ficou ao 
lado de Pedro, at6 que eles "enveredamm por uma rua". 
Pmvavelmente, isso se rckre a disancia de alguns quarte&s at6 
eles chegarem a ma onde molava Maria. 

Quando o anjo o deixou, Pedm "considemu a sua situagiio". 
Enquanto o anjo estava em sua companhia, tudo Ihe parecia bom 
demais pan ser real. Agoq entretantn, @&a r~gnziiar-s~v J 38 

inques tionhvel realidade. 

1. 0 livmmento de Pedro: 

A hist6ria de Pedro e urna maravilhosa ilustraq5o do que 
Deus fBz quando libelta o pecador do pecado. Esta passagem 
das escrihuas nos pmpo~ciona uma rnamvilhosa mensagem: 

a. A condig80 do pecador, C descnta pela condigiio de 
Rdm na ocas igo, preso por cadeias; 

b. Primeiro uma luz brilhou; 
c. 0 anjo tocou o lado de Pedm (talvez pr6ximo ao 

comg80)- isto Cla de convicgiio. 
d. Foi dito que Pedro se levantasse - isto ele tinha que 

Czer, antes de qualquer outm cois a; 
e. Ehtiio as cadeias caimm-lhes das miios. 
f Agom, hi dito a Pedm: 

1) Cinge-te 
2) Calga as tuas sandiilias 
3) P& a tua capa 
4) E~~gi i e - i i~e .  

g. 0 poao abriuse automaticamente. 
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h. Fialrnente, Pedm estava apt0 para dizer: "AGORA SEL" 

0 que Pedro kria, agora que estava livre? Esse 6ii o seu 
pensamento, enquanto se achava nas escums ruas de Jerusalem 
Mas Pedm cons iderou muito bem quais develiam s er seus passos e 
se encarninhou para a casa de Maria. 

A jovem criada, Rode, que veio atender a porta, certamente 
tinha ouvido a voz de Pedm nuitas vezes, tanto em omq6es como 
em pregaqks. Ficou tiio cheia de regozijo que, em lugar de abrir a 
po& imediatamente, voltou conendo, pam anunciar que Pedro 
estava a PO*. 

Ficamos urn tanto chocados com a esiranha incredulidade 
daqueles crentes que haviam omdo tanto pam a libertaqgo de Pedro, 
mas que, quando suas omg6es 6m1n atendidas, n2o se sentiam 
diZpS~(iS 2 3 %G. T - l - ~ o ,  3 ;,o-A, , l ;AeAo A o l a o  n Z n  O P  

I L ( I Y \ I L  U I U L U U L % I l U C L U b  UUlb.3 L l U W  J Q  

devpsse tanto R libettag5o de Pedm, mac cim ao modo pelo qua1 ele 
estava ali, solto. 

Aqueles crentes okrecemm duas explicaq6es a espantosa 
mens agem de Rode: 

1. ''Estiis louca". Mas, como ela insistisse com energia, 
ciis s emm: 

2. "E o seu anjo". Que os anjos estiio associados as vidas dos 
santos de Deus, pode ser observado pela simples leitum de 
Hebreus 1:14. Foi a essa associagiio que os discipulos s e  
rekriam ao exclamar: "EO seu anjo". 

Mas, a duvida passou imediatamente, quando as batidas de 
Pedro, na porta, e sua pnjpria voz se kemm ouvir. Sahm para 
web?-lo, mas, antes que pudessem dizer uma so palavm, Pedro 
lhes k z  sinais para que se conservassem quietos, e lhes explicou o 
que havia acontecido. Acrescentou: "Anunciai isto a %ago e aos 
hiios". Entiio, s em dizer pam onde ia, partiu. Ass im, os discipulos 
poderiam dizer, com toda verdade, que niio sabiam para onde ele 
tinha ido. 
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11. ODISCURSODEHERODESEM CESAREIA ESUA 
M 0 R TE (Atos 12:20-25): 

Hemdes, p i s ,  partiu pam Cesakia; ali, depois de portarse 
como orgulhoso juiz dos habitantes de Ti e de Sidorn, encontmu- 
s e com a mode . 

Depois de pouco tempo em Cesakia, chamou B sua pmenqa 
alguns individuos de Tm e Sidom. Havia sCria divergencia en& 
Hemdes e os habitantes daquelas cidades. Mas eles conseguimm 
conquistara amizade do carnarista do rei. 

Chegado o dia do encontro, como n5o se  tmtava de caso de 
p u c a  monta. Hemdes se prepamu, em suas vestes mais 
esplendomsas. Pornposameniz, tomou seu lugar no tmno de 
julgamento. 0 rei havia prepamdo urn discurso, a fim de 
impressionar o povo com sua posiqgo e autoridade. 0 povo 
clamava: " ~ a  voz de um deus, e ngo de urn homem." 

Devemos lembmr que Herodes em meio judeu. Pela histC,ria, 
ai;xn&-rr,Gs qiGe ek en  = IPWOAA om +-An- 

V ~ I D U U V  u111 L - v ~  GS CGS?&%E% !ek d 3 ~  
jwdeus. Tomando i sso em c~nsidetaqiio~ conclufmos que Hemdes 
hi krido pelo Senhor, porque agiu contm a verdade que conhecia, 
deixandos e idolabar pelos habitantes de Ces adia. 

Apesar de todos os atos de violencia e oposiq%o, a palavra 6i 
achando lugar em um nfimem cada vez maior de comq&s, e cada 
dia via a multiplicaqiio dos membms do c o p  de Cristo (versiculo 
24). 

11. R E T O R N B  A A N T I O Q U I A  (Atos 12:25): 

EntZio, os dois servos do Senhor retornamm a Antioquia, 
depois de entrega~m as okrtas que lhes haviam sido confiadas, 
levando consigo, tambCm, a Jo5o M a ~ o s  como auxiliar. 

Ques tionano: 

1) Qua1 a pmvavel data da motte de %ago? 
2) De que mod0 os cristiios poderiam servir aos pm@sitos de 

Hemdes? 
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3) Por qua1 motivo Pedro n%o pMe ser mo~to corn a mesma 
u ~ ~ n c i i c o m  que o f6i T~go?  

4) Onde C que os crentes se reunimm, a fim de omr~nr  Rd=? 
5) Que k z  o anjo pam acordar Pedro? 
6) De que modo a E e a humildade de Pedro fbmm demonstmdas 

em seu apris ionamento? 
7)- Como C que Pedro e o anjo pudemm passar t8o ficilrnente pelos 
. -  guardas? 
8) Em que nos bas eamos pam a h r  que Herodes agiu contm seu 

conhecimento e consci$ncia, ao aceitar a adorn950 do povo? 



PRIMEIRA VIAGEM MISSIONARIA 
Atos 13 

Lucas d6 inicio a esta poq5o do seu hmtado como se  6 s s e  o 
principio de urna nanativa sepamda. h b o m  Elqa park do @do, 
poderiamos comeqar lendo o livm de Atos a partir do capitulo 13, 
vels iculo 1, como se  fbs se  uma his t6na cornpleta em si mesma. 

A pmpagaq%o da mensagem da salvaq50, at6 aos confins da 
term, comeGa da melxjpole de Antioquia da Siria, tendo por figulas 
principais dois lideres daquela congregaq50 cristii. 

NOTA: Antioquia da Siria, fbi fhdada no ano 300 a.C. Estava 
situada em urna curva do Rio Omntes, mais ou menos a vinte cinco 
quil6metros de d i s~nc ia  do mar. Na desembocadum do ~io, estava o 
porto ma& de SelCucia. 

Saulo 6 colocado em hltirno lugar, na lista de cinco nomes; 
pmvavelmente is s o tinha a ver com a odem da impo&ncia. 

Os lidercs da congregag50 cristii de Antioquia estavam 
ativamente ocupados no trabalho do Senhor. Pois, estavam 
"se~vindo ao Senhor e jejuando". Enquanto assim ocupados, o 
Esphito Santo falou a Sie50, Ucio e Manaem, a respeito de 
Barnab6 e Saulo. 

Aqui est6 a conibaq5o do charnado de Saulo (veja Atos 
9:15). Que Deus havia charnado a Saulo antes disso, temos toda a 
certeza. Quando, pokm, o Senhor falou a Bamabk sobre o ass unto, 
n5o sabemos; s6  podemos ter ce*za de que He o Ez. 
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III. B A R N A B E  E SAULO S E P A R A D O S  P A R A  0 
TR A  BA LH O  (Atos 13:3): 

A cehania  descrita no ve~siculo t&s C a ceh6nia  
gemlmente denorninada de "odena@o". Que houve urna sepalagiio 
fbrmal, ngo pode ser negado. Cons ideremos os htos : 

a. 0 s  selecionados devem ser homens qualificados; homens que 
jit estejam ocupados no serviqo do Senhor. 

b. DevemsentireadmitirqueDeusoschamoupamessatare~. 
c. A congrega@io local por intemCdio dos ancigos, os sepam 

pam o serviqo divino. 
d. 0 jejum e as omq&s devem preceder ri cerimbnia. 
e. As miios dos anciiios, aqui chamados de "proktas e mestres", 

siio impostas sobre os escolhidos . 
TF. GS escohicios siio enviados corn urna iare& cieiinida a 

c 1 tmnnr 
" W I y I L I .  

PV. EM S ELEU C IA (Atos 134): 

A. 0 Por to De hhr  De Antioquia, De Onde For am Para Chipre : 

21 hpiriio Sanio dirigiu ado  quanio fbi kiico, peio que 
podemos a h a r  qtie "enviados, pois, pelo Espirito Santo, descemm 
a Sel&uciaV. Como deviam sair da Siria, sua primeira palada fbi 
nesse polto de Antioquia, chamado Seleucia. E s e lugar ficava ceica 
de 25krn de Antioquia. As montanhas de Chipre podiam ser vistas 
da costa da Siria. Jogo Maicos h i  levado por BamabC e Saulo 
como, s eu ajudante. 

No porto de Seleucia, encontmmm urn navio, no qua1 
velejamm para a ilha de Chipre. E ta  ilha mede apmximadamente 
duzentos e vinte e cinco quil6metms de comprimento por noventa e 
sete de lalgum. Etava noventa e seis quilbmetros a oeste da Siria e, 
nessa Cpoca, era densamente povoada. Eta o lugar onde BamabC 
momva anteliomente . 



V. EM S A L A M I N A  (Atos 13:5): 

Salamina ficava na costa de Chipre. Havia na cidade um bom 
n b x m  de judeus, e suas s inagogas podiam ser enconbadas atrav6s 
da cidade. Naquele tempo, Salamina era um lugar importante; era 
de Salamina que a pa* leste da ilha em govemada. 

Que resposta tivemm os judeus para com a Palavra de Deus? 
Nenhuma palavm dehida e dada sobre a quesao, mas pareceme 
que, se tivesse havido algurn resultado tangivel, isso seria 
mencionado. A estadia ali deve terse prolongado por varios dias . 
B . Jo& M ~ c o s  B a  Seu h i l i a r :  

A prirneita men950 da presenga de J oiio Marcos e kita nes te 
ponto, embom confbnne ja ficou dito, ele tenha acornpanhado a 
Bamabe e a Saulo, desde que saimm de J etusalem (12:25), tendo, 
s em duvida alguma, velejado de SelCucia. 

Ques tionhrio: 

1 ) Quantos emm os miss ionarios e quais os seus nomes ? 
2 j Quai a atividacie dos miss ionarios em Saiamina? 

0 passo seguinte dos evangelistas fbi uma viagem de quase 
duzentos quil6metms. As palavras do texto: "Havendo attavessado 
toda a &a" permiteilos concluir que eles pammm em diversas 
localidades, onde pregamm a boa mensagem, atk chegarem a Pafbs. 
Talvez tenham ate visitado o babalho crist2o pdvio, j9 existente na 
ilha (veja 1 1 : 19). 

Ques tionhrio: 

I )  Qua1 a disancia en* Salarnina e Pafbs ? 
2) Que significa "tendo attavessado toda a ilha"? Oue sugere esta 

expres s go? 
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A cidade de Pahs em de tarnanho consider;ivel, pois eta a 
capital da ilha. 0 pm6nsu1, ou seja, o governador nomeado pelo 
Senado mmano, em %gio Paulo. Barjesus estava intimamente 
associado com Srgio Paulo. 0 governador, entretanto, era homem 
inteligente e estava procuando cornpreender a Palavta do Senhor. 
Visto que Ba rjesus em judeu, certarnente estava combinando seus 
conhecirnentos sobre a religiiio judaica com as magicas, a fim de 
gamntir a pos iqiio de que gozava. 

Quando Elimas (hrma grega da palavra ambe que significa 
"sabio") percebeu a miss30 de Saulo e BamabC; compreeildeu que, 
se nbo pudesse demth-los, estaria em risco sua influencia e posiqBo. 

B . A &preens Go E Mlagr e De Paulo: 

Nesta ocasigo Saulo tomou a knte  da quesao. At6 entso, 
tanto ele como Bamabe estavam fahndo. Agom, entretant~, Saulo, 
tnov~do peIo Bpirito Fanto, hlou, a h de executar a vontade de 
Deus na forma de um milagre. Afnvks da inspimqiio do Eispirito de 
Deus, Saulo desvendou o verdadeim carhter do pervertido judeu 
(vers . 1 0). 

O magic0 pmcmu dar outro sentido as palavms de Bamabe e 
Saulo. dessa maneha pervertendo a verdade. A mzgo pam uma 
repteensgo tiio severa pode ser hcilmente pe~cebida no fato de que 
o individuo repreendido hlava contra sua phpria consciCncia. 0 
pmposito da repreensgo foi o de salvar o pmc6nsul %gio Paulo do 
em. A puniqiio teve a intenqiio de dar significado e poder a 
repreensgo. 0 resultado procurado hi conseguido (versiculo 12). 

Ques tionario: 

i ) Que pos i@o especial tinha a cidade de Pafos na ilha? 
2) Quem em e por quem eta nomeado o pmc6nsul? 
3)  Que significa o nome "&as"? 
4) Qua1 a razgo para a severidade cia =preens80 recebida por 

Elirnas ? 

Ins tituto Biblico Apos t6lico 



VII. EM PERGE (Atos 13:13) 

Paulo agom t o m  a lidemnqa na causa de Cisto. Note o 
velsiculo 13, "...Paul0 e seus companheiros ..." 

A cidade de Pege C iocalizada a poucos quil6rnetros da costa 
da Asia Menor, na pmvincia da P a m a .  Desse local, Joao Marcos 
resolveu retomar para JelusalCm. 0 incidente desagmdou 
irnensamente ao ap6stolo hulo, e fbi o motivo do desacordo 
oconido mais tarde, entre ele e BamabC. htretanto, n8o devernos 
concluir que Marcos tenha falhado para sempE, pois mais tade fbi 
aceito no favor de Paulo novamente (Colossenses 4: 10; II T'6teo 
4:l I). 

VIH. EM A N  TIQQU IA ID A ~ 1 s t ~  IA (Atos 13:14-52) 

A. Nu Sinagoga, Paulo Faz Se u Pv ime ir o Se r mh: 

As sinagogas, em quase todas as cidades aonde chegavam os 
missionarios cristi3os, emm corno que pontos de pad& para a 
pregaq8o do evangelho. A Palavm de Deus deveria ser pregada 
Lcprimeim aos judeus", e eta justamente nas sinagogas que podiam 
ser encnntmdos judeus devotos . 

Noh: 13tiste mais de uma Antioquia. 

Em costume, naquele tempo, convidar os judeus visitantes a 
dizer alguma coisa pam os presente, visto que, ntio somente seriam 
capazes de hmecer algurna liq8o insttutiva aos ouvintes, corno 
tamMm poderiam dar noticias sobre as condiq6es gemis da 
Palestina. 

Paulo aceitou imediatamente o convite e s e  levantou para 
falar. (Jesus tambem hzia assim) Paulo usa o mesmo metodo 
dernonstrativo empregado por EstevZo, Pedro e Filipe - provas das 
Escritwas do Antigo Testamento. A intmduqtio do apostolo Paulo e 
bas tante semelhante a us ada por Es teviio. 

Aqui temos urn breve esbogo da mensagem: 
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3. Es s a inttDduq2o fbi dada pel0 ap6s to10 PauIo, a iim de attair a 
aten920 e o interes s e, bem como criar uma ambiente kvokvel 
pam o tema que se  seguiu. 

4. 0 s  judeus de Antioquia da Pisidia ficamm sabendo que Paulo 
ela bem velsado na hist6ria de Islael, ao mesmo tempo que 
seguiam a nanativa com grande interesse e orguho. 

Algumas lazdes pelas quais sabemos que Jesus de Nazak C o 
Ungido de Deus, o Salvador de Israel. 
0 Pensarnento da preposiqiio C apresentado no versiculo 23. 
Faulo sabia que, quando Eilasse no rei Davi poderia tambem 
Eilar na "sernente de Davi" o que o traria ao tema do seu 
dis CLUS 0. 

a. 0 tes temunho de J 020 Batis ta e dos pmktas (24-29) 
b. 0 tes temunho da res sunei@o, (30-37) 
c. AconclusFio(38-11). 

1 ) E por intemkdio desse que se pode achar remissgo de 
pecados, (38). 

2) A admoes ta@o (40,41). 

B . 0 Desejo De Ozrvi-Lo No Sabado Seguinte : (Vers iculo 42) 

Houve os que recusamm aceitar a mensagem da vida etema, 
mas alguns ficamm interessados. N%o haviam cornpreendido a 
mensagem perfeitamente, mas havia algo que os hzia desejar 
conhecer mais. 

C . 0 Gr ande duntamento No Sabado Seguinte : (Ves iculo 44) 

Ao chegar o shbado seguinte, o interes se sobre as boas novas 
havia crescido de tal maneim que quase toda a populaq8o da cidade 
se reuniu na s inagoga. 

Quando os judeus, cheks da sinagoga, peneberam que urn 
n h e m  cada vez.rnaior cios habitantes da iocaiidade se  reuniam na 



sinagoga, chegando ao ponto de mdeaAa, o temor e o c i h  
penetmmm em s eus com$&s. 

D. 0 s  qpdstolos Se Yoltam Para 0 s  Gentios, Cum &m 
&s ultados : 

0 s  missionaries se haviam diigido, dumnt$l todo o tempo, aos 
judeus, mas agon lhes h i  dito, em tennos inequivocos, que eles 
estavam abusando de urn privil6gio. Deus decretam que os judeus 
deveriam ser os primeiros a ouvir a boa mensagem, mas agora s6 
havia urna alternativa, em vista de os judeus teremaa rejeitado; e, 
contudo, eles deviam saber qua1 ela es s a altemativa - "eis que agom 
nos volvemos pam os gentios ." (vers iculo 46). 

A cita~80 das palavms do pmkta (velsiculo 471 fbi recebida 
corn grande alegria pelos gentios. Nos comqks daqueles gentios 
S.cKkar, : iiiiVOi. ado.J5go a pus, ---.-- 1- -------- ---- I"-- *,au>a ua cap~tt;ldllcjis q u ~  UIGS 

ern dads em SLE Paiav~.  

E. A Persegui~Eo EPartida Daquela Cidade: 

0 s  cheks da sinagoga emm homens de real autondade sobre 
todos os assuntos religiosos. Por mais fBlsas e baixas que as suas 
objeqks tenham sido, o hto C que suas palavms hmm atendidas. 

F. A Alegria Dos Disc@ulos, A Despeito Das DiJicuIdades : 
(Vers iculo 57) 

Apesar de todas as dificuldades, os discipulos "tmnsbordavam 
de alegria e do Bpirito Santo". 

Ques tionario: 

1 )  Porque o evangelho tinha que ser pregado ao judeu primiro? 
2) Qua1 o tema da mensagem de Paulo? 
3) A introdu$io usada por Paulo se assemelhou 5 introdug8o 

ernpregada por quem? 
4) Qua1 o vetdadeiro motivo das objegks dos cheks cia s inagoga? 
5) Quais as palavms dopmEtaIsaias, cumpridas nessaocasiiio? 



PAUL0 E BARNABE EM I C ~ N I O ,  LISTRA E DERBE 
Atos 14 

I. EM I C ~ N I O  (Atos 14:16) 

0 Senhor honmu e confimou a mensagem dos miss ionarios 
em IcGnio com sinais e mamvilhas. Toda a cidade fbi sacudida pela 
mensagem da gra$a de Deus . 

0 segredo de 60 gmnde colheita de almas em Ic6nio ibi a 
maneha como Paulo e BamabC &laram, isto 6, a "...demonstm~80 
do Espiiito e podei'. Isso cemmente 1120 quer dizer que &laram 
sem mansidgo, nem alnor e s abedoria. 

Inklizmente, entretanto. as pes s oas achavams e divididas em 
dois p p o s ,  mais ou menos iguais, um a favor dos ap6stolos e 
oum conna. b s e  &to teve apenas o ekito de bzer com que os 
missioniirios se es m a s s e m  mais ainda. Mas, quando chegou aos 
seus ouvidos que havia um plano para ultmja-10s e apedrejh-los, do 
qual participavam, niio somente os judeus incddulos e invejosos, 
mas tambem os gentios e suas pr6prias autoridades civis, fbmm 
obrigados a r e k r s e  sem ciemora. A pmvincia seguinte onde 
penetrou a Palavm do Senhor, hi a da Gca6nia. 

Versiculo 6 - Convem a urn missionhrio comportarse desk 
maneira? Obviamente, isto depende das circunsthcias. AS vezes, e 
melhor buscar o abrigo, pam continuar a obm depois de passar o 
perigo. Neste caso de Paulo e BamaE, eles nfio kgimm poque 
emm medrosos. Lembrese que Pedro fugiu, ap6s escapar da prisfio 
pela s egunda vez. 

11. EM LISTRA (14%-19) 

Aconteceu que, numa ocasifio em que Paulo estava pregando, 
havia urn aleijado en& a audiCncia, o qual estava destinado a ser 
objeio do p i e r  de Deus. iktando eie a ouvir, exerceu fE na 
mensagem que h e  estava sendo dita. Pmvavelmente Paulo, no 
curso de sua pregaqiio, Biou sobre os rmlagres que Deus hers por 
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intemkdio de Jesus Cristo e das mfios dos ap6stolos, em ocasitks 
semelhantes. Ao ver o invalid0 sentado e cheio de atenq80, fixou 
nele os ukos e, vencio que possuia 55 pals; ser c-mdo, diss e em alta 
voz: "Aprurna* dkito s obre os pds ". E "ele saltou e andava". 

Lemb~rnos que este homem em: 1) aleijado; 2) paralitico 
desde o venk de sua M e ;  3) nunca tinha andado! 

A. A Ahltidib 0 s  Mora Como Se Foss em Deus es : 

As pessoas simples e ignorantes, gentios na sua totalidade, 
imediatamente encontramm urna explica@io que lhes parecia 
plausivel para o acontecirnento. Como poderia ter sucedido urn 
%nameno daqueles? N8o podia pmvir de homens, apesar dos 
rnissionarios seEm e parecerem homens. A conclusiio deles fbi que 
eles emm deuses; mas, que deuses? 

0 s  bicos deuses que os habitantes de Lisha conheciam eram 
os deuses gregos, pelo que comegamm a imaginar que podiam ver 
nos ms tos dos dois alguma apasncia com Jripiter e Me~ciirio. 

A noticia fbi levada ao sacedote de J~piter. Logo tmuxemm 
- Luuru:, e grinaidas; ievamm-nos para as portas da cidade. Visto que 

os gritos de louvor e adomgiio do povo eram em lingua Licaenica, 
os ap6s tolos niio pudemm cornpreender perkitamelate tudo quanto 
estava aconkcendo. 

Mas, ao compreenderem, imediatamente lasgamm suas vestes, 
pzra iii9S"u^ar Siia indignagiio, e, em seguida, corremm para o meio 
da multidiio, at6 que puderam apmxiinarse do sacedote. EnMo 
Paulo resolveu apmveitar a opodanidade, n5io somente para conigir 
s uas hls as concepgiks , mas tambkm para p~oporcionar-lhes uma 
mensagem do vedadeim Deus . 

Notemos que, enquanto o povo os vaiava, insultava, 
maltmtava, os ap6s tolos pennaneciam calmos , suportando tudo. 
Mas, quando queriam endeusa-los, os apdstolos "rasgamm os seus 
vestidos e saltamm ..." 0 anelo dos coragiks dos fidis servos de 
Deus e o alvo das suas vidas C convelter o p16xim0, dessas vaidades 
pam o Deus vivo. 



Apesar de todas as palavms de rephdio e das explica~iks, "fbi 
ainda corn dificuldade que impedimm as multidks de lhes okrecer 
sacrif?cios". 

Como a opiniiio publica e inskivel! A mesma multidiio que 
estava pmnta pam adomr e sacrificar toms aos dois, em urn dia, no 
dia seguinte, se pmntificou a apedrejar aqueles que antes 
considemvam verdadeiros deuses. 

0 s  instigadores da multidiio que apedrejou Paulo fbmm os 
judeus de "Antioquia e Ic6nio". Celtamente conseguham persuadir 
as multidks de que os dois rnissionarios n8o passavam de 
emis sarios do rnaligno. 

Certamente, Paulo ficou Mo cheio de equimoses e 
amnhaduras que julgaramao rnorto, e pos s ivelmente momu 
mesmo. AlguCm pegou em seu coxpo moido e o langou fbm da 
cidade, e ali jazia eie, mas os crentes o mdealam, omram, e Paulo se  
levantou. 
A - _i -.- L.2- .yue> uuiiailu. 
1) Q n z ! z f i ~ c ~ s ~ i & ~ ~ ~ ~ r l _ ~ ~ u _ z r ~ ~ n I n ?  
2) Que levou o aieoado a tera espefinqa de sercumdo? 
3) Mosbe o mamvilhoso poderde Deus na cum do aleijado. 
4) Que ho~lve de inesperado na ~iiqBo dos habitantes de Listm? E 

qua1 o motivo dessa rea~iio? 
5 )  Pnr ~ , E P  P ~ L I ! ~  e RamabC nWo comp~endemm imediatamente o 

que es tava acontecendo? 

Paulo, apesar do apedrejamento sofiido, patiu no dia seguinte 
pam De&e, que ficava a apmxirnadamente cinqiienta quil6metros 
de distiincia. Niio perdeu urn dia em evangelizar. 0 neg6cio de 
nos so Pai e urgentis s irno. Muitos discipulos se  unitam 9 nova E em 
Dehe, tendo, dessa %ma, sido o~-ganizada outm congregaqiio ciist5 
compos ta de ex-paggos . 
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Iv. LISTRA,ICONIO EANTIOQUIA (1421-23) 

Havia outtu caminho, mais clilto, paxa voltar a Antioquia, pela 
codilheira Tam. Mas voltaxam pel0 caminho mais longo, pelos 
lugares de apedrejamento e de sohentos,  pelas miios de seus 
semelhantes. E t5o importante confirmar os santos como converter 
os pecadores. Aqui tmtavase da necessidade dos filhos que eles 
haviam gemdo no evangelho. 

V. A T R A V E S D A S P R O V I N C I A S D A P I S I D I A  EDA 
PANFILIA,PERGE,ATALIAEANTIOQUU DA s k u  

Depois de havemm confitmado os santos em Antioquia da 
Pisidia e apontado ancigos para cada congregaqzo cristii, 
atravessamm novamente os duzentos e tantos quil6metros de 
tenreno diiicil que se estendia por Antioquia e Peqge. 

Gs es'ieiios ciiiiiiiti~s i~i~iiki-h~~ GS SB es8ik;1; abcitos p ~ b s  
meados de rnaio, pelo que deve ter sido rnais ou menos por essa 
Cpoca que Paulo e Barnab6 demm seu filtimo adeus aos a o s  de 
Antioquia da Pisidia e se dikghm pam F e ~ e ,  onde parece que 
ficamm bas tante tempo, pregando a Palam do Senhor. 

POT hi4 desceizm B &tEa c, das, nswgzmm pzia LALi~t;,qiia. 
T d a m  chegado da primeha viagem missionhia da lgreja Crist-3 e 
estavam Mo ansiosos em lelatar os acontecimentos, quanto os 
membms da i p j a  de os ouviram contar o que Deus kern. E no 
livm dos Atos que se conta o comeqo de outm gtande Cpoca. Essa 
niio e apenas a Cpoca da gtaga, nem so da Igreja, mas tamb6m dos 
gentios. Sem duvida alguma, a noticia de que Deus abiria a polta 
pam a plegaqgo do Evangelho en* os gentios hi ~ceb ida  sem 
qualquer oposiggo. Muitos membms dessa i p j a  exam gentios e, 
desde o principio, aquela conpgaqiio ficou sabendo que os gentios 
tam&m podiam participar das bCnqgos das boas novas da salvag50. 
5 ass im, h i  concluida a primeim viagem missionilia do apostolo 
Paulo. 

Que s tioniirio: 

1. kplique os versiculos 26-28 com suas pkplias palavms. 



DPFPCUEHSADES SBBREA CIRCBINCHSAO EO 
CONC~LIO EM JERUSA- 

Atos 15:l-35 

Nos 6 realmente muito dificil calcular a irnpon%ncia que a lei 
tinha pam os judeus. Que signscaria para um judeu deixar de lado 
a lei divina que, por tanto tempo reve~nciava? Vamos citar um 
trecho do livro "Hours with the Bible"(Homs com a Bibliak onde 
podemos encontrar meihor entendimento des te ass unto: 

"As religiks da antiguidade emm todas intensamente 
ritualis ticas. Qualquer s acrificio ou atividade patticular tinha como 
objetivo ganhar o hvor dos deuses. Contudo, na eskm de suas 
vidas odinarias, quase todas as mqas se sentiam livres. Poderiam 
comer e beber segundo entendessem, rnistumrse com seus 
semelhantes, desincurnbke de suas taregs diarias ou dz suas 
obriga~ks sociais, s em qualquer interfkencia de seus respectivos 
sacedotes. Pokm, enbe os judeus, bem como enbe seus antigos 
patricios da Mesopo%mia, ou e n k  os egipcios, com quem os 
judeus viverem dumnte sCculos, antes do &do,  ngo somente cada 
detalhe religiose, mas igualmente cada min6cia paiticular da vida 
ordinaria, estava sujeita as prescriqks religiosas, pois emm cridas 
como divinas; sentiamse, assim, na obrigaqgo de obedece-las, sob 
pena de incolrerem em perigo de oknder, e at6 de insultar os 
poderes s uperiores ". 

0 s  judeus deviam trazer em suas pessoas as maEas dessas 
santas observtincias; deviam obedecer as interminaveis p u ~ c a g k s ,  
de natureza rnais ou menos fbmal; deviam repetir algumas tantas 
bebidas, preparadas segundo celtas %mas prescritas, des s a maneira 
esctavizandose, do beqo a sepultum, as ttadiqks sagmdas. 
Deviam fazer celtas pereginaq6es com datas deteminadas, vindos 
de qualquer pais, por rnais distante que fbsse, at6 o santuario de 
Sen~saKm~ a &m de. satisGzer an,lri!~ que Ju!gavam ser euioFn~inc .-a-A- .-- de 
Jeova. 
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En* as mqas ocidentais, Paulo discutia pontos de douttina, 
tais como a ressumiq50 ou a imoItalidade, ou as condiqks de 
justificaq80 pemnte Deus, como tambCm denunciava pecados 
psseiros. 

Na Palestina, entretanto, bem corn en* todos os judeus, a 
quest50 principal em a posiqZio dos conveaidos n5o chuncidados, 
em relaggo 9 ckuncisgo. Poderiam eles ser salvos sem se  tomaxem, 
judeus, nem que fbsse por es te ritual? Poderiam ser salvos sem nada 
observarem da lei celimonial judaica? Seriam os convertidos dos 
gentios aceitos por Deus, mesmo que vivessem sem reconhecer e 
platicartais ntos e ceimenias? 

Havia hdividuos na congregaggo cris6 de Jerusalem que n5o 
somente ens inavam que nZio em possivel que os gentios convextidos 
ao cristianismo se salvassem, caso n.50 fossem circuncidados e 
guaidassem a lei de leMoises, como iam'%m se seiihiii iii? ~biigzi$?k 
de ensinar a siia opLiiZo ai;s c;.;t;=s. 5/ir!e~ternenk, 1 n~tich ~ O S  

~sultados da primeim viagem missionaria chegara aos ouvidos de 
tais individuos em Jemsalkm. 

Desta vez, aqueles qtie deixalam Jetusal6m, a Ikn de visitar 
Antioquia, nZio fbmm enviados pelos ap6stolos, mas fkemm, por 

, - 3-*--:--,x, JP rPnrPcPnfh-lnq 
s ua prvprii UGLGUlllllayav, o y.'LVYVa ..., .rl_rr-.u ---- "ASS ir(15 se 
ngo vos circuncidades segundo o costume de MoisCs, n5o pode~is  
ser salvos". Notemos que Paulo praticou a circuncis50 como rnedida 
de expediente (16:1,2), mas, quando se ensinava que a circuncis50 
fazia pa* da salvaqiio, resistia sempre tenazmente, n5o se 
submetendo "nem ainda por uma horn". 

No pacific0 e kliz ambiente da congegaggo crist5 de 
Antioquia, surgiu, trazida pelos i lsos irmgos que viemm de 
J elusalkm, o kmento da dissensio e do paaidarismo. Fh rnais que 
natural que Paulo e BamabC dekndessem sua posiqiio, pokm, 
nenhuma conclusiio fbi alcanqada. 

A mente de Paulo 6cou gmndemente peMada  sobre essa 
difiru!dade. *% havia urna coisa a fzer, e era ir at6 a ongem da 
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dificuldade. Por conseguinte, Paulo, o maior dos api>stolos, kz esta 
viagem de rnais de oitocentos quil6metros, ida e volta, e talvez a pk, 
pala con%:ir com homens de menos inshgtio e c o q ~ e n s i i o ;  com 
homens que pensavam que ele seguia urn carninho enado e que 
desejava pemub5-10s o rnais poss ivel! 

Foi decidido que alguns outros fbssem em companhia de 
Paul0 e Bamab6, mas Xto C o h i c o  a ser mencionado pelo nome 
(Gdlatas 2:3). 

Obsewemos cuidadosamente as a q k s  do gtupo enviado, ao 
chegar em JemsalCm: Primeito, toda a assembleia se reuniu com os 
apostolos e ancigos, e a questiio ibi exposta para todos eles. As 
exigencias do partido da ckuncisiio fomm clammente kitas, e a 
psiqiio de ambos os gnlpos contdrios estava bem clam. A 
assernblCia fbi desmanchada e a quest50 fbi deixada para que a 
decidis sem aqueles que tives sem autoridade. 

Os apbstehs e .r?ciZics se znnkm7 a am de considemr a 
quesgo. Nessa reuniao p~ivada, houve mais alguns debates, 
provavelrnente entre Paulo e Bamabe e os ancigos. 

0 ap6stolo da circuncisZo (Pedro) fhlou, nesta ocasiao, sobre 
um assunto jB Wtado por ele aiguns anos antes, pemnte, 
pmvavelnlente, alguns daqueles que o ouvimm da prirneim vez. He 
n5o se .  havia esquecido da li@o que o Senhor h e  dem, quando 
estava em J ope e em Cesagia. AlCm disso, declamu, nesta ocas iZ.0, 
que o p6prio Deus e escolhem, entre os a@stolos, pam que os 
gentios ouvissem o evangeho de sua boca. No ponto principal dz 
paiavm de Pedro, e como se ele tivesse dito: 

.'Se agom exigis que os gentios sejam ckuncidados e 
guardem a lei de MoisCs, estareis reconhecendo que nZo destes 
cgdito a Deus quando Ee concedeu Seu Espiri'u, a Comiiio, ou que 
ngo estais dispostos a aceitar a Sua p6pria decis$ioYy . Pedm charna 
isso de "tentar a Deus". Em adiqgo a isso, pergunta-hes: "For que 



pi3r sobre a cerviz dos discipulos urn jugo da que nem eles mesmos 
supo&vam?" E, corn pmva final, Pedm relembm aos judeus que, 
em vista de s ua incapacidade de guadar a lei de Moises, todos eles 
tivemm que ser salvos "pela p q a  do Senhor Jesus". 

Is so s ilenciou a assembleia. Nada mais podia ser dito, em f ce 
da inrestrita 16gica das palavms de Pedm; e, especialmente, levando 
em considemq%o que, antes desta oportunidade, os c ~ n t e s  da 
circuncisgo haviam dado gl6rias a Deus por causa da conversgo da 
incircuncis a fmilia de Com6lio. 

V. PAULOEBARNABEREEATAM SEU TRABALHO: 

Em meio ao silSncio, Paulo e Barnab6 dataram novanxnte, 
de fbm detalhada, os milaps e mamvilhas que Deus lhes 
concedem opemr en& os gentios paggos, em conhnaqi50 do 
evangelho. A enhse aqui fkita  sob^ os milaps e rnamvilhas 
opemdas por Deus tinha por finalidade c o n b r  as paiavms de 
Pedm, is to C, s e Deus estava ass im tmbalhando por intem6dio dos 
ap6stolos, enquanto estes levavam a boa mensagem aos pagZos, C 
poque, celtamente, Ele niio estava contra as atividades daqueles 
hornens : mas bem pel0 con&irio, demonstmva Sua apmva@o. 

VI. O D I S C U W S O  DETIAGO (15:13-21): 

A questiio chegou finalmente a sua decisgo final. Fssa fbi 
pmkrida por Xago, a o  do Senhor Jesus. Nos paEce que ele em 
lider da igreja em Je1usal6m 

Quando todos bemm silencio, dando ouvidos Bs palavms 
que estavam sendo pmfkridas, 'Iizigo disse: "Bs o meu julgarnento. 
Acabastes de ouvir Pedm dizer como Deus visitou os gentios, tendo 
salvo alguns deles, a fim de serem seus ... Sim, isso estii de acordo 
com a pmkcia de Am6s ... kmbmi-vos da Prokcia? 
Pmvavelmente, sim, mas n5o tendes p~s tado  atenqgo a sua 
aplicaq50." @ia Am6s 9: 1 1). 

TAP.C)S a decisiio & %.go nos ~eskr,nbc: 19-21. 0 s  gentins 
conversos n5o deveriam ser obligados a seEm circuncidados, mas 
ctzviani abskr-se bas pziticzs id6!atr;:s, cemns en* 9s ge::tiss, e,  



tamkm, niio deviam comer came de animais suhados e sangue. 
Tsto estava de acodo com a e x p s s a  ordem de Deus para todos os 
descendentes de NoC (veja GSnesis 9:3,4). 

0 julgamento de Xago niio fbi apenas a expressgo de seu 
p16prio cora@o, mas tambCm de todos os cora@es que 
honestamente verificamm as evidencias. Entiio, ficou perkitamente 
esclarecido que nenhum dos gentios que se estavam conve~endo a 
Deus, por meio da E em Jesus, devia ser pertuhado, nem com as 
leis, nem com as tmdiqks judaicas. 

A fim de que essa decisiio fbsse conhecida por todos, e 
tambCm pam que niio houves s e pos teriores dificuldades , motivadas 
pela mesma quesao, deveria essa decisgo ser posta em forma 
escrita. Nessa catta, segundo sugestiio de %ago, deveria haver 
.-I..-'--- 

;I>UU~'JC> ZL icspeit~. dc algans hdbifctzs 2!i7:e~,k~s. E!, ~ M ~ ~ I T L  

cnndeos~  aq~e!es peradns cibvios, ligados a idolatria e a 
fbrnicaqiio. 

VH. A C A R T A  S O B R E A  ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 § ~ 0 ( 1 5 : 2 2 - 2 9 ) :  

Toda a congregaqiio fbi chamada pelos ap6stolos e anciiios e, 
siiges"Go dOs lidezs, G-- - - - - Ih 'An-  An;.  hnm~nc infl~~pntpc 

lUlUlll ~ J u v ~ ~ u v . 7  UV.0 LL"'II~..U ~IYUI...-.U 

en* eles: Judas, chamado Barsabhs, e Silas, os quais fbmm 
enviados, na cornpanhia de Paulo e BamabC, pam levarem a catta. 
E aqui temos a cam, o primeb documento escrito da Igreja 
Apostblica, escrita sob inspim$io do IEspirito de Jesus ... escrito com 
o prop6s ito de unificar os crentes . 
Ques tionhrio: 

1) Por que a visita de Paulo a JelusalCm se revestiu de eskma 
impoitiincia? 

2) Pedm jB se havia diigido mais ou menos ao mesmo gmpo em 
ocas iiio antenof? Quando? Onde? 

3) Qua1 o ponto principal do discmo de Pedro? 
4) Mostre o ponto principai, o proposito, das deciamqdes cie Pduio 

e BamabC sobre o trabalho kit0 por eles entre os gentios . 
5) Quem em 'Iiago? 
6) Por que logo todos concordaram com Xago? 
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A SEGUNDA VHAGEM MHSSIONARPA 
Atos 15:36-40 e 16 

I. D E S A C O R D O  ENTREPAULO E B A R N A B ~ :  

0 s  arnigos mais intimos e mais santos, as vezes, niio 
conconlam. 

N2o sabemos qua1 dos dois, se eta Paulo ou Barnab6, que 
tinha mais mziio. Certo e, pokm, que Malcos hi aceito por Paulo 
depois (D xrn6teo 4:ll). E parece que BamaM tinha raziio em 
insistir que dessem a Marcos mais uma oportunidade, pam pmvar a 
s ua fidelidade, pois ele es creveu, depois, o segundo Evangelho. 

%rn diivida, a firmeza de Paulo contribuiu, tanto quantn a 
ionganimidade de Bamab6, pala restautar o jovern Malcos A obm 
rnis s ionatia . 

Sabernos, tambCm, que 1150 ficou mncor no comqiio de Paulo 
ou de BamaM, urn con- o outm (I Corintios 9:6; Colossenses 
4:10). Ha duas maneiras de sepatamoilos uns dos outros: uma, que 
deixa o comqBo arido, enhquecendo todos os nossos esl6qos; a 
ouira, como a separaGao de hulo e BamabC, que horn a vida dos 
dois e lesulta em dois centtos de santa inBuCncia e serviqo levestido 
de poder do alto. 

Aqui temos uma daquelas breves descriq6es de Lucas, a 
respeito da palavm e das viagens do ap6stoio Paulo. Que 
congregaqtks podiam ser encontmdas na Siria e na Cilicia? A 
resposta pode ser encontsdda nos pimeims esibvos de Paulo e 
Bamabe, bem como de alguns outms discipulos (14: 19-2 1). 

Sern duvida alguma, enquanto Paulo esteve na Cilicia, em sua 
pdpria cidade natal %ram estabelecidas ass emblkias cristZ~s por 
~ I c  de seus es 5;"rcs. 

E, assim, despedirno-nos de BamabC. Estiio deshldadas as 
,,- Y b ! ~ ~  c. do b a i z ~  qile vai Lvri-io, corn seu sobkho, Malcos, atk a ilha 
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que a sua alma anseia a l e p r  com a rnensagem de salvaqiio. 
Saberemos dos acontecirnentos de s ua conquis ta rnis s ionaria, na 
iiha de Chipre, somente ao assentannoaos com ele no reino dos 
ccus . 
Ques tionario: 

1) Que fbi que inspimu a segunda viagem missionaria? 
2) Por que Paulo e Bamabe, que por' tanto tempo tmbalhaiam 

hamonios amente, s ubitamente entmmm em desacordo? 
3) Joiio Marcos conseguiu redinlirse aos olhos de Paulo? 
4) Mostre a M o  de Deus em todos estes acontecimentos. 

111. EM D ERBE E LISTRA (16:l-3): 

~ n e s t a  altum que Lucas registm a existzncia de certo servo do 
Senhor, por nome Timbteo. Ao observamos sua vida e seu alto 
pad60 como evangelists, podemos dizer como Paulo: "Poque a 
ninguem tenho de igual sentimento, que sincemmente cuide dos 
vossos interes s es ." (Filipens es 2:20) 

Vers iculos 2-3 - Antes de diiennos mais alguma coisa sobre 
es tes vers iculos do capitulo 16, relembremo-nos que Paulo, poucos 
dias antes, havia tido acalomda discussiio com Pedm sobre a 
quest80 da ckuncisFio, e que, poucos dias antes dessa desavenqa, 
havia ele retomado de urn concilio que se reunim pam =solver o 
mesmo pmblema. 

Om, agom encontmmos as miios de Paulo ocupadas na 
circuncis80. Pois ele circuncidou a Tnbteo. Paulo, apesar de 
declararse inteimmente contra os judaizantes que obrigavam os 
recemconvertidos a serem circuncidados, apesar da carta do 
concilio em Jerusalkm que declamva a desnecessidade da 
circuncisFio, tomou a Tun6teo e o circuncidou. Nisso se  v2 como 
Paulo, estando sempre contm a ckuncisFio, como necessana para a 
salvaqiio, observou-a sem vacilar, com o fim de ganhar seus 
pairicios, os judeus . Fezse tudo para. por todos os meios, chegar a 
s alvar alguns (I C orintios 9: 19-23). 



0 escritor rGo menciona quais as cidades que hmm incluidas 
nessa visita, mas, sem dfivida, Antioquia e k6nio emm duas delas . 
Seja como fbr, quando a carta em entregue e lida (ver Atos 15:20- 
23) os itmZios se sentiam encorajados em sua rnaneim de vida cristii 
e, corn consequSncia disso, as conpga@es dos cmtes 
aumentavam em niimem diariamente. 

Embom o fato niio seja mencionado no lim de Atos, 
devemos, entretanto, concluir, pela leitura da epistola aos Galatas, 
que, quando estava naquelas regiks, Paulo conttaiu uma 
enknnidade que o obrigou a dernomrse ali por algum tempo. Foi 
ourante seu period0 de convalescenga que ele m e  hzer uma 
-,-.-..:1l---- llicllavruluaa aha enirr: os geniios gaiatas, atraindo-os ao Senhor 
Jesus. (SeG de p n d e  pmveito que leia e examine os seis capitulos 
da epistola aos Galatas, pam veriiicar a preocupagzio do @st010 
Paulo por aqueles cnst3os .) 

A pmvincia da Asia era o lugar mais 6bvio para pregar a 
Palam do Senhor. Assirn pensava o ap6stolo Paulo. Nessa 
pmvincia havia rnais cidades, pel0 que tamb6m develia haver mais 
seres humanos a quem anunciar a boa mensagem. Havia condig6es 
natumis mais ivoGveis, isto C, o temno niio em tiio dacil como 
nas pmvincias ckunvizinhas, e Paulo jB tinha tentado antes , 

penetmr ali. 
Po&, o lider missionario nZio estava olhando pam as 

apaLncias extenom, mas sirn pam a vontade de Deus. Conhecendo 
a mente de Deus, o E3phit.o Santo fkz conhecido ao ap6stol0, de 
algurna maneha, que Deus niio queria que a Palam ibsse pregada 
na ~ s i a  naqueia ocasigo; n m  tamMrn na p~viiciz da 3itirii-2, qiie 
ficava ao norte. Todas as poltas estavam kchadas, e seus passos 



emm impedidos. NZo havia outm coisa a h e r ,  sen50 continuar em 
kntk , 

Notese' as circunst2ncias de 16:7 - "dehntando Misia" - ou 
seja, bem perto da bnteirn com aquela provincia. h a o ,  dessa 
localidade, procummm viajar na d i g 8 0  no&, para item ter em 
bBitinia, onde havia diversas gmndes cidades nas quais podia ser 
pregada a Palavm do Senhor. Uma vez mais, contudo, lemos as 
palavms estmnhas de que "mas o Esphito de Jesus n%o o pemitiu." 
Noternos, entiio, que os rnis s ionarios, "tendo contomado Mis ia", 
tivemm que dirigke em d k @ o  reta, pam o porto de mar que ela 
Tdade, c o n h e  se pode verificarporuma vista de olhos no mapa. 

Quando Paulo, Silas e TmBteo chegaraln em Tdade, ma1 
sab~arn o motivo poque Deus f6qara o seu caminho naquela 
A:--=- c - - - -  2. u l r ~ k a ~ .  ~UUZUCU que, ce& noite, um visitante apareceu, em visiio, 
ao apostoio. Tiatavase de urn homem do outm lado do Mar Egeu. 
Esse visitante k z  urn pedido 60 ansioso que Paulo, tendo 
coinpreendido seu significado, cmou o mare fbi terna Macedhnia. 

A. . Neapolis 

-Neapolis em cidade de tamanho conside~ivel. N%o h i  
estmnho que a Palavra niio tenha sido pregada ali? S i  estmnho, 
at6 compkendennos a inten950 dos pregadores - "primeim ao 
jide*, e tambCm ao @go? B s a  em a odem de atividades, e, nlo 
tendo encontmdo a porta aberta A pregaqBo em Neapolis, segukm 
pam a cidade s eguinte . 

B . Uma Descr iq6o De EiIipos 

Filipos em "cidacje da Maceddnia, p.limeim do disttito, e 
coldnia." A cidade de Filipos em um monumental registm de dois 
vastes iiipCiios. SEpe, pai & Sexandre, a n a n s h m u  em cidade 
de bnteim pam pmteger a Maceddnia. Mas, quando Perseu, o 
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illtitno sucessor de Alexandre, 6i denotado, a Maced6nia h i  
reduzida a uma pmvincia romana com qualm divisks. 

Pame  que o grupo de missionaries chegou nos meados da 
semana - depois de terem espemdo alguns dias, C mencionado o 
sabado. N%o havia sinagoga em Filipos; as hicas  pessoas judias 
fieis em sua adomgi%o eram mulheres que se reuniam a beim do no 
que banhava aquela cidade. 

Sentadas em ckulo ou em semickulo, achavamse aquelas 
mulheres. Paulo, Silas, Tmoteo e h c a s  tambCrn se sentamm en& 
elas. Esses homens tinham um pmp6sito em mente - pregar a 
Palavm, o que iniciamm irnediatamente. Entte as outtas mulheres 
havia urna mulher, da pequena pmvincia do lado oposto do Mar 
FUPII "T idis dSI cidade & 7;,zeLmU, x;ec&-j=z & p&;;i;uz." 
-v-, u....., 

bem esttanhas s2o ditas as ~ s p e i t o  dessa mulher, pois hcas 
escreve que "0 Senhor h e  abriu o cora~2o pam atender Bs cousas 
que Paulo dizia." Diz Lucas que essa mulher "nos escutava". 
Conseqiienternente, o Senhor lhe abriu o comqtio. Quando o 
passado de alguem 6 reto, como no caso de Udia, Deus rehe  o 
pregador e o pos s ivel cktiio, e o res ultado e um "comq2o aberto." 

A evangelizaqiio da h p a  comeqou mesmo onde Satanis 
comeqou sua obm de destmir a humanidade, isto e, no comg%o de 
urna mulher. Geralmente, as mulheres estiio mais pmntas do que os 
hornens pam ouvir a F'alavra. 0 plirneim convertido na b p a  h i  
uma mulher, e o segundo, urn homem. Mas ele s6 se convelteu por 
meio de um tnremoto, para ablir-Ihe o cora$%o! 

Segundo o relato do Novo Testamento, toda convers20 
terminava pelo batismo. N2o com uma omq%o, mas sim, com o 
batismo. Niio corn o testemwho, mas com o batismo. Identico C o 
caso de Lidia. N%o somente ela, mas tamEm toda a sua casa 6i 
batizada. Por estas palavms, podemos imaginar que alguns dos 
servos de Lidia estivemm na beim do no, a fim de serem imersos. 
NZc qlje e t s  eVres s em acei+GdG ao &;iiIor Je jiis p ~ q c e  e h  'aiTIL&iii 

o havia aceito, mas sim poque eles tambem cmam a e .  
BieG&firltG, c ---- 1 ---r 2 - 

~ U I ~ I J I  I G V ~ U O S  a esse ponto peio exemplo cieia. i%o 
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podemos .@ginar, pelo que fbi dito, que qualquer dos setvos de 
Udia tenha sido um Mnte.  Essa C a conclus20 que ena 
cornpletamente o alvo, em vista do contexto. 

A convers20 de Lidia pmduziu nela urn sentimento de 
apreciaqiio e res ponsabilidade. Ela sentiu que devia s ua s alvaq2o aos 
mensageiros da Palavm. Convidou, ate com insisthcia, seus novos 
amigos , e agom tambem Mas, pam s e hos pedarem em s ua cas a. 

C. 0 kidente Da Jovem De fipirito Adbinhador (1 6: 16-24): 

Ntio fomm gastos muitos dias nessa cidade de Filipos, 
contudo, alguns interes santes acontecimentos se  demm nes s es 
breves dias. 0 tnbaiho de hulo  em anunciar as boas novas da 
salvagtio a toda criatula. Is s o ele o Eazia por todas as partes e a todas 
as horns. Uma congregaq8o de crisGos ja havia sido estabelecida em 
;"iiipos, composa de Lduia e sua &mrlia, que havlam sido chamados 
p e ! ~  i;~ga$io dc Pii'tb. 

Aconteceu, um dia em que eles atmvessavam a cidade, a h 
de irem a beim do rio, que uma jovem de aspecto bem estranho 
comeqou segui-10s. Isso continuou por alguns dias, ate que, ce& 
ocasii30, ela comeqou a clarnar em voz aka: "Esses homens stio 
Q eTInc Afi Dellc. A IGoc. imr\ - * r r \ r .  n n . . - n r n m  n ---:-L- 
ow. VU uv UULl A xIC1JJU1lV Y V J  U I I ~ I l b ~ ~ l L l ~  ballluulu da sa!vaqZo." 

PoGm, quando a miiltrer comeqou a c!amar assirr, dia ap6s 
dia, o espirito de Paulo ficou muito pertmbacio. N3o que aquelas 
palavms ni3o expressassem a verdade, mas poque elas vinham de 
onde ni3o deveriam vir. Paulo sabia o que tambkm todos n6s 
p~cisamos saber, que a mensagem niio pode ser sepamda do 
Mensageiro. Paulo niio ficou desgostoso com a jovem, e sim, com o 
espirito que neia estava. 0 caso, sem duvida alguma, em o de uma 
possess30 por espkito imundo, tal qua1 aparece tiio fkqiientemente 
na nanativa evangklica. 

Paulo expulsou o espirito, em o nome do Senhor Jesus. N3o 
demomu muito pam que o espirito imundo saisse da jovem. Mas, 
quando o kz, tambCm cessou a hnte de onde provinha suas 
cieciam@es. ligom eia em urn vaso sem nada. 0 s  s e n h o ~ s  da 
jovem ficamm indignados; niio tznto com a p6pria jovem, mas sim, 
corn os missioniirios cristiios, que haviam opemdo tal 



tmns6mq%o. Paulo e Silas logo comp~enderam que sua 
p e d a q g o  em devido A im, e que eles ekm os objetos de tais 
sentimentos. Quando hram anastados pelas mas, e numemsa 
multidiio curiosa se ajuntou, e fbmm levados a presenqa das 
autoridades da cidade, engo souberam que haviam sido levados ali 
porcausa da boa obra kita a jovem endemoninhada. 

Natumlrnente, o vedadeiro motivo das a q k s  daqueles que 
anastaram os missionarios ate i s  autoridades, niio era suficiente 
corno base de m a  acusaqgo justa. Leia o versiculo 20 - "se 
levantamm como urn s6 homem, exigindo castigo para aqueles 
judeus". Nada de julgamento, nada de deksa, nada de justiqa. 

Pelo que se segue, palece-nos qte os rnagistrados &ram 
dominados pela opiniZo pablica, e, B semelhanqa de Pilatos, a voz 
do povo plevaleceu, e tiramm as ves tes dos missioniirios. Essa 6 i  a 
primeira vez em que as costas do ap6stolo Paulo ficamm rnarcadas 
peios aqoites mmanos. Os mensageiros das "boas-novas" iiveram 
suas cames cruelrnente dilaceradas por muitos aqoites. Depois da 
dolomsa expenencia, h a m  levados apressadamente para o citrcetr: 
publico. 

Ques tionario: 

1) fistra era a cidade natal de qua1 obleiro cristZio? 
2) Por que niio h i  incoelente para Paulo ckuncidar a Tmbteo? 
3) Que liqZo timmos dis s o? 
4) Que sucedeu com Paulo na ~g i i io  FeoGalata? 
5) Qual a significagiio da mudanqa da pessoa do verbo, da terceim 

do plural, para a primeim do plml, a paltir do versiculo lo? 
6) Por que os rnis s ionarios niio plegaram em Neapolis ? 
7) Onde 6 que os missionhrios pregamm em Filipos? 
8) Qual o passo h a 1  de todas as conversijes do Novo Testamento? 
9) Qual o grande passo que alguem pode dar em dkq5o a sua 

s alvaqgo? 
10) Qual o primeiro ekito da conversiio de Lidia, segundo 

verificado em s ua conduta? 
11) Que k z  a jovem possessa de espirito imundo, antes de comeqar 

a clamaf? 
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12) Por quai rnotivo Yaulo ficou p e d a d o  corn as palavras dela? 
13) Que saiu da jovem, juntamente corn o demhnio? 
14) Qua1 o ES ultado dis so? 
15) Que pensamento ibi sugerido na acusag8o kita contm os 

mis s ionarios ? (veis iculo 2 1). 

D. A CovrversZo Do Carcereiro (16:27-34): 

Sem duvida alguma, o caxereiro julgou que tinha sob os seus 
cuidados dois criminosos inecuperziveis, que mereciam o mais 
sevem dos ttatamentos . N8o lhes bastava o ckrcere; 6mm pos tos no 
calaboqo (prisBo interior); e, pam t6-10s em rnaior segumnqa, seus 
p6s kmm presos a troncos. 

0 tmnco consistia de um cepo, corn ganchos apmpriados pam 
neles seEm presos os pes, s epamdos um do o m ,  conhune o gmu 
de sofiimento que desejasse~n inggir ao sentenciado. A vitima ngo 
podia ucar sentada, nem se  deitar, sern s o k c  e nem achar alivio ao 
mlidar cit: posiqgo. O s o h e n t o  aurnentava cada vez mais, e 
ningukm, sem o experimentar, pode avaliar a intensidade do 
s 05tnento. 

Que mamviihoso exemplo da tmnscendencia do espirito sobre 
o cop0 temos no caso dos dois prisioneiros que s e pusemm a entoar 
h k ~ s  ao %d~or, aii naqueie caiabqo. 0 dlabo novamente s o h  
de~mta. Corn os ciinticos, sobreveio mn temmoto e "hmm soitas as 
cadeias de todos." Quando Satanris quer fBzer alianp corn a Igreja, 
esta cone gmnde perigo. Mas, quando ele se esibqa abeltamente, 
contm a Igreja, e gmnde &n@o pam ela. 

0 tenemoto surpreendeu os prisioneims a tal ponto que n8o 
chegamrn nem a pensar em fbga, embom suas conentes se  tivessem 
s oltado. 

0 carceleb tamb6m ibi supendido pelo tenemoto, mas de 
mod0 dikrente dos prisioneiros. Ele julgou que todos tivessem 
escapade. Fie1 a sua posiq8o de militar mmano, prekriu timr a 
pkpria vida a ser submetido a julgamento e condenado. 

JB tinha puxado da espada e estava pam cmva-la no peito, 
quando ouviu urn @to em meio A escurid8o - "NBo te hqas 
nenhurn mal, que todos aqui estamosr' 0 amor de ~ L ? ! o  eli! 



verdadeiro, em divino, era h to  do Espirito Santo que enchia seu 
coraqgo. Assim, bmdou no mesmo instante, ambatando uma alma 
do fbgo etemo. 

0 carce~iro, hemendo de emoqgo, pmstrouse pemnte Paulo 
e Silas; pois de algurna manelra associou o sucedido com os dois 
estranhos prisioneiros. Sentiuse na plesenqa do Deus Todo- 
Podemso. Pelguntou-lhes: "Senholes, que devo fazer pam que seja 
salvo?" 

A lesposta de Paulo fbi direta e decisiva. "Ctt no Senhor Jesus 
e seks salvo, tu e tua casa." Quanto a salvaqiio de sua famlia, eles 
es tavam em tanto perigo quanto ele mes mo. 

Imediatamente, p i s ,  o carce~iro chamou os seus fkmiliales, 
os quais, segundo parece, ou momvam no mesmo edificio ou em 
casa adjacente ao carcere. &t2o "lhe pregamm a Palavm de Deus, e 
a todos de sua casa." 

F. 0 s  &s ultados 

Nessa mensagem, havia alguma coisa que levou o carceleb a 
ficar dkposto a restituir e ieparar o ma1 cometido. Um desses males 
foi o maltmto com que ele e outros afliglram os plegadoles da 
hlavm. G caiceicii, cjue So  vidciihnents izi&iz os piisioiie'ms, 
agora, com ternum, lavou seus ~rimentos . 

A Palam de Deus (versiculo 32) sem d~vida, incluia a 
necessidade do batismo nas aguas em o nome de Jesus Cristo. Ngo 
como algo a fazer em ocasigo posterior, ou como ~sul tado da 
salvaqgo, mas sim, algo a ser kite' em ~ s p o s t a  a pergunta: "Que 
devo fazer pam que seja salvo?" 

Poltanto, essa i5i outm fadia  a leunirse a familia de Lidia e 
outros, com os quais foi h m d a  a congregaqgo crist2 de Filipos . 
G.  A Libertqiio De Paulo E Silas ( 1  6:35-39): 

0 temrnoto, a preservagiio dos prisioneiros e, talvez, ate 
mesmo a convelsiio do carceleiro devem ter chegado aos ouvidos 
dos magistmdos, pouco depois dessas ocokncias; pok niio temos 
outm explicaqgo pam a estmnha odem de sua soltura. No dia 
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anterior, Paulo e Silas haviam s ido cons idemdos traidores . Agom, 
entretanto, em dada a odem pam que fbs sem pos tos em libe~dade . 

Imagino que os soidados ficamm muito satis~itos por n5o 
seEm os magistrados. Quando a noticia de que Paulo e Silas emm 
cidadiios m n o s  fbi dada aos pretores, "esses ficamm possuidos 
de temor." 

E evidente que Paulo niio queria justificarse nisto. Isso ele 
podia ter kit0 antes de ter sido agoitado e preso. Mas hzia assim 
por amor ao pequeno p p o  de discipulos que ia deixar ali e que 
devia ter a garantia das autoridades . 

Urn pedido especial hi kit0 pelas autoridades - que eles, os 
miss ionalios, saiss em da cidade. Qualquer pes soa podia ver quanto 
embarago os miss ionanos representavam pam as autoridades . 

Apos sairem da prisao, os ciois se ciirigiram irneciiaiamenit: it 
casa de Lidia. Que ocasiiio de ~gozi jo  e agtadecimentos a Deus niio 
deve ter sido aquela em que Paulo e Silas apareceram na casa de 
Lidia! 

Versiculo 40: Notese que aqui h c a s  dk: "parthrn" e n5o 
"partimos". 0 escritor h c a s  voita a empregar o verb  iia k i c e u i  
pessoa, indicando que ele, h c a s ,  permaneceu com o novo rebanho 
em Filipos. 0 s  recCm convertidos n5o h a m  abandonados. Paulo 
niio somente intecedia constantemente a Deus por eles Filipenses 
1 :4), mas os deixou nas m5os de homens com o dom de levar a obm 
avante. k i a  o ptimeh capitulo da Epistola aos Filipenses, 
observando como a Igreja avangava e hncionava com bispos e 
diaconos . 

Ques tionano: 
1 ) A que outta cena pode ser assemelhado o aprisionamento de 

Paulo e Silas ? 
2) Que estavam hzendo Paulo e Silas, quando comeQou o 

+----. ~cllcIIIata? 

3) Que havia de Mo temvel sobre a "pnsiio interior"? 
4) D e s c ~ v a  os ekitos do kEillai~. 
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5) Por qua1 motivo os pris ioneiros n5o fugiram? 
6 )  Por que o c a ~ e r e b  queria suicidarse? 
7) Quando Paulo e Silas pregaram ao catcereb e a sua familia a 

Palavm de Deus. quais as duas coisas kitas pelo catcereiro? 
8) Qua1 te~.ia sido o motivo da estmnha mudanqa de atitude dos 

magistmdos da cidade pala com os prisioneiros? 
9) Que dkito de cidadania romana fbm violado? 
1  0) Pam onde s e dirigiu Paulo depois que fbi s olto da pris go? 
1  1 )  Quem ficou em Filips corn os novos convettidos? 
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PAULO EM TESSAWNPCA EATENAS 
Atos 17:l-34 

Se alguCm tivesse ins istido que o TmpCrio Romano ia cair, mas 
que os escritos do humilde miss ioniirio Paulo de Tarso seriam lidos 
atravCs dos sCculos, terse-ia considemdo tal hto como tagarelice de 
tolos. Paulo, o pregador, contudo, sabia que tinha uma mensagem 
mais podemsa e mais eficiente que qualquer fbqa fisica ou carnal. 
"Poque n2o me envegonho do Evangelho de Cristo, pois C o poder 
de Deus pam salvaqiio de todo aquele que c2." 

I. PA U LO E SILA S EM TESSA L ~ N P C  A (17:l-10): 

Paulo persevemva no plano tm~ado pel0 Espirito Santo: de 
pregar nas cidades prides, hzendo delas centms pam 
evangelizaqgo das aldeias e cidades em redor. Era impossivel 
anunciar pessoalrnente a Mensagem a todos os habitantes dessas 
regiks, mas deixava discipulos em todos os centros estrategicos e 
estes pregavam a todos em redor. Tessalenica e n  cidade 
importantissima, como centm do qual inadiava a luz divina para 
mundo a s ua volta. 

Paulo e Silas iniciamm a adua viagem pam Tessalenica, cetca 
de cento e cinco quil6metros, no dia seguinte aquele em que 
recebemm "muitos aqoites" e passamm a noite no chtcere em 
Filipos. Fieram isto, nZo como uma fbm de penitencia, pela qual 
pudessem ganhar o favor de Deus, mas constrangidos por aquilo 
que lhes ardia dentro da a h a .  

Em Tessalbnica, havia urna sinagoga dos judeus, e isto em 
urna oportunidade para que o Evangelho hsse pregado. 
Continuavam a o b s e ~ a r  a r e p ,  "ao judeu ptimeb" (Romanos 
1:16), apesar dos soken tos  que resultamm disto na pheira 
v ; a g z m  tvGja l3:53; :4:2,19) %m bib, ii jjiz3eiiGii de iima 
s inagoga em urn convite pala anunciar o Senhor J esus Cristo. 



I 
I Por t15s semanas, o ap6stolo disseltou sobre a verdade. 
I Podemos dizer que provou, pelas Esc-s, que as coisas que ele 

hlou a respeito de Jesus Cristo emm a verdade. Alem disso, Paulo 
es cleveu aos tes salonicenses que, estando ali, tam&m tmbalhou 
como hbricante de tendas, que em a sua pmfissgo. Parece que isso 

I ele kz "noite e dia" pam supir o que hltava de seu sustento 
~cebido de Filipos (I Tessalonicenses 2:9; Filipenses 4:15,16), e, 
tambem, pam pmporcionar exemplo aos crentes, de que ngo 
deveriarn tomarse urn peso pan qualquer dos imGos. 

Cons idemndo os fitos es crhris ticos apresentados por Paulo, 
alguns dentre os judeus cremm e abmqamm o cristianismo. fitre os 
muitissimos gentios que hqiientavam os cultos, uma vasta 
multidgo fbi adicionada ao Senhor. Sim, entre esses possiveis 
pmsClitos, havia algurnas muheres influentes que se tomamrn 
cristis. 

: - -  ----- 
l l a v l a ,  G ~ ~ L I G ~ ~ ~ I L V ,  UIII I ~ ~ W I I ~ ~ L R )  na cidade, o monsm da 

"inveja" e do "cihe" dos iideres entte os judeus. A incledulidade 
de tais homens envolveu rnais do que sirnplesmente a recusa de 
aceitar a pmmessa da mensagem de Paulo; incluia o d i o  contm o 
pn5plio Paulo. 

&zi os j.;dzus iiicr"c&ibs, em precis o cjite h s e  iniciada urna 
oposi@o geml, movida pela pdpria cidade e em escala Go gmnde 
que envolves se o phprio poder dos magistmdos da cidade. 

Qua1 o motivo de tal oposiqgo ninguem sabia direito, entre a 
multidgo - parecia ttatarse de algo como "tmiq30" contm CCsar. 
"N8o temos o m  rei sengo CCsar!" 

0 s  rnalandms 6mm guiados pelos judeus pala a casa de urn 
celto Jasom, onde se sabia que Paulo e Sias estavam hospedados. 
Eles n8o estavam presentes, quando chegamm, mas Jasom estava 
em casa. Anastammilo, juntamente com outms que julgamm 
pertencer ao Carninho. Levando esses individuos pelas ruas da 
cidade, dentm de pouco tempo chegamm a presenqa das 
autmidades . 

Acusaramilo de ter "tmnstomado o mundo". Mesmo os 
judeus, movidos por inveja, tinham de con&ssar que o poder do 
Ebangelho em gmnde! SC, podiam ~conhecC-lo como urna htya, 
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uma podemsa infldncia mundial. Com pequeno exame, ficou 
pmvado que tudo niio pas sava de uma quest20 religiosa qualquer e 
de pmpoq6es muito menores do que h i  sugerido a principio. 
Quando, pokm, Paulo e Silas chegaram em casa e soubelam do 
acontecido, decidixam que chegara a ocasiiio de sa'em da cidade, 
pala irem para outro campo. 

0 exhemo cuidado dos apostolos, de niio selvkm de peso a 
qualquer pessoa, deve aplicarse, tambCm, a nos. Sucedeu que, 
naquela mesma noite, Paulo e Silas s a h m  da cidade e se  puseram a 
caminho de uma cidade do interior, charnada Bekia. Pareceaos que 
Tmoteo fbi deixado em Tessalbnica, a iim de fbltalecer e confirmar 
0s iIm8os. 

Ques tionano: 
1 ) Qual a disancia en& Filipos e Tessalhnica? 
2) Por que vocC acha que os missionanos niio pregamm antes em 

Anfipolis e Apolhnia? 
3) Por que C que Paulo podia filar nas sinagogas dos judeus logo 

que chegava a uma localidade? 
4) Por quanto tempo Paulo pregou antes de comegar a ser 

pers eguido? 
5 )  Quem sustentou Paulo, enquanto ele esteve em Tessalbnica? 
6) Quem era a maiona e n k  os convehdos, os judeus ou os 

ge ntios ? 
7) Qual era o monstm que havia na cidade de Tessalhnica? 
8) Quem 6 i  bas om? 
9) Qual a acusagiio dos perseguidores? 
10) Quem, provavelmente, fbi deixado em Tessalbnica, depois que 

&lo e Silas s a h m  da cidade? 

Bekia distava de Tessalbnica noventa quil6metros. Paulo e 
Silas haitam para la, da perseguiqiio em Tessalbnica, de noite, 
obedeceido odem de Clisto: "Quando, pois, vos peaegubm 
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numa cidade, kgi para outm." 0 s  servos de Deus hgitam de 
Tessal8nica para Bekia, a iim de pregaEm a Paiavm de Deus. 

Einboiz houvesse divelsos nos a atmves sar e muitos pengos a 
enfientar naquelas montanhas, nenhuma alus 80 a estas dificuldades 
6 kita por Lucas. NZio devemos concluir, ao ler os regisms 
sapdos ,  que Paulo nZio ksse insensivel as perseguighs contm si 
mesmo, por causa de sua pregaggo, pois lemos, em uma de suas 
epistolas, escritas posteriomente aos tessaionicenses, que eles 
tinham recebido a Palam em meio a "muitas afliCiies ." 

Mas, se a vida dos missionarios tinha suas nuvens de tristeza, 
tamb6m possuia seus momentos lurninosos, e todas as tempestades 
que eles tinham que enfientar emm attavessadas corn a rnaior 
comgem. 

Aqui em Bekia os mission5nos cristiios encontralam urn 
g~ip de jiideus qut: agkm como seres huinanos, civilizados. kin 
hlanr C1P az-si.gm e p~cc~ce i to ,  os ;';be.;s i i i~stiara~ kteasse e 
--D-- 

considemgZio pam com Paulo e Silas. As intelpretagks feitas por 
Paulo, sobre o Antigo Testamento, emm diarisbmente levadas para 
casa, a fin de serem cornparadas com as Escritums. S6 podia kaver 
um res ultado des s e procedimento: "Com is s o muitos de les c ~ m m "  

Notemos z r x 2 " ~ k  dm bezancs emrhzizm as escituias: 

A. Atentamente: 

Eiarninavam-nas "de bom giado", "com toda a avidez", isto e, 
com muito ardor. As escritums se abrem mais e mais para os que 
ass irn as estudam 

B . Diariamente: 

0 s  bereanos emm nobres, poque examinavam cada dia, as 
Escritulas. 0 s  que ouvimm a Palavm de Deus na sinagoga, no 
shbado, niio ficamm satisfeitos enquanto n%o a examinaram, dia 
apos dia, durante a sernana. Se queremos tocar bem qualquer 
instrumento de musica, devemos toch-lo diariamente. Se queremos 
ser vedadeLzimcte cobics, c m o  G pow de Bekia, kunos de 
es tudar, como eles, cada dia, examinando as Escrituras . 
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C . Inteligenternente: 

Devemos evitar o costume de estudar a Biblia, escolhendo urn 
versiculo aqui e outm ali. ~ i rn~odante  estudsi-la em ordem. 

D. Meditativamente: 

NZo C a quantidade de aliment0 ingerido, mas a quantidade 
digerida que renova os tecidos de nosso c o w .  NSio C o nfimero de 
capitulos lidos, mas o daqueles "digeridos", isto 6, compreendidos, 
meditados e recebidos na a h a ,  que nos 6ttalece e ediica 
es piritualmente. 

Possivelmerrte, Paulo pregou na cidade de Bekia, em alguma 
esp6cie de lugar publico, pala que os p g o s  tambkm ouvissem a 
pregaq8o da Palam, o que explica como "mulheres gregas de alta 
posigZo, e n8o poucos homens" tamb6m abragassem a crisg. Ou, 
poss iveimente, os e g o s  convertidos ao Senhor emm individuos 
kkzs sacks q~ ie  ~ i j u e ~ i ~ v a r n  as s inagogas aos judeus durante 
aqueles dias . 

Podemos dizer que os judeus de Tessal6nica emm como o 
antigo Saulo que, 'kspimndo ainda ameaqas e molte, havia 
pe~seguido os cristFios em cidades estmngeitas. Estes judeus, 
igd&z~e~te, k ~ i x  prsegii%os clllsGos ern Bekia. 

0 mCtodo de oposiggo h i  muito semehante ao levado a ekito 
emTessal6nica e se  revestiu, igualmente, de sucesso. 

Neste caso, tambCm, Paulo ngo hgiu de Bedia (vers iculo 101 
poque lhe hltasse comgem, mas obedecia a oldern e seu Mestre 
(Mateus 10:23). Devemos notar, tambem, a comgem de Sias e 
Tioteo, que enkntatam as m a i o ~ s  dificuldades para pennanecer 
corn a obm. 

Ques tionario: 

1) Que encomjamento recebemm os miss ionsirios em Bekia? 
2) Como, possivelmente, h a m  convertidos tantos gregos em 

Bedia? 
3) C ire quatm pass os importantes pam es tudar bem as es cntums . 
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Paulo, apesar de ser urn solittirio estrangeim, no meio do rnais 
suntuoso, intelectual e pecanxinoso centro do mundo, ni2o ficou em 
silencio. Comeqou ensinando nt sinagoga e na pmqa publica da 
cidade. Sua alma abrasavase com amor pam corn seus semelhantes 
e estava pronto pam encamr toda a sabedoria dos e g o s ,  no nome 
de Seu Senhor e Mesk .  Atenas em o santuano mais sagmdo do 
paganis mo. 

Pam muitos, as condiqdes seriam t5o advelsas que lhes p a ~ c i a  
irnposs ivel kzer qualquer coisa por Cristo. Niio, pokm, pam o 
apostolo Paulo. Ao contcirio, no seu coragiio se levantou gmnde 
desejo de que a verdade se tomasse conhecida tambc5m naquela 
cidade . 

As mamvilhas sem nGmen, em Atenas; qi-le enr.antmam c 
mundo inteim, niio tinham -coisa alguma de interesse para o 
ap6stolo Paulo. Encontmvase idolos  sob^ todos os altos, em todas 
as Iuas e avenidas, em todas as casas e em todos os jardins. Dizem 
que "era mais dificil encontmr urn homem em Atenas do que urn 
deus." Diziase haver mais idolos na cidade do que em todo o ~ s t o  
do pa is . 

Nurna cidade como Atenas, em inevitivel que Paulo acabasse 
encontmndo alguns dos fiI6sofbs daquela d p a .  0 ensinamento 
ep icu~u  e o estbico tinham muitos seguidores naquela regigo. 0 s  
pmzeres que os epicureus anelavam, e o dominio sobre a pn5plia 
pessoa, pel0 que os est6icos se esfbqavam, encontmmse somente 
em Cisto. 

Velsiculo 18 - Atenas, a cidade dos gmndes homens, niio 
reconheceu a Paulo, o maior vulto en& toda a humanidade, quando 
andava nas mas da hrmosa cidade. 0 cdlebre Saulo de Tarso, 
convertido, comportavase como seu Mestre e niio corn os ilustres 
desk mundo. 

Aconteceu, pois, que os seguidores de ambas as filosofias, 
certo dia, tivemm ocas lo  de ~llvi_r %u!o. Fka~r?,  kt ig~dcs;  suz 
curiosidade fbra despertada, e, embom totalmente ignotantes dos 
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hdamentos do cris tianismo, enchemms e de i n t e ~ s  s e por aquele 
judeu. 

Desc~vendo as atitudes daqueles homens ... "o maior omdor 
ateniense os acusou de que, em lugar de lutarem bmvamente pela 
liberdade que estavam em perigo de perder, punhamse a procumr 
pelas dltimas noticias", e h c a s  repete as rnesmas camcteristicas 
tipicamente ateniens es . 

AR&AGO significa "Monte de Made". 0 h o p a g o  estava 
s ituado num alto mchoso de Atenas, em knte  a Ac~pole.  Ali se 
leuniu o senado do Are6pag0, o Supremo Tribunal. Paulo pregou no 
meio desse Tribunal. Em todo o canto em ledor havia altares, 
templos, imagens e est6tuas. Falou com ousadia e un@o do Espito 
Santo, apesar de kr sido chamado por eles de "tagarela". 0 
discurso, nanado por Lucas, em menos de trezentas palavms, 
mos-tm-nos a msensatez da sabedoria de Wmtes, de WaMo, de 
Aiisi&eles - de todos os fii6bobs, acerca cie "ueus. 21 audirorio cie 
ilustm estavz hce a face com a sabedoria de Deus ! 

T d a m  acusado a Paulo de ser proclamador de "deuses 
estrankos" (vesicuio 18). 0 ap6stol0, pokm, nos seus pdprios 
cultos, achou opodunidade pam responder: "Niio sou pmlamador 
dc dciises estzirihos, miis desk Deus ..." 
A. A Mensagem De Paulo: "0 Deus Desconhecido " 

I .  Es se Deus que niio conheceis k z  o mundo. 

2. Es se Deus n%o habita em templos . 

3. Esse Deus niio C servido por miios dos homens como se  
precisasse. 

4. Esse Deus k z  toda a geraqgo dos homens. 

5 .  Nes s e Deus vivemos, nos movemos e existitnos. 

6. Desse Deus somos gemq%o. 

8. Esse Deus deteminou um dia em que hii de julgar o mundo, 
pel0 Vaao que des tinou, res s us citando-o dos mortos . 
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"N%o C seivido por miios ..." - a igno&ncia do paganism0 
ainda est6 em n6s, quando pensamos que Deus necessita das oikrtas 
e dizimos. Quantas pessoas nZio querem, de fbm algurna, ieceber 
urn presente dado como se fbsse por necessidade? Quanto mais o 
nos s o Deus ! 

"De uma s6 vez, to& a gem950 dos homens ..." 0 audit6no 
pensava que os p g o s  emm de uma mqa superior. Falase da lags 

bmnca, amarela, p ~ t a ;  mas ha uma s6 mqa, a mqa humana. 0 
sangue de todos os anirnais C dikrente do sangue do homem, mas 
em todas as mqas, os corpfis culos do sangue s 20 identicos . 

"Pam buscarem a Deus ... - b t e  devena ser o maior alvo de 
toda a hurnanidade. A maior cathstrok que pode acontecer ao 
homem C ser cortado da comunhZio com Deus . 

"0 achassem ..." - 0 comqiio do homem hi  Eito pala Deus, e 
so Eae o pode encher (Santo Agostinho). Da mesrna &ma que a asa 
do passam serve pata o ar, os nossos pCs para o chiio, os ouvidos 
pam o som, os olhos pam a luz e, .como n5o ha hamonia quando 
qualquer membm do corpo nZio est6 no seu p16prio elernento e 
hcionando, assim, apesar de substitutes e kgimentos, o comg5o 
que n%o estii aberto pam Deus n%o pode serrealrnente kliz. 

Paulo mostra aos atenienses cinco coisas que s%o certissirnas : 

1. ~ c e t t o  que ha de vir o grande dia do juizo. 

2. E celto que todos os homens s e6o julgados . 

3. ~ c e r t a  a base do juigamento. 

4. ~ c e l t o  que Jesus Cristo selz3. o Juiz. 

5.  ~cexto que a sentenqa s elz3. final. 

Dizse, gemlmente, que o gmnde setmZio de Paulo em Atenas 
ficou sem hto.  Contudo, se, de urn s6 s e d o  hoje, apenas se 
convertessem um membm do senado, m a  senhom distinta e "com 
eles outms", niio diriamos que o preador kcassou. Dionisio em o 
areopagita, isto e, urn juiz, um senador, um rnembm do gmnde 
tribunal que se reuniu no A~6pago: 
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A historia da igreja nos ensina que a congregaq50 crisB de 
Atenas 6 i  urna das mais fbrtes assembldias cxisBs do IrnpCrio, no 
segundo ou te~ceim sdculo da era cristZi. 

Sabemos, pela carta aos Tessalonicenses, que Silas e Tmoteo 
se encontmmm corn Paulo em Atenas, e que este se sentiu muito 
mais aliviado com as noticias trazidas pelos jovens evange Iis tas . 
Logo Tmoteo h i  enviado de volta a Tessalhnica, e Silas se dirigiu 
a outm local. Paulo saiu de Atenas tal qua1 chegou: sozinho. 

Ques tionitno: 

1 )  Qual a primek atividade crisM de Paulo em Atenas? 
2) Em que cons is tia a ido1a.tri.a da cidade? 
3) Onde Paulo tambem comeqou a pregar, alkm da sinagoga? 
4) Quais as duas iilosofias que Paula encontrou na cidade? 
5 j Que era o h o p a g o ?  
6) !&a! a atikide dctos ~ k i k i i s e s  psiz corn I?"aiiio? 
7) Qual em a atividade prekrida dos atenienses? 
8) Qua1 o tema da mensagem de Paulo? 
9) C o n h e  a mensagem, de onde viemm todas as riaqks da hce 

da tern? 
I!)) Citg ckc= cG&as q.de sgc "ce;t;'ss&T,as", a iT3P22G &j $tCE de 

todo homem. 
11) Quem, dentre os ouvintes, se convelteu ao Senhor? 
I. 2) Que 6 que a epistola aos Tessalonicenses adiciona ao nos so 

conhecimento sobre Paulo, Silas e Tmoteo nesse tempo? 
- 13) Que htos historicos pmvam a fils idade da idCia de que o 

apostolo PauIo filhou em Atenas? 
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PAUL0 EM CORINTO 
Atos 18 

Neste capitulo sgo nanados os filtimos acontecimentos da 
segunda viagem de Paulo. 0 rnissionario, ao retirarse de Atenas, 
viajou 65 quil6metros, ate Corinto, capital da Asia, isto e, do sul da 
Gkcia. 

Atenas em uma capital famosa por sua cultura, mas cheia de 
idolos e supersti$io. Corinto em uma capital fBmosa por sua 
opulEncia, mas cheia de sensualidade e devassidgo. Nos dias de 
Paulo, ser chamado "corintio" eta como ser chamado hoje urn 
"bEbado" ou uma "pmstituta", tal a ~putaqZio da cidade de Colinto. 

Quando Paulo chegou em Corinto, se enconttava praticamente 
sem dinheiro; e tambCrn nada pediria dos corintios. Foi somente 
depois de algum tempo ali que Silas e Tm6teo chegaram, com a 
oktta dos irmiios de Filipos. Dulante todo esse tempo, Paulo 
tmbalhou em seu oficio de hbricante de tendas. @a costume dos 
judeus ensinar a seus filhos uma alte manual. Paulo, o emdito, fbi 
treinado no oficio de hzer tendas. Dizia o rabi de JudA: "Quem ngo 
ens ina a seu filho um oficio, C como quem ens ina seu filho a ser urn 
IadCio.") Paulo pmvou a sua gmnde humildade vendendo tendas 
entre os abastados corintios, aos quais anunciava a Palam. Isso ele 
kz, paw n8o ser "pesado" a nenhum dos c ~ n t e s  (IL 
Tes salonicenses 3:8, 91 e tambCm para que ninpCm pens as se que a 
obm de pmgar h s  se uma pmfis s Bo assalariada. 

Teve "sorte" de morar com um casal de judeus da mesma 
pmfissBo: Aquila e Priscila. Estes se haviam mudado de sua tena 
natal pam Roma, mas h i  algum tempo tinham sido obrigados a se 
~ t i m r  da capita! !vrr!ana, err! visa dc dec~te dc L q x ~ d c :  A " L . S U .  

Cliudio, que deteminava que todos os judeus sais s em de Roma. . 

A cidadz de Coriito 61̂ a habitah p:os esfbiqos de JiXo 
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CCsar, com gmnde n h e m  de soldados aposentados e homens 
iivles . Estando estrategicamente s ituada como cidade costeita, 
povos de todas as nag6es podiam ser enconttados em suas mas e 
comelciando em suas lojas. A isso, adicionemos o fit0 de que a 
leligizo de Corinto se degenemva em um endeusamento da 
imomlidade, e, enEio, n%o admira que Paulo tenha tido necessidade 
do encowjamento do Senhor (vers iculo 9). 

Versiculo 4 - ~ ~ u i l a  e Priscila, ou emm cristfios quando Paulo 
os conheceu, ou estavam entre os primeiros convertidos de Corinto. 
Mais tarde, Paulo escreveu que, estando em Corinto, decidiu nada 
saber enbc eles, a n%o ser a Jesus Cristo, e este crucificado (I 
Corintios 22). bgando, poanto, na sinagoga dos judeus, ia 
semple atraindo cetto n h e m  de gentios, bem como alguns judeus, 
para a s ua mensagem. 

Velsiculo 5 - Quando Siias e Tioteo chegaram da 
iviacecihia, %uio tomouse ainda mais ousacio em seu testemunho 
de que "o Cristo C Jesus." 

Vers iculo 6 - Quando os judeus hram assim postos contm a 
parede, opusemmse, "blaskmando". A objegBo cieles, na lealidade, 
n5o eta contm Paulo, ou contta as Escritums, mas sim uma 
coii"uladiqZo CoiiSi s Lia prtpha crenqa. 

Paulo declamu, a seguir, sua atikde para com as judeus 
opositores, e isto publicamente. Provavelmente, tal declaraq50 foi 
levada a ekito na sinagoga. "Vou para os gentios." Isso n5o quena 
dizer que Paulo nunca mais havena de pregar aos judeus, pois o 
achamos hzendo isso mais tarde, mas sua miss50 paam os judeus 
"em primeiro lugal)', estava terminada. Agom ele haveria de 
centmlizar seu ministerio nos incircuncisos . 

Velsiculos 7-8 - Pokm, notese a hnia  da situag50. Paulo 
deixou a sinagoga, mas hi paw a casa de um homem chamado 
7icio Justo, "a qua1 era contigua a sinagoga." E, entilo, "Crispo, o 
principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa." Esse 
homem h i  batizado pel0 pn5plio Paulo 0 Corintios 1 : 14). 

Versiculos 9-10 - 0 Senhor da colheita tinha realmente um 
grande plano relativo a essa gmnde cidade perveltida e ma. Havia 
muitos filhos de Deus em potencial nos k e ~ a d o s  e nas casas 
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I daquela cidade. E evidente que Paulo, nessa ocasigo, estava 

I desanimado at6 o ponto de precisar de nova confirma$io dkta  dos 
cem. B s e  povo que Deus tinha em Corinto era conhecido por Be, 
mas, at6 enttio, ngo por Paulo. Sstenes fbi espancado na presenGa 
das autoridades (versiculo 17), mas Paulo ngo s o k u  nas rniios 
deles. Aconteceu, assim, como o Senhor dissem: "NinguCrn lanqat.ci 
mgo de ti para te iizer mal." 

Versiculo 1 1  - Dumnte urn ano e seis meses, a Palavm do 
Senhor h i  pmclamada de casa em casa, e na casa que ficava 
"contigua a sinagoga". A t a ~ h  de cada pregador e tmbalhador 
crist8o C ser rnais do que memmente um pmclamador publico; ele 
deve pregar publicamente, mas tambCm palticulamente. 

Vers iculos 12-16 - Como s ucedeu, entZo, que Paulo acabou se  
ahstando de Corkto? Novo pmc6nsul fbi nomeado e chegou em 
Coninto. ku nome em Galio. 0 s  judeus sentimm que podiam timr . .n -+A n-- valltagclxl ife siia ir1expeIf6ncia, pam gzer com que a opinBo 
publica se voltasse con@ o apostolo Pauio. Por algurna mz5o que 
niio sabemos, eles nunca tentaram empregar esse metodo corn o 
pmc6nsul anterior. De acordo corn a histbria, Galio em homem born 
e sabio. 0 s  mmanos consideravam-no urn dos governantes mais 
~ G $ E S  e ctBtios de eiit20, iniiiuiando-o Duicis Gaiiio, isto e, 
Amado Galio. 

A insinuac;8o dos judeus h i  que alguma lei mmana havia sido 
quebmda; eles mesmos sabiam, pokm, como tambem o pdprio 
Galio, que eles estavam se rekindo ii sua pnjpria lei religiosa. 
GSllio se destacou diante do mundo como um homem que homva a 
majestade da lei e da justiqa, recusandose a ser juiz de qualquer 
pessoa acusada de crime, somente por quest80 religiosa. Galio 
exemplificava a nobreza da tole6ncia religiosa. 

Vers iculo 17 - C~.ispo, ngo sendo mais o principal da s inagoga 
(pois convertemse a Cristo - versiculo 81 ki, segundo tudo indica, 
sucedido por Sstenes. 0 s  soldados, ao chegarem 5 ma, tomaram 
esse individuo, que evidentemente em o lider da h a ,  e h e  demm a 
sum que ele bem merecia. 0 s  soidados gregos sabiam que a causa 
dos judeus em injusta e ficamm exaspemdos acima de qualquer 
controle. 
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Gmqas a Caiio, Paulo pMe pemnecer em Cointo ianto 
tempo quanto h e  pareceu necessano. Essa fbi a ~ c a  cidade onde 
tal coisa sucedeu. E bem pmvavel que fbi enquanto perrnaneceu 
nessa cidade que Paulo escreveu suas duas epistolas aos 
Tessalonicenses . Por algum motivo, Paulo se apressou a chegar na 
Siria. Despedindose dos ixm2os de Cointo, a quem ele tanto 
amava, ele planejou velejar para a Siria. E levou consigo a P~iscila 
e a ~ ~ u i l a .  Ao chegar no pofio maritirno de Cenckia, raspou a 
cabeqa, em cumphento a um voto kit0 anteriormente. Esse voto, 
pmvavelmente, fbi kit0 em agmdecimento por algum ato da 
bondade de Deus. Por essa Cpoca, havia em Cencdia urna pequena 
conpgaqiio crist2, da qua1 Febe era diaconisa (Romanos 16:l). 

rrr m n a  i i n m c l n  /10.1n 711. 
111. 5 1 V 1  JCIX'fiDV (1 0 . 1 7 - L  1 J. 

Deixando ~ ~ u i l a  e Priscila em algum lugar da cidade de 
&so, Paulo pncumu imediatamente a sinagoga dos judeus da 
cidadel Deve ter sido urn sabado, o dia em que Paulo e seus amigos 
a.n.cnmm-! nn pnttn da cidsde Mas ngo podia demotarse, embora 
pudesse deixar ali os dois trabalhadores crisGos que tinham vindo 
com ele. Prometendo aos judeus interessados, que haviam ouvido 
sua mensagem, que voltaria a eles, caso Deus o pemitisse, Paulo 
paltiu da grande cidade. 

Desemba~cando naquele polto mantimo, subiu a congregaqiio 
cnst2 em Cesadia e saudou os d o s .  

V. EM ANTIOQUIA (1 8:22): 

Paulo chegou em Antioquia, depois de uma ausCncia de 
apmxirnadamente tks anos, depois de ter pelconido celca de qualm 
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mil e quinhentos quilt3metms. Que repoaagem n%o teve o ap6stolo 
Paulo a okrecer aos S o s  de Antioquia, e que experiencia de 
comunh%o devem eies ter deshtado juntamente! Assim, Paulo 
concluiu s ua s egunda viagem mis s ionaria. 

Ques tiontino: 

1 ) Qual a distiincia entre Atenas e Cointo? 
2) Qual a primeha dificuldade que Paulo teve de enkntar ao 

chegar em Corinto? 
3) Fale s obre dois Eitos que conhece relatives a ~ ~ u i l a .  
4) Por que era necessario encorajamento pam pregar o evangelho 

em C orinto? 
5 )  Por qua1 raz5o Paulo sacudiu suas vestes? (versiculo 6) 
6 )  &.;!= t c ~ e : :  r: pEg2: acs algdra **.ez? 
7 )  Caso positive, em que sentido disse ele "... desde agora vou 

pam os gentios"? 
8) Ern que sentido e que Deus tinha mas em Cointo? 
9) Como 6 que os judeus planejaram limrse de Paulo, por 

intemkdio de Ghlio? 
1 0) Oual a ins inuag%o dos judeus , a res peito da vregag5o de Paulo? 
1 1)  Como C que Galio se livmu dos judeus? 
12) Por que os soldados espancaram Sstenes? 
13) Que conex50 tern a primeim e a segunda epistola de Paulo aos 

Tes salonicenses corn a cidade de Corinto? 
14) Quanto tempo durou es sa s egunda viagem rnis s ionalia? 
1 5) Quantos quil6metros foram pe~onidos? 

VI. EM ANTIOQUIA DA s ~ I A  (1 8:23): 

Depois de pemnecer "algurn tempo" (pos s ivelmente dois 
meses ou um pouco mais) em Antioquia, Paulo paaiu de la, dando 
inicio a sua te~eira viagem missionaria. Ehquanto estava em 
&"l:iOcjuia, seghydo se c@, IWaub ouv)G $la; nas des~dtiVras ob;=s 
dos judaizantes contra as congregaqks cristiis da Galacia. Sem 
duvida, quando o apbstolo ouviu Mar na dificiikdade, 5 i  
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imediatarnente tomado pel0 desejo de ir at6 a ongem mesma da 
t~ibulagiio, a fin de anancarpela laiz a temivel heresia. 

VII. ATRAV~S DAS P R O V ~ C I A S  DA GALACIA E DA 
~ G I A  (1 8:23): 

0 estudante pode exarninar o livm aos Calatas pam saber mais 
dos acontecimentos ali, visto que o mesmo fbi escrito depois da 
chegada de Paulo em &so. 

0 rnaior emp~endimento desta terceira viagem fbi a obm de 
tSs anos na cidade de &so. 

A hist6ria comeca com a nanativa de dois acontecimentns; 
urn, que ocorreu antes de chegar a &so (versiculos 24-28); o outm, 
logo a@s a sua chegada, capitulo 19:l-7. As duas nanativas diio 
Enhse novamente a =ride impo~ncia de nkio somente anunciar o 
EVANGEM0 COMPLHD, mas tamb6m que ele seja anunciado 
no poder do E3 pirito Santo. 

0 primeiro gmnde pas so de Paulo para evangelizar &so fbi 
levar Priscila e ~ ~ u i l a  pam essa cidade (versiculos 18, 19). E, se  a 
Prisciia e Aquiia hitava eloquencia, lizeram urna gmnde obm, 
zmolando a espada do gmnde Apolo! 

Note as seguintes caractensticas de Apolo: 

a. Eia judeu; 
b. Nasceu em Alexandria; 
c. Eiahomemeloquente; 
d. Eia poderoso nas Esclituras ; 
e. Eiainstruidoa"respeitodeJesus". 

Apes ar dis s o, enbetanto, conhecia tZo s omente o batismo de 
J oiio. 

Podemos dizer aue Apolo, -A semelhanqa de Paulo, combhava 
o poder da religiao hebmica com a sabedoria dos gregos. Alexandria 
em o centm da cuhm nos dias de Partlo, havegdo ali uma gar.de 
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universidade. A a h @ i o  de que ele em "podemso nas Escritums" 
d o  signiiica que ele ela capaz de citar urna Escdua depois da 
oulm, mas que, alCm disso, ele podia dar tamb6m o seu sentido. 
JoZo Batista %IOU da segunda vinda do Messias e de Seu reino. 
Nessa d o u ~ a  C que Apolo fbm ensinado cuidadosamente. Pokm, 
seu ensinamento da plega$%o se limitava Bquilo que h e  fbra 
ensinado por JoZo Batista. Provavelmente, Apolo tamEm ouvira 
Mar da morte de Jesus e, possivelmente, alguma coisa de Sua 
ressunreigZo. Apolo, entretanto, nada sabia da mensagem da cruz ou 
da si@cagZo da lessmiq50, ou da mensagem da salvagZo 
pregada por Pedro no dia de Pentecoste. 

E s e  fbi o homem encontmdo por Priscila e ~qilila, pregando 
comjosamente na s inagoga dos judeus sobre essas queses .  Priscjla 
e hLquila, que tamb6m estavam na sinagoga, emm os hicos 
presentes que conheciam a mensagem em sua inteireza. Seja dito, 
pam a horn do bom Apolo que, embora ele tivesse muitos motlvos 
para ser orgulhoso, nZo o em. Podemos obsetvar isso pela atitude 
com que ele lecebeu a instruqiio adicional de Ptiscila e Aquila. 

Quando ele concluiu que podia ttabalhar com mais sucesso 
pam Ctisto na Acaia do que na Asia, Priscila e Aquila, corn toda 
pmbabiiidade, sugeriram que eie 6sse  tmbahar em Corinto. 0 s  
iimiios o encomjamrn nesse pensamento e esclevemm caltas de 
recomendag20 aos iMos da Acaia. 0 &to de que havia cristiios em 
&so, antes que Paulo ali chegasse, dB testemunho do born tmbalho 
de Priscila e ~ q u i l a  naquela cidade. 

0 s  discipulos de Corinto recebemm a Apolo, chegando ele a 
tomarse o hvorito de alguns, a ponto de quase formarem urna seita 
em tomo de s eu nome (C omparar com I Corintios 1 : 12). 
Ques tionano: 

1) Como C que Apolo foi prepamdo por Deus pam sua obm? 
2) Que significa a express50 "podemso nas &critms? 
3) Que coisa muito digna pode serdita a respeito de Apolo? . . 
4) CGXG 6 qtic E,scilz c ~qttiila c ~ i i i g ~ i i ~  A p b ?  
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PAULO EM EFESO 
Atos 19: 140 

A pkei ra  viagem missionaria de Paulo (13:4-14:26) altemu 
o mundo judaico;. o gmnde movimento dos gentios para Deus fbi a 
morte do judaismo: 

A segunda viagem missionaria de Paulo (15:35 a 18:22) 
transtomou o mundo romano; a semente incormptivel, semeada na 
%pa, fii a mate do Imperio Romano. 

A telceh viagem missionaria de Paulo (imiciada em 18:23) 
mudou o mundo grego; sua investida conim as religiks paggs, em 
&so, abalou o paganismo. 

&so, no tempo de Paulo, em o centm do comk~io  do mundo 
civilizado. Mas a cidade n8o era conhecida tanto por seu com&cio, 
mas tambem pelo hmoso templo da deusa Attemis ou Diana, 
considerada como uma das sete mamvilhas do mundo. Ai 
compareciam peregrinos, vindos de muitos paises e levando grandes 
nquezas. 0 s  .sacerdotes do templo emm banqueiros que tinham 
enonnes lucms. Gmndes multidks de peregrinos participavam dos 
ntos irnorais nos cuitos a Diana. Muitos artifices se en~iqueciam, 
fiizendo e vendendo miniatwas do templo de Diana. Alem de tudo 
isso, &so era sede da ark magica, do exolcismo, do espiritismo, 
da astrologia, e de quase toda a sorte de supels t i~ks.  Foi nessa 
cidade, contudo, que Paulo passou mais tempo do que em qualquer 
outro lugar e onde houve o maior avivamento de todos . 

I. RECEBESTES 0 ESPIRITOSANTO QUANDO CRESTES 
(Atos 19: 1-7): 

Em &so, Paulo encontrou doze discipulos de Jo5o Batista, 
que, como Apolo, conheciam apenas o batismo de Jogo. Paulo 
compreendeu que o caso deles em semelhante ao de Apolo, isto 6, 
Mcessp Gvam d- : - - L - - x -  n L- '-- 

G UIS U U ~ U .  u U ~ ~ S L I B  d~ 5'020 eia um ieskWiiii0 - 
o testemunho do arependimento dos pecados e urn testemunho da 
crenqa em j esus de Nazak como o Mess ias plumetido. Mas hitava 
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o batismo em NOME DE JESUS CRISTO, pam remiss50 dos 
pecados. Sem dGvida, quando Paulo perguntou-lhes: "Recebestes 
v6s ja o @phito Santo ...", sentia nos cultos desses h i ios  falta de 
vida, do ardor do Ekpirito Santo. 

Paulo explicou-lhes o evangelho, apontando-lhes Jesus. 
Quando compleendemm a verdade, fbmm batizados em o Nome do 
Senhor Jesus, e recebemm o Espirito Santo (versiculo 6). NinguCm 
jamais recebeu o batismo no Ekpirito Santo sem o sinal de klar em 
outras linguas. 

Ekte e o b ico  exernplo de rebatismo no Novo Testamento. 
Mesmo assim, ensina clammente que uma pes soa deve ser batizada 
de acordo com a Biblia, do cont&io ainda NAQ ESTA batizada. 
Ha urn s6 batismo Wsios 43461 e este urn s6 batismo C o cornto, 
de acordo corn as Ekcritums. Quando n2o C desta l b m ,  ngo pode 
ser considemdo corn batismo. Pam o batismo ser correto, deve ser 
por irners go nas aguas e administtacio no Norne cie Jesus Cristo. 

11. PAUL0 PREGA NAS SINAGOGAS E NA ESCOLA DE 
T M O  (Atos 1953-22): 

0 maior period0 de tempo que os judeus permitiram Paulo 
anunciar a ~alavm em qualquer sinagoga fbi este, em &so. 0 s  
judeus de &so demonsttamm possuir mente aberta, dando 
ouvidos a sua comjosa p~gag80, pel0 espaqo de Ms meses. 
Podm, urna minoria determinada apagou de tal fbm a voz de 
suas consciencias que se tomaram "empedemidos" pam corn a 
verdade. Isso os k z  cair em desobediencia, e explessar essa 
desobediencia em palavms de desaprego e contmdiqBo. Quando as 
palavms de insult0 e menosprezo hmm abeltarnente 
pmnunciadas na assemblkia gem1 da igreja, s6 restou uma coisa a 
fazer: deixar a sinagoga. Parece que, quando Paulo retimu os 
discipulos, levou cons igo a maior palte da conpgaqgo. 

Foi conseguida a escola de urn celto Tmno. Paulo ensinou na 
escsls: de %xne pe!s espaqo de dois anas. Urn wanusc&~ a;;tigo 
declam que Paulo ens inava das I 1 as 16 homs . Se fbr verdade, sem 
d~vida h u l ~  tiabakava ccjm suas 112ios de 1iianhi3 cedo, enquanto 



T i n o  estava ens inando, e ens inava depois de T i n o  terminar suas 
preleg8es. 

Versiculo I1 - "Deus ... fizia rnilagres extmordin~rios". Isto 
fbi necessa~io, para vencer, neste lugar, guarida de dembnios, covil 
de espiritos imundos, Iugar de ocultismo, rnagia n e w ,  e kitigaria. 
0 Senhor concedeu a Paulo "amas e munig%o" especiais pam 
desttuir esta fortaleza e libettar as almas. 

Lucas n%o menciona milagre algurn de Paulo em Tessalbnica, 
nem em Bekia, nem em Atenas e nem em Corinto. Mas, que o 
Ehangelho em Corinto h i  realmente acompanhado por mamvilhas e 
sinais, observase em I1 Corintios 12:12. Dai, concluhnos que o 
ap6stolo hzia milaps em todos os lugares, (Romanos 15:18, 19; 
Marcos 16:17, 18). Milagres se tomaram tZo comuns que muitas 
vezes n%o fbmm mencionados . 

Que s tionario: 
1) Onde, no livro de Atos. encontramos o unico exemplo de um 

caso de rebatismo. 
2) Quem administmu o batis mo? 
3) Quantos fbmm rebatiiados ? 
4) Como tinham s ido batizados anteriomente? 
5) Como Paulo os batizou? 
6) Por que em neces sario que 6 s  sem batizados de novo, em Nome 

de Jesus? 
7) Que aconteceu, logo depois do batismo nas aguas? 
8) Por quanto tempo Paulo pregou na sinagoga de &so? 
9) Por que ele s aiu de la? 
1 0) Onde C que Paulo ens inou nos prC,ximos dois anos? 
1 1) Que em a "escola de Tmno"? 
12) Por que C que Deus "fizia rnilagres extmoldiniirios "? 

Versiculos 13-16 - Cettas idkias subiram a cabega de cedes 
judeus desocupados, cujo tempo e interesse estavam consagrados a 
nada melhor do que mexer com as altes negms. IFles sabiam que 
oums haviam usado o norne cie jes us de maneim sob~nabmi. For 
isso os sete mpazes traqamm planos pam expulsar um dem6nio. 
Mas niio conheciam a Jesus pessoahente, apenas ouvlram hiar 
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Dele, por intemkdio de Paulo. Estavam intehmente desprepamdos 
pam o resultado de s ua bincadeira. 0 demanio fkz o posses so saltar 
sobre eles! % restava uma coisa a hzer, e h i  exatamente o que 
k e m m  Fugiram apressadamente da sala, escapando do louco. 

Versiculo 17 - 0 resultado disso, entretanto, k i  born As 
noticias do incidente logo se espalhamm, tanto en* os gregos, 
corn  en& os judeus . E, ao ouvir as novas, "veio temor sobre todos 
eles, e o nome do Senhor em engrandecido." 

Versiculo 18-20 - Quando Ananias e S a h  fbmm canegados 
pam sua ultima momda colpoml por causa da mentim, veio temor 
sobre todos. h t r e  os outros que ficamm, havia alguns que n8o 
ousavarn reunirse aos vedadeiros cnstiios. Temendo que com eles 
s ucedes se  o mesmo que com Ananias e S a h ,  n%o se reunham aos 
dernais. 0 ekito do bem, aqui em &so, entretanto, ultrapassou o 
caso de Jemsalem. 0 bem positivo conseguiu hzer com que os 
hipkriks abandonas sem sua hipocns ia e conks sassem seus 
pecados. 0 temor das consequ2ncias do fingirnento dominou os 
comq6es daquela gente. 

8 valor dos livros magicos queirnados em &so fbi de 
aproxirnadamente 50 mil denarios, isto e, o salario de 50 mil dias de 
BGaBo - tiiais do que C ~ ~ C O  homens podenam garhar ttabahando 
trinta anos . 

I!$ assim, a palavm do Senhor crescia podemsamente e 
prevalecia. A palavm "prevalecia" significa que triunfava  sob^ as 
hlsas doutrinas desse centro de ocultismo, magia negm e fkitiqaria. 

111. OS GRANDES PLANOS DE PAUL0 (Atos 19:21-22): 

Primehmente, Paulo planejou hzer urna coleta destinada aos 
pobres de Jerusalem, isto 6, os crentes pobres. Ele havia resohido 
no cLespirito", que haveria de passar de &so B Macedania e A 
~ c a i a ,  fazendo a coleta. Dai ele planejava dirigirse a Jerusalem, 
entregando a ohta aos crentes em necess idade. E engo, diz Paulo 
r,n"sion D., u-ea.V. m~cmn "Lqp~Fzme  IS^ &xb& P\~,W." &:a & LD-,.~!= 
em "ver tambem Roma", em em ver o povo de Deus ali, a gl6ria 
hquela cidade. 
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Ques tionario: 

1) Quem emm os judeus "exorcis tas arnbulantes "? 
2) Por que s e 6  que esse mpazes resolvemm experimentar a 

expuls 50 de um demdnio? 
3) Qua1 o plano ttaqado pelos mpazes pam a expuls2o do 

demhnio? 
4) Por que a expenencia deles se  ttanstbmou em tenor, quando 

tentavam expulsar o demhnio? 
5) Como C que ess e incidente s e trans kmou em bem? 
6) Ern que sentido a mofie de Ananias e S a h  fbi urn caso 

pamlelo a esse incidente? 
7) Em que os bons resultados em &so ultrapassatam os de 

Jerusalem? 

IV. A RF,VOLTA DO OURIVES (Atos 19:23-40): 

Urn adversario inesperado se levantou pam kchar a "poita da 
oportunidade". Desta vez ngo fbmm os judeus, mas os lideres da 
cidade que se sentiram p~judicados corn a pregaqgo da Palavm. 
Certo individuo da cidade, rico, compreendeu poque o seu negkio 
caiz em desckditc tcc ~pidarne~te.  C) ~ z E e  desse hxxern eru 
Demettio, e ele em ourives. Seu principal produto eram nichos de 
pmta da hlsa deusa Diana, os quais ele fibticav- a aos centos e 
vendia aos devotos. 0 motivo poque esses nichos n5o estavam 
encontmndo tanta aceitaqgo como anteriomente estava centmlizado 
em certb pregador ambulante chamado Paulo. Ele pregava a 65 em 
um Deus "ngo kit0 por mgos humanas." ?"a0 bem sucedidos 
estavam sendo os seus esfbqos por toda a ~ s i a  que, por toda a 
palte, se sentia a influencia dessa doutrina cristi3. Depois de chamar 
e reunir os ourives, bem como "outros da mesrna pmfissi%o". He 
n5o teve o menor cuidado de esconder que estava interessado 
primeiramente, na "nossa prosperidade", e, em segundo lugar, na 
adomqgo 9 deusa Diana. Quando urn homem 6 atingido no bolso, C 
ibrtemente atingido num ponto sens ivei e vitai. 

Versiculos 28-34 - A reunigo dos ourives, lidemdos por 
Derdtrio, ocomu em alguma ma, ou em algurn local de reuni6es 



publicas. Niio demomu muito pam que atraisse a aten@o e o 
interesse da cidade intek. Em pouquissimo tempo, uma multidiio 
cornpletamente descontmlada s e  reuniu. Dois dos companheiros de 
Paulo &ram ambatados pela multidiio. Ehtiio a multidzio se  
arremessou pam o vasto anfiteatro. 

A essa altura dos acontecimentos, Paulo ja tinha ouvido hlar 
da dificuldade. Esteve a ponto de penetrar no meio da multidiio, a 
16m de Mar-lhes. Poem, os c1.ist5os de &so, que estavam corn 
Paulo, viram a htilidade de tal tentativa e pmcwamm convencer o 
ap6stolo a niio aparecer, e este aquiesceu. 

NOTA : 
"Asialcas" etam oficiais de alta categoria, da Asia. Presidiam 

os dos sagEdGs, os jogos p&;;cOs e as dives&s iea~cdk. ya" 
extensa se havia tfimad~ a hBu6ncia de kgb, des% vez, qde esses 
altos dignitiirios se  tomamm seus amigos e enviamm-lhe wna 
palavm, mgando-he que ngo se aventulasse a entmr no team. 
Ceamente conheciam sua comjosa disposirygo e seu 
des prendimento & vida. 

0 team (0 qua1 contiiua de pd at6 ns nossfis dim) podia 
conternada menos que vinte e cinco mil pessoas. 

Alguns individuos da multidiio sentiam que em necessario 
apresentar uma deksa dos judeus. Isso, motivado pelo hto de que 
Paulo em judeu. Foi escolhido urn omdor capaz, chamado 
Alexandre. Quando este sacudiu os bmqos em sinal de silencio, 
todos parecemm dar-lhe atenqiio por alguns instantes - at6 que 
alguCm celtamente gitou - "Bse  individuo C judeu; abaixo com 
ele!" E o outro: "Glande C a Diana dos Esios!" Engo a multidiio 
apanhou a palavm e, pelo espaqo de duas horns, houve gtitos 
incessantes, partindo da nurnerosa e finatica multidiio: "Gtande C a 
Diana dos E%s ios ." 

Versiculos 35-40 - Quando a multiao ja havia chegado 6 
exaiisgo fis ica e emucionai, apareceu em cena urn dignittirio que 
impunha respeito, o ccescriviio da cidade", oficial que estava 
acosturnado a uirigirse as multid6es. AiCm disso, sua autoridade 
apoiava o que ele dizia. Seu discurso C um discmo 
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mamvilhosamente habilidoso. Mostm que ele certamente 
comp~endia a multidgo e o que eles necessitavam. 
Notese o seu procedimento: 
1. Havia a necessidade de satishzer seu orgulho ~ligioso. (veja 

o vers iculo 35). 

2. Havia neces s idade de muitos compreenderem as acusag6es. 
(0s judeus emm culpados ou ngo? ) (veja o versiculo 37). 

3. Havia a neces s idade de uma s olu@io pam Demktrio e s eus 
colegas de profis s go, que s e s entiam prejudicados (veja o 
vers iculo 38). 

4. Acima de tudo, havia a necessidade de aquietar a multidgo e 
dis persa-la (veja o vels iculo 40). 

5 .  Sczs c~iii;:iistk~ k w m  s o  beiii rzcebidas peio puvv yue, 
qcar,?,~ z mnltid50 l%i despedida, se  dis peseu, e cada ya!  %i 
pata sua casa. 

Ques tionhrio: 

I )  Que dikrenqa havia nos adversaries de Paulo em &so? 
2) 0 que h u  Dem6trio? 
3) Qual a extensgo da influencia das pregaq6es de Paulo? 
4) Qual o primeh e o segundo interesse de Demettio? 
5)  Por que amebataram a Gaio e Atis tarco? 
6) Por que Paulo queria enbar no meio da multidgo? 
7) Por que procummm convenc&lo do conttzirio? 
8) Quem emm os "as iarcas"? 
9) Qual a ocasi5o que o escrivgo da cidade julgou mais pmpicia 

pata dirigirse a mukid80 hnatica? 
10) Porque demm ouvidos ao escrivgo da cidade? 
1 1) De que mod0 6 i  satiskita a necessidade do orgulho ~ligioso 

dos eEsios? 
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P A U ~  DESPEDE-SEDOS EFESIOS 
(ContinuaqBo da Terceim Viagem Miss ionhria) 

Atos 20: 1 -3 8 

b b o m  nBo seja mencionada no fino de Atos, a visita B 
cidade de Tfiade, que e mencionada no livm de I1 Cohtios, deve 
ter oconido imediatamente depois do incidente acima, na cidade 
&so. Paulo julgou poder encontrar ?ito em Tfiade. Quando, 
pokm, chegou ali, niio teve descanso de espirito. h b o m  houvesse 
uma potta abetta em Ti6ade, pam a pregaqgo da Palavm, Paulo n8o 
n6rl~ - - - a n m i t a r  - - - - - - --- - a opnltimidade, por r,atls a do peso de sell comq2o. 
E s a  situaqgo parecia exigir solug80 e aq8o imediata. Por isso, 
de s pedindos e dos irmgos de Ti6ade, dirigius e apres s adamente 
para a Macedbnia, buscando, ansiosamente, pelo inn80 %to. 

pelo p*umeh .rn-,nxx YC.IJ;bU!V d~ caphilo ~ L i k  d~ 1i.m de A~os, 
concluimos que Paulo decidiu que a confils%o iniciada por Demehrio 
em a causa %ma1 de seu ahstamento da cidade de &so. Depois 
de haver chegado em Tfiade, pmsseguiu at6 a Maceddnia, corn a 
espemnqa de que, pel0 carninho, se enconkilia com Xto. E 
realmente o encontrou. Ficavam, na Maceddnia, as cidades de 
Filipos, Tessaldnica e Bekia. 

F'aulo, ao partir de &so, nunca mais entrou em campos n80 
evangelizados, nunca rnais seguiu seu anelo de anunciar a Cristo 
somente onde Ele nunca %m anunciado (veja Romanos 15: 18-21). 
Foi preso em Jerusalem, e a hist6ria h d a  quando ele esth ainda 
preso em Roma. 

In. EM CORINTO, NA GIU~CIA (A~OS 20: 3-5): 

Paclb se demgmu a p i  apefias e s  meses, mas, que 
momentosos eventos oconemm dmnte esse cwto periodo! Parece 
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que, depois de ter tido conhecirnento da conspimg?io contra a sua 
vida, Paulo nZo se aventumu pela estmda que ia ate Cenckia, mas 
mudou de planos, voltando pefa estmda, pam a Macedhnia. 0 s  sete 
itm?ios, enhetanto, velejamm de Corinto (I Corintios 16:3X e 
ficamm a espeIsi-40 em Tdade, at6 que ele ali chegou. (Alguns 
escritores siio cia opiniZo de que os sete hm8os acompanhamm o 
ap6stolo Paulo at6 Tessal8nica, velejando desse potto para Tfiade.) 

IV. EM FILIPOS (Atos 20:6): 

Pam chegar em Filipos, Paulo teve que viajar dumnie um dia 
inteiro, fbm da estmda principal. P o k q  a congregaqiio cis@ e seus 
lideres, naquela localidade, emm especialrnente preciosos pam o 
coraq5o do ap6s tolo. 

0 velbo d i c a  que o escritnr T_l_rc.as ajttntnu-se il~! p~p, 
talvez no mesmo lugar onde Paulo o deixam. Poderiamos 
conjecturar que ele tamb6m fbi atk ai, a fxn de conseguir que Lucas 
se tomasse seu companhek de viagem e de tnbalho. Seja como 
for, Lucas se reuniu a Paulo em Fiipos . O c a s  estivem em Filipos, 
desde a segunda viagem rnis s ionaria de Paulo.) 6 juntos, velejamm 
"depois dos dias dos piies asmos", saindo do potto de mar de 
Neapolis . 

Es ses "dias dos p5es asmos" n5o nos d5o uma boa ideia da 
cmnologia. 

Notemos dois fatos a respeito disto: 

1. Passamse quase um ano, depois que Paulo deixam &so 
(compamr com I Corintios 16%). Notese que Paulo saiu de 
&so antes do Pentecoste, no ano anterior. Sabemos que os 
"dias dos pges asmos" vi2m depois da Nscoa, e que esta e o 
dia de Pentecoste es@o sepamdos apenas por cinqiienta dias. 
Pottanto, o dia de Pentecoste estava a menos de cinqiienta 
dias , quando Paulo velejou para Tfiade. 

2. Ele tinha somente ceca de quarenta dias pam clregar a 
Jelusalem, pam poder alcanqar a ksta de Pentecoste. Isso, 
pe lo menos, C o que ele es tava deteminado a cons eguir. 



1 
Ques tiontino: 

1 ) Que obrigou o ap6s tolo Paulo a s air de &so? 
2 )  Quais as cidades em que Paulo visitou na Macedania? 
3) Em que pais ficava a cidade de Corinto? 
4) Como 6 que se sabe que h c a s  reuniuse com Paulo em 

Filipos ? 

V. EM TROADE (Atos 205-13): 

Paulo se demomu em T&ade por sete dias . T d a  muita pressa 
de chegar a Jerusalim, mas, como partiram imediatamente depois 
do pnineiro dia da semana, tudo indica que estavam espemndo ati  
terem oportunidade de se reunirem com os santos e obsetvarem a 
C e ia do Senhor. 

Seja como hr, quando chegou o primeiro dia da sernana, 
reuniiamse como congregaqiio crist5, a fim de obsewar a Ceia do 
Senhor. bidentemente, em costume haver pregaqiio da Palavla do 
Senhor nestas ocasiGes, e, dessa vez tivemm o precioso privilegio 
de ouvir o pri,prio ap6s tolo Paulo. 

Essa reuniiio, como esti clam, aconteceu em urna sala do 
terceb andar, e havia ali muitas tochas. As janelas, muito 
natumimente, se achavam abertas, pam haver ventilaqiio, e, sentado 
em uma das janelas, estava um jovem chamado htico. 

Niio sabemos poque adonneceu; talvez por causa da fiunaqa e 
do calor das muitas luzes (vetsiculo 8). Alguem ja sugeriu que 
htico talvez tenha tmbalhado durante o dia inteiro, e que a fadiga 
de seu corpo venceu o interesse que ele tinha na mensagem do 
ap6stol0, e que, ao cair em pmhdo sono, relaxouse e tombou da 
janela abaixo. Ele caiu e moneu na rua, ou no teneno que 
circundava a casa. 

Paulo tmtou htico da mesma ktma que Eliseu tmtou o filho 
da viiiva. Cheio de compaZiio, abaixouse e tomou em seus bmqos 
o cove inanimado de htico. Celtamente, .deve ter subido a Deus 
urna omqiio de Paulo a hvor do jovem. Notese que htico "fbi 
levantado morto", ar-itss mesmo,cla ckgada de Pa~tb. 0 abmp de 
Paulo h i  o toque divino que opemu sua ressumiq80. 
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Ao retomar & sala do t e ~ e i m  andar do edilicio onde estava a 
assemblCia, teve lugar o "pa& do piio", que em o motivo que os 
havia tmzido at6 ali. Podemos esclarecer, neste ponto, que a Ceia do 
Senhor, aqui chamada de "pa~tir do pgo", fbi observada num 
domingo, qualquer que seja a rnaneim de contar o tempo. Se 
contarnos o tempo segundo o uso judaico, de p6r do sol a per do 
sol, fbi em urn domingo. Se contannos o tempo de meia-noite a 
meia-noite, confbnne o uso mmano, aquele dia tamb6m fbi um 
domingo. Entiio, depois do "pa& do piio7', tomamm uma leve 
rekiqao - o que usualmente era kito nas primeims congiegaqtks 
crist2s. 

Paulo pmsseguiu sua mensagem do ponto onde fDra 
intenompido e continuou sua pregaqiio, at6 o romper da alva. 

0 phprio &tic0 conseguiu recuperarse, antes da despedida 
do ap6stolo Paulo. E os santos fbram gandemente fbrtalecidos pela 
pregaqiio, e sua 65 fbi extmordinanamente aumentada por causa da 
~stauraqao rnilagros a do jovem. 

hcas  tambCm estava presente, ouvindo a pmlongada 
mensagem, pon5m~ regisba Mo somente o incidente com htico, e 
entZio escreve que Paulo insttuiu cuidadosamente a ele e aos outros 
sere kriios que veiejassem na sua knte, e que o apanhassem na 
cidade de AssBs. Paulo queria hzer a viagem a @, de T ~ a d e  a 
Assas. Eiam mais ou menos trinta e cinco quilBmetros. Peigunta-se: 
por que o apktolo, depois de passar a noite sem do&, em T ~ a d e ,  
nfio quisem descansar no navio, ao lado de seus cornpanheiros. A 
resposta mais pmvavel C que ele quis apmveitar a oportunidade para 
andar sozinho, em comunhgo com Deus, em um tempo de gmnde 
tribulaqiio. Fazia pouco tempo que escrevem lI Corintios 11:26-29. 
Ha ocasiks em que nos convem andar com Paulo de Tdade a 
AssBs! 

Ques tionano: 

1 ) Por que s e demommm tanto tempo em Tdade? 
2) Segundo a sua opiniiio, por qua1 motivo htico caiu no sono? 
3) Qua1 a compamqiio do Antigo Testamento com a ~ssuneiqiio 

de htico? 
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4) ht ico estava realmente mom? 
5) Por que Paulo prekriu andar binta e cinco quil8metros, em 

lugar de fizer a viagem por mar? 

VI. EM A S S ~ S ,  MITLLENE, QUIOS E SAMOS 

0 navio em que f6i kita essa viagem deve ter sido uma 
embalcag80 mercante que tinha linha de embarque e desembarque 
enire v6rios podos . As s8s em urn desse portos, e, quando o navio aIi 
chegou, Paulo estava pronto pam toma-lo, pmsseguindo a viagem, 
por mar, dali por diante . 

Mitilene em a p ~ c i p a l  cidade da ilha de Lesbos. Ficava na 
costa leste da ilha, cerca de 14 quili3metros da Asia Menor. Segundo 
em cos tumeh, ancommm aqui durante a noite. 

Quios em uma grande iha e estava sepamda dsl tern h e  por .., ,,,,I An In-.- . , 
ulli ballal ub lulf;ulu vt;~a.~e!. O cavio de &:lo eatmr: pr esse 
canal e, ali, ancomu protegido, "deknte" de Quios. 

Sarnos em outm ilha, sepamda da tena h e  por urn canal 
bastante estreito. Nessa ilha, que tarnbkrn era gzande, pemoitamm 
mais urna noite. 

VLI. EM MILETO (Atos 20:15-38): 

Antes de chegams em Mileto, temos um ponto a considemr. 
Paulo n&o pamu no porto de &so, por n5o querer demomrse ali. 
Se o fizesse, seus arnigos celtamente n3o o deixariam prosseguir 
viagem, e ele tinha urggncia de chegar em JerusalCm, pam a ksta de 
Pentecoste, a iim de ter opohdade  de entregar a coleta que 6 m  
ok~tada pelos hZios gentios . 

Ao chegar em Mileto e, sabendo que n&o h e  restava tempo 
pam ir ate &so, enviou apressadamente uma calta aos irrnBos da 
congregaq50 crist2 que ali havia, convidandoas a vir ter corn ele o 
mais urgente poss ivel. Essa viagem em de cinqiienta quilhetms . 0 
pmp5sito de Paulo n%o hi apenas gozar do p~.ivilkgio de saudar 
arnigos intirnos, mas o de encomja-10s a apascentar fielmente a 
i p j a  que deixava s ~ b  E dm@s deles . 
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A. Paulo Despede-Se Dos Anci6os Da Igreja De E&SO: 

Ete discurso C um dos rnais belos e excelentes de toda a 
liimtura. Paulo dirigiase a homens que ele mesmo ganham para 
Cristo, a homens que separara pam a obra de pastorear o ~banho,  a 
homens com quem ttabalhara e sokm pela causa de Ctisto. 
Denamou seu coragBo a es ses homens conpgados, segundo 
pame, na pmia. 

Versiculo 18 - 0 homem C vedadeimmente p n d e ,  quando 
pode dizer: "Conheceis a minha vida e por ela podeis julgarme." 
NBo se julga urna pessoa pel0 conhecimento de apenas urna horn, 
nem de um dia. Devese julga-la pel0 procediento de toda a sua 
vida. 

Versiculo 20 - Paulo niio tinha qualquer teoria, nem doutrina 
de homens a promulgar, mas somente "o conselho de Deus". 
Pregava "todo o conselho de Deus", isto 6, o WANGELHO 
COMPLEIO (versiculo 27). Quando Paulo pregava o piano da 
salvaqiio, pmclamava, tambCm, uma vida de vitbria sobre o pecado, 
de crescirnento na gmqa e conhecimento de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, e de selviqo, revestido do poderdo alto. 

Observe corn o metodo apostolico de evangelizar nBo C 
somente o de pregar publicamente em templos e em todos os 
lugares, mas, tambem, de iilarpessoaimente, de casa em casa. 

Versiculos 22, 23 - 0 ap6stolo n%o se desviava do propbsisito 
de ir a JerusalCm; estava consttangido em seu espirito pelo Fspirito 
Santo. Paulo niio ternia, mas sendo humano, reconhecia estar hce a 
face corn a prisgo e a molte. Ha coisas que o homem interior anela 
iizer, mas a came n%o quer. .. Mas ha gloriosa vitbria quando o 
espirito esth consttangido pelo Epirito Santo a fazer o que a alma 
anela fizer. 

Versiculo 24 - Paulo nBo quis dizer que niio preselvava a sua 
vida, mas que n%o a arnava tanto corn a causa de Cristo. 0 s  
soldados que enfkntam a morte para p ~ s t a r  maior selviqo a p a ~ a ,  
ern o ~spe i to  de todos ns hornens, Mas o so!&c!o que sai da 
trinchek, s6 para mostmr que 1350 bme as balas, deve lembrarse 
de que urn soldado morto n5o vale coisa alguma para sua pri~a. 



B .  Todo Crente Tern Uma Carreira Marcada Para He, Por 
Deus. Paulo Tinha E A Completou: 

Vers iculo 26 - Compare com EequieJ3: 17-2 1 
Versiculo 27 - A lingua de Paulo jamais ficou "algernada" 

pel0 temor aos homens. 
Versiculo 30-Compare com IITim6teo 15; 2:17,18. 
Versiculo 33 - Dizse que, qua~do Martinho htem estava 

fazendo o mundo estremecer, o papa ordenou: "Entupi a boca do 
doido c o ~ n  oum." Logo veio a resposta: "0 louco nZo gosta de 
oum." 0 s  que amam o dinheim n%o h e m  o mundo estremecer. 

Versiculo 34 - Que recomendaqiks tocantes os discipulos em 
&so ~cebemm daquelas m5os que tmbalhamm tanto pam que eles 
tivessem a salvaq%o! 

Vesic.-u!e 35 - O z c e k r  ale@ a tdas, ms o day, qwfido 6 
h t o  do amor do Espirito Santo, pmduz ainda major gmn. h t e  
versiculo, temos o linico provC&io de Cristo registmdo na Biblia, 
mas n%o incluido na nanativa dos Evangelhos. Estas palavras siio a 
sumula da vida de Jesus. 

Uma inscri@o antiga, encontmda num Idmulo, C uma verdade 
pmhnda: "0 que guardei, pedi; o que dei, guardei." 

0 sentimento da mensagem levou, natuialmente, a om98o. 
Havia vedadeiro amor crist5o enbe Paulo e os anciiios da 
conpgag80 cristii de &so. Houve lagtimas e fisteza sincera por 
causa da sepamqiio. Ficamm entristecidos, especialmente pelas 
palavms de Paulo de que eles n%o veriam nunca rnais o seu msto. 
Paulo lhes havia Glado, momentos antes, das prisks e afliqks que 
previa estarem a espeh-10 em Jemsal6m. Por conseguinte, dizer 
que nunca mais o veriam pafiiu o comqZo de seus ouvintes . 

Contudo, o tmbalho de Cristo deve pmsseguir, apesar dos 
comq&s partidos, da sepamq%o, da tristeza ou de qualquer outm 
experisncia doloms a desta vida. 

1 ) Por que o ap6s tolo Paulo n%o k z  pamda em &so? 
2 )  Qua1 o terna pregado por Paulo em &so? (veja os versiculos 
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24, 27). Ekplique o que significa "todo o conselho (designio) 
de Deus ". 
Ein que s entido Paulo es tava livre do s angue deles ? 
Como sabemos que Paulo hbricou tendas em &so? 
Que palavms de Jesus s8o  peti id as por Paulo e que nZio se  
encontmm registtadas nos evangelhos ? 
0 que causou a pmfunda tris teza dos superinkndenks da i p j a  
cristii de &so? 



P A U ~  EM JERUSAIAM 
Atos 21 : 1-40 

0 as sunto principal dos capitulos 2 1 a 28, C a prisiio de Paulo. 
No presente capitulo, o ap6stolo apressase a alcanqar JemsalCm, 
sabendo que vai ser preso. Dumnte toda a historia nanada no resto 
do iim, ele pemanece preso. E quase celto que l6i libeltado 
depois, mas, fii preso novamente. No fim da sua vida, ele escreveu: 
''Soh tmbalhos e ati pristks, como urn malkitor, mas a palavm de 
Deus niio esth presa" @Tmoteo 2:9). 

Descobrese, neste capitulo, tkis rnarcas da giandeza de 
cakter que nos convCm almejar (veja Filipens es 4:9). 

1. A h e  deck50 de fBzer a vontade de Deus, apesar dos 
pr6prios des ejos , ou dos togos s e arnigos (vers iculos 1-14). 

2. Prontiao pam submeterse a qualquer ponto de crenga, a 
menos que estcja contra mna vedade hndamental (veisiculos 
1 5 -26). 

3. Espirito calmo, em meio a gtande coniiis5o e violencia 
(vers iculos 27 40). 

I. PAUL0 CHEGA A TIRO (21: 16): 

A dire@o da viagem fbi para o sul. C6s C uma ilha de quarenta 
quil6metros de cornprimento, sepamda da tern fitme por urn 
estreito canal. Foi aqui que o navio lanqou Bncolas, provavelmente 
perto da gmnde cidade de Hipkmtes. 

Rodes em outm celebre ilha, nos dias de Paulo. Aqui ficava a 
gmnde esthtua, o "Colosso de Rodes", uma das sete mamvilhas do 
rnundo. Foi destmida por urn tenemoto, restando apenas as ruinas 
do colosso, quando Paulo passou por 18. Ai houve outm pamda 
notuma. 

Chegando em Etam, o navio havia completado sua viagem, 
ou estava pmsseguindo pam a ~ s i a  Menor. As palavms de h c a s  
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parecem sugerir que os viajantes ficficalain apdavelrnente surpresos 
de achar um navio ali em Mtara, o 9~12.1 bia seguir para a Fenicia. 
hediatamente, se  heram a bodo, e o iavio logo partiy bzendo a 
hltima etapa da viagem do apbstolo. 

Tudo, no relato de Lucas, levi a crer que o vento estava 
exttemamente fivodvel a viagern; e 115 urna pitoresca expressgo 
empregada pel0 nanador que deixa ciarn que aquela 6 i  uma kpida 
viagem. A expressiio, na versiio em ;~o~tuguCs, que d i i  "deixando;l 
A esquerda", rekrindose A ilha de (.hipre; no original p g o  e uma 
expressgo niutica que signiiica que a tena apareceu mpidamente, 
enquanto velejavam na dkgiio do sul. 

Enquanto o navio se demomva cm T i ,  descanegando, Paulo 
encontmu alguns seguidores do Cam:;dto e euniuse com eles pelo 
espaqo de sete dias. 

Havia pmktas entte os santos .ir; T i ,  e esses, por revelagiio 
&, sph$Lo &iiio, ksLavaiii para j.Biii" ilgo fosse a jemsaikm. 
Nenhuma palavra nos diz Lucas soi..it a resposta de Paulo, nessa 
ocasiiio, podm, as a g k s  de Paulo f&l.a~il mais alto que suas palavms 
n5o registtadas. Quando os dias que (.i navio devia ficar no porto se  
pas saram, s e dirigiram a Jerus alkm. 

Ein Ptoiemaida, houve a 0portu:nidade de hlar aos im2ios, 
contudo a urgCncia de chegar em Jerusal6m k z  com que Paulo n5o 
se demomsse ali. Pamram os rnissionBrios tiio somente para saudar 
os imGos por um dia, no qua1 houve uma ieunigo. 

Em Cesakia, encontramos antigo amigo nosso, c'Filipe, o 
evangelists, que era urn dos sete." Fazia muitos anos que Filipe 
figim de Jerusalem, para es capar das miios de Paulo (Atos 8). Mas, 
em Cesakia, o antigo perseguidor hos pedase com ele. 

Falando sobre "velhos amigos", paEce que Agabo (versiculo 
10) era o mesmo que pmktizou a gande fbme (Atos 11:27.21). 
Agabo usou urn dramhtico metodo pan enbegar sua divina 
mens agem: 

- Tornando urn cinmo,  que estava perto de si, e que peaencia 
ao apcistolo Paulo, pmcumu amanar seus p16prios pCs e mgos. 
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Depois de fazer isso, enhegou sua mensagem, com estas palavras. 
"Isto diz o Bpirito Santo: Assim os judeus em Jelusal6m k13o ao 
dono des te cinto, e o entrega~o nas d o s  dos gentios ." 

Depois dessa declamggo, h c a s  e Aristarco ficaram 
trernendamente preocupados, bem como todos os oubs  im-150~. 
Todos eles ja haviam aprendido a amar o ajxjstolo Paulo 
irnensamente. 0 h ico  lecmo era impedir que Paulo fbsse a 
Jelusalem. 

Mas um dos ffitos salientes nas nanativas que encenam o 
Livm de Atos e a incompahvel comgem do ap6stol0, ao encarar as 
grandes pmvag6es que logo haveria de enkntar. 

Ha muita mz3o em concluir que Paulo, neste caso, seguia a 
direqBo do Espirito. 

2. Paulo queria a dire930 do Espirito Santo; tamkm seus 
cornpanheiros o queriam. 

3. 0 desejo de ser fie1 a Deus adia no cora93o de Paulo; 
tambem adia no coraq3o de seus cornpanheiros . 

4. Paulo estava pndemente comovido (com o corag8o 
quebrantado, versicu:~ 13); tamMm, seus cornpanheiros 
estavam ccchorando". 

Compalemos este caso de Paulo ir a Jerusal6m com o de 
Cristo em irii mesrna cidade. 

1. Paub mnanifkstou a funlle resolu@io de ir a Jemsalem (Atos 
20:22-24). Jesus tambdm permaneceu firme na determinag30 
de ir a Jemsaldm e a ctuz (Lucas 9:5 1). 

2. Essa b e  lesoluq30, tanto de Paulo como de Cristo, 
baseavas e na vontade de Deus (Atos 23 : 1 1). 

3. %i;b f5 p~fiiidaixziitz kiikdo s dcsvisr+c dzssc sl-ie (Atos 
21:12,13). Cristo fbi igualmente tentado a abandonar a 
viagem a Jelusaidm (Mateus i 622-24). 
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Paulo sentia e sabia que Deus o quer4a em Jemsal6m, e para 
Jerusalem 6 que ele iria. As palavms de bLgabo e dos outros S o s  
servimm apenas para prepamrseu espirito para a expenencia. 

0 amor e a sirnpatia de seus amigos hniios haviamao 
tocado, pokm, ele tinha urn chamado mais alto, ao qua1 era pleciso 
responder: "Que &zeis, chomndo e quebrantando-me o comqiio? 
Pois estou pronto niio s6  para ser preso, mas at6 pan morrer em 
Je~usalem, pel0 nome do Senhor J esus ." 

A bagagem ja estava pmnta, e a curta viagem fbi kita ati2 ii 

movimentada cidade. Alguns dos santos de Cesakia tambem hmm 
e obtivemm permiss30 de um certo "Mnasomyy, discipulo que 
poss uia ulna casa em JerusalCm, pam se  hospedarern juntamente 
com ele dumnte a ksta de Pentecoste. Em d$cilimo, nessa ocasi%o, 
achar hos pedagem em Jerusalem. Conhme os his toriadores 
mmanos, n3o menos que dois milhdes de judeus se aglomemvam na 
Cidade Santa, e em redor, dumnte o tempo dessas kstas. 

Assim, terminou a terceim viagem missionaria do ap6stolo 
Paulo. A disancia perconida fbi de, apmxirnadamente, cinco mil e 
seiscentos quilbmetros (5.400 krn). 

Por yuanto tempo Paulo demomuse em T i ,  e que k z  eie? 
Que aviso hi dado em Tm? Equal fbi a resposta de Paulo? 
Que velho amigo enconlmmos em Cesadia? 
Onde C que as Escritums &lam de Agabo, antes dessa ocasiiio, 
em Cesadia? 
Como Agabo dmmatizou sua mensagem de como Paulo selia 
kit0 pris ioneim em Jerusalem? 
Qual a interpretaq30 de Lucas e Atistarco sobre as palavms de 
Agabo? 
Por que Paulo, apesar das prokcias, e at6 l a m a s  denamadas 
pelos amigos, decidiu ir at6 J emsalCm? 
Qual o pmblema imediato que Paulo e seus companheims 
teriam que enlientar em J ems alem? 
Qual a disancia percoarida por hu lo  duril~te a sca t e r ce i~  
viagem miss ionaria? 
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I III. PAUL0 CHEGA A JERUSALEM: @0: 17-26) 

No dia de sua chegada, Paulo e os outros hGos 6zam 
calomsamente recebidos. No dia seguinte, h i  necessario tratar de 
irnpo*nte assunto. Como h c a s  esteve presente 2i reuniiio, usou o 
pmnome "116s ", ao discutir o incidente. 

Havia real interesse nas coisas que o Senhor Deus havia 
opemdo por intennkdio do rninist6rio do ap6stolo Paulo. He n%o 
deve ter tomado pouco tempo pam relatar "minuciosamente" tudo 
quanto Deus . h e m  por seu intemedio - as vit6rias do evangelho 
nos muitos lugares por onde hm pregado. Paulo reconhecia, em 
todas as ocasiks, que Deus qlreria kzer a Sua obm, usando Seu 
servo como urn instrumento. N%o mmpemm em ovaq&s ao cklebre 
ap6s tolo, mas glorificamm Aquele que realrnente f7zem a obm. 

Quando Paulo chegou a JerusalCm da ~Itima vez, o nhnem de 
imiios entre os jucieus eievamse a "ciezenas de miihares", 
confbrme a palavm no original ... 

Pokm, antes mesmo que Paulo relatasse aos h i ios  os 
triunfbs do evangelho, eles tinham algurna coisa clamomsa pam 
revelar. A vinda de Paulo a Jemsalkm niio era assunto de pouca 
monta. huio tinna reputa980. O cliiicismo de hu io  sempx estivem 
presente e penetrou em Jerusalem muito antes que ele mesmo. 0 
6dio dos judeus contrsirios ao bange lho impos s ibilitaria qualquer 
atividade em favor de Cristo, a niio ser que hsse  tomada algurna 
providencia imediatamente. 

Eh iato conhecido que o ap6stolo pregava en& todos os 
gentios que eles niio precisavam ckuncidar seus filhos e que os 
costumes da lei mosaica n%o se destinavam a eles. Mas devernos 
notar que a lei de MoisCs em ainda observada pelos crentes judeus, 
embom os crentes gentios niio estivessem obrigados a observaqa. 
Niio fbi por causa dos gentios que l ago  e 0s anciiios aconselharam 
a Paulo, mas, s im, por caus a dos judeus . 

0 s  S o s  de Jemsalem, sabendo que n5o em pecado para um 
discipulo en& os judeus observar a lei da Antiga Alianqa, 
aconselhamm a Paulo que a guadasse. E ele o kz. Fazer a despesa 
necessaria signiiicava: compmr os animais necessaries pam o 



sacdicio e enttar no templo, a h de dizer ao sacerdote que os dias 
de s ua pdcaqZo  tinham se completado (veja I Carintios 9319-22). 

IV. -JILTDEUS WJiX5OS -DA AHA ROVOCAM A PP~;IS&~ 
DE PAUL0 (2 1 :2740): 

Imaginese a supresa de certos judeus da Asia, ao verem, 
pelas mas de JerusalCm, a figum conhecida, mas desprezada, do 
apostolo Paulo. Quando o viram, estava ele andando em companhia 
de um certo gentio chamado "T6ho". Esse fato apenas avivou 
seu 6dio contra ele e contm seus metdos libemis. 

Um dia, entilo, quando os mesmos judeus se encontravam 
adolando no templo, viram eles o desprezado "hektico". 
Comeqamm entiio a gritar, ao mesmo tempo, e a clamar contra 
PS.u!o. E, pam Wnskm-ar suas pahvms 1!t!m2 '(ledadeie ac1is29&3, 
que ks se  capaz de vir a causar-lhe a molte, embom se  tratasse de 
acusaqiio mentirosa, clamamm: "...ainda mais, introduziu atk gregos 
no templo e pmfanou o recinto sagrado." 

Essa k i  uma acusaqiio serissirna, pokm, niio estava baseada 
nos fBtos, mas tilo somente no d io .  Movidos pela im, supunham 
que o ap6stolo intmduzita T b h o  no templo. 

Lanqamm miio do ap6stol0, enquanto ele ainda se encontmva 
no ato mesmo da adomqZo ao Senhor. Foi puxado e empunado 
atrclves do templo, at6 a poxta do sagmdo recinto. 0 espirito da 
multidiio havia tomado conta do povo, e comeqamm a espancar 
Paulo, pam mati-lo. As autoridades mmanas, que sempre 
mantivemm olho vigilante sobre os tumultos dos judeus, logo que 
pelcebemm o ajuntamnto, tomamm pmvidhcias. Quando os 
desamados judeus viram os soldados mmanos se apmximando 
deles, cessamm de espancar Paulo. 

0 tibuna logo odenou que Paulo ksse  preso e acomntado. 
Paulo em agom prisioneiro do govemo mmano. 

Voltandose para alguns judeus, dos muitos que ali havia, 
p3g1r1toc C!Acdie lisi2s: "@ern C ek?" Tcdes cerr?eqzzm 2 

gritar, hlando cois as dikrentes . Des gostoso com os bamlhentos 
judeus, Claudio Ids ias odenou: "Levai-o pan a krtaleza." 



Chegando as escadas do castelo, a muitid50 se apmximou 
knto de Paulo, que n%o tinha espago pam continuar a andar, pelo 
que os soldados o levantamm aos ombms e, dessa maneira, fbi 
carregado peia escadaria acima. Contudo, o ap6stolo n%o dava a 
menorateng%o a toda aquela confUs%o. 0 heroism0 C calrno. 

Lis ias julgava saber a quem havia apkionado. Pensava que 
Paulo em urn egipcio, um notbrio fbm da lei, homem perigoso. Mas, 
quando ouviu Paulo filar p g o  (versiculo 37) pelcebeu que estava 
enganado. 

Dando-lhe permissiio pam filar, Paulo, dando urn passo em 
fiente, e agindo da melhor rnaneircl que Ihe em possivek estando 
algemado, levantou o bmgo na psiq8o camcten'stica de quem pedia 
a atenqiio. Fezse, enao, grande silencio na multidgo. 0 grande 
amor do ap6stolo por aqueles de sua pfipria mga C aqui 
demonstrado. Ele os amava e queria vC-los salvos. 

Ques tionano: 

1) Qual a rea@o de %ago e do; outros im%os, ao ouvirem as 
vit6rias das boas novas en& os gentios? 

2) EM que consistiu o pmblema da vinda de Paulo a Jerusal&n, 
pam os iicieres crist2os ciaqueia cidade? 

3) POP que nZo pudemm  solver o pmblema, sirnplesmente 
dizendo que Paulo n%o se havia esquecido de MoisCs? 

4) Qual a mentim que os judeus asiaticos dissemm a ~ s p e i t o  de 
Paulo? 

5) Por que Lisias ficou surp~endido quando ouviu Paulo ilando 
em p g o ?  
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A DEFESA DEPAULO PERAN'FEQS JUDEUS 
EM J ~ U S A L ~ I  

Atos 22: 1-3 5 

0 s  que nfio conhecem o Senhor de perto podem pensar que o 
cristianismo C u r n  ~ l ig iso  que serve apenas pam os k c o s  e pam 
aqueies que niio ern coragem pam enkntar a luta constante desta 
vida. Niio C vedade que suas doutrinas fazem diminuir a virilidade 
e o progress0 dos homens, deixando-os irresolutos e sem 
desenvolvimento, cantando "hinos de urn mundo que existe so na 
imaginaqiio deles". b t r e  a hoste de homens e mulhe~s,  attavds dos 
sCculos, cuja vida desmente esta censum, n8o ha outro mais 
des$cad= do qle &lo, 6 a@s:c!c;. 

Que espetiiculo mais nobre pode haver do que este de Faulo 
nessa ocasiiio? Ali estava eie, aprisionado por duas algemas, pmnto 
para apresentar sua deksa perante o povo. 0 cornandante roman0 se  
sentou perio, para impor a omem com a sua pmenqa. Uma itacia 
populagfio olha la de baixo. E, todavia, em meio a tantos perigos, 
como o apos tolo Paulo se s entia tmnqiiilo! 

Paulo faz um discus0 em sua deksa. Verificase que sua 
"deksa" C a sua vida. A deksa do cristiio nfio C urn livm, mas urn 
homem; niio C um argumento, mas uma vida. 

Quando Paulo hlou em hebmico, a multidi3o guadou ainda 
rnaior silencio. Faulo dirigiase ao prtjxirno de maneita que ele 
entendes s e facilrnente, para poder ganhar logo a s ua atenqiio. 

Es bog0 do dis curs o: 

1. Paulo falou de seu nascimento e de seu kinamento como 
esttito fariseu, adicionando, como ram coltesia, as palavras: 
"assirn como todos vos o sois no dia de hoje." 

2. Paulo falou das pelseguiq6es por ele movidas contta o 



Caminho, isto 6, os cl.istZios, o que certamente seus ouvintes se 
lembmvam perlkitamente. 

3. Paulo filou-lhes de sua convers20, oconida quando ele estava 
ativamente ocupado na pers eguiqBo aos cisaos . 

4. Paulo f%lou-lhes de sua corniss20, dada pel0 p16prio Deus, 
pam pregar a boa-nova aos gentios . 
Vers iculo 15 - Deus salvou Saulo de Tarso para ser uma 

testernunha aos gentios. Pode Ele te salvar, sem ter urn alvo 
dehitivo pam a tua vida? 

Versiculo 21 - "Gentios": Esta palam os kriu h d o .  E 
evidente que Paulo n2o tinha ainda terminado seu discurso, mas 
com a palavm odiada, "gentios", a multi&o de judeus ficou hiosa 
de novo. 

Vejamos alguns pontos desse discurso, dignos de nota 
especial: 
1. Todos conheciam o ensinamento de Cristo, pois Paulo se  

~ k r e  ao mesmo como "o Caminho", sem qualquer 
introduqiio explicativa. 

2. 0 uso & p52!2:x3 ";mBcs" r,= vesicu!~ ckco. Tmto acpi, 
corn no principio de seu discwo, pame que Paulo estava 
ansioso pam ganhar a sirnpatia dos judeus, hzendo todo o 
pos s ive 1 pam cons egui-lo. 

3. A conex20 do batismo corn a remiss20 dos pecados, no 
versiculo 16. A mesma conexgo tambdm pode ser observada 
em 2:38; 8:12; 8:38, 39; 16:33, 34 etc. Paulo se "convelteu" 
na estmda de Damasco, p G m ,  fbi salvo quando obedeceu ao 
evangelho. 

4. A visgo de Paulo no templo de Je~usalCm, a qua1 n5o C 
relatada em qualquer outxa pas sagem (Vers iculos 17-2 1). 

TT 
11. A WEACAO DA I H ~ ~ % T ~ D ~ o ;  PAu%O I? RECOLHLDO A 

FORTALEZA (Ves iculos 22-30): 

Aquela tal palavm "gentios" hncionou como urna bomba. At6 
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es se momento, os judeus estavam bem impress ionados pelo uso do 
idiom hebmico; talvez es tives s em es perando alguma nova 
pmmes sa da vinda do Mes sias . Seria o Messias, segundo criam, que 
haveria de quebmr o poder m n o .  

Paulo esperava que, aquilo que o libertara de sua teirnosia, 
tamkm libertaria a seus compatriotas. Contudo, estavam ttio 
enmizados em seus preconceitos que n5o houve Idgica capaz de 
liv6-10s de suas idCias edneas. 

Enao, comeqou um dos espet6culos mais odiosos, de uma 
multidgo oriental endwecida, arrebatada de ira impotente, 
es bmvejando, gritando, ges ticulando, rilhando os dentes, s acudindo 
as vestes azuis e vemelhas, lanqando p6 pam o ar, com toda a 
gesticulaq50 fiuiosa de um hnatismo desconmlado. 

''Ti tal individuo da tena, pois ele contamha a tena corn a 
sua p~senqa." 

0 comandante simpiesmente repetiu sua ordem anterior, 
pmvavelmente desgostoso com a perda de tempo. "Recoham-no ao 
castelo". Ao chegarem 16, deveriam examhi-lo sob aqoites. "Talvez 
isso o kqa klar dkito." 

0 tribuno tinha que saber por qual mziio tantos gritavarn 
daqueia krna conua ele. 

Logo os soldados h e  amanamm as Mas, colocandoc, na 
posiq5o apmpriada para o intermgatbrio sob aqoites, tortum esta que 
o Senhor Jesus tambCm s okra n5o muito tempo antes. 

Por b2s vezes antes, Paulo sentira os aqoites dos soldados 
mmanos em suas costas, jB toda marcada; por cinco vezes, as ttinta 
e nove chibatadas dos judeus h e  haviam sido aplicadas. Desta vez, 
entretanto, selia uma nova forma de agonia - o homndo "flagelo" - 
o qual era empregado pelos mmanos pam foqar, por meio da 
tortura, a confis s 50 da vedade. 

Pokm, enquanto ainda estavam h e  apeltando as amanas, o 
apdstolo se voltou para o centurigo que estava ali petto observando 
tudo, e h e  perguntou com urna voz calma: "Ser-vos-li, porventura 
licito a~oitar um cida&o romano, sem estar condenado?" 

A pergunta tinha mais que urn pmpdsito, pois n5o somente em 
estritamente pmibido pela lei mmana aqoitar urn cidad5o mmano 
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sem prime& ser julgado, como tamkm em esamente  pmibido 
afgernar ou amanar tal individuo. 

A pergunta &z parar tudo por uns momentos, e o centurii?io 
imediatamente pmcmu o tribuno, a fim de dizer-he: "Que eses  
pam fizer? Porque este homem C cidadiio rornano." 

Celtamente, CIsiudio Lisias, a essa altum dos acontecimentos, 
estava tremendamente curioso para saber quem era aquele homem, 
aha1 de contas. Primeiro julgou que se ttatava de urn egipcio, e 
enao, ele filou em -go. Quando h e  h i  dada permiss80 pam 6Iar 
ao povo, hlou em hebraico. Quando estava pam ser flagelado, 
declamuse cidadiio mmano. Corn todos esses pensamentos na 
mente, o tribuno apmximouse de Paulo e lhe pewntou: 

"Dizeme, Cs tu m n o ? "  Talvez, ao olhar para a figum bem 
cornurn e para as vestes de Paulo, ele tenha pen;ebido que o 
ap6stolo em judeu, e que era esficime bem pobre. Como podia ele 
s er c iciaciiio lumano? 

Numa Cpoca em que a honm de ser cidadgo custava elevada 
soma, o ttibuno bem que teve mz8o de duvidar. 

'" sei quanto me custou para adquirir o dkito da cidadania 
mmana", obselvou ele a Paulo, com voz cheia de suspeita. "a, 
po&i, SOU cidadgo noniaiio dL&o de iiasckisnto", ki a 
resposta calrna do ap6s tolo, A s us pi ta  de C liiudio Lis ias . 

As palavras de Paulo fbram aceitas, e a flagelagiio fbi 
suspensa, e os soldados que deveriam aplicaros agoites o deixamm. 

Po~5n-1, isso s6 serviu para aurnentar as dificuldades do 
comandante - pois ele havia captumdo urn homem; e de fito atk o 
havia salvo da morte celta; e o havia algemado. Agom, n8o podia 
recuar em sua decis80, mas tinha que ter celteaa sobre quem em o 
prisioneim e o que ele havia feito. 

Alguma coisa devia ser &ita. J?, vkto que os judeus C quem 
exigiam a sua molte, eles C que deveriam explicar a acusaqgo que 
pesava contm o prisioneim. 

E ass im, enviou odem ao Sikdrio pam que se reunis se, e, na 
manhii seguinte, levou Paulo a presenqa do ttibunal religiose dos 
judeus . 
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1) Como C que Paulo ganhou a atenqao da multi&o, quando 
hlou-lhe da es cada? 

2 )  Qual em a mior preocupaqgo de Paulo, enquanto hlava A 
multidsio? 

3) Por que os judeus kemm tanta obje~Bo por causa de uma s6 
palavm? 

4) Como sabemos que a doutrina de Cristo ja em de conhecirnento 
geml? 

5 )  ]Em que sentido a palavra " ~ o s "  C eqregada no versiculo 
um? 

6 )  De que modo o .tribune resolveu sabero que Paulo havia fkito'? 
7) Desclreva o "intemga~rio" pelo qual Paulo estava pam passar. 
8) Como C que o tdmno se havia tornado cidadiio mmano? 
9 )  Qual o motivo pelo qual Claudio Esias ficou perplexo, quando 

soube que Paulo em cidaao mmano? 
10) Que problerna Lisias esperava resolver tiazendo Paulo A 

pres enga do SinCdrio? 



PAUL0 E'FRANSFERIDB PARA CESAW&A 
Atos 23:l-35 

I. PAUL0 DIANTE DO SINEDRIO (Atos 23: 1-10): 

Depois de passar a noite preso na f&aleza Anthia, Paulo f6i 
levado perante 0s-principais sacerdotes e todo o Sinkdrio. 

Paulo estava deteminado a conseguir simpatia para sua causa, 
perante as autoridades constituidas. Com esse pensamento no 
com@io e que ele deve terolhado de fiente o Sinkdrio. 

hulo simplesmenie os chama, aqui, de "imGos", 
possivelrnente porque ele mesmo fbra tamb6m membro desse 
mesmo p p o .  Em prirneiro lugar, ele queria deixar clam que ngo 
era culpado. 

Taivez tivesse s:do a %rmliandade com que Paulo se dirigiu 
ao concilio, ou a ousada afirmaq5o de sua inocsncia, ou a 
consci6ncia culgada do sumo Sacedote que o initou e, num 
momento de im, ele gritou para os que estavam perto de Paulo: 
"Ratam-lhe na boca." Reagindo a pancada, Paulo replicou 
pmntamente: "Deus ha de krir-te, parede branqueada; tu estiis ai 
sentado para me julgar segundo a lei, e, contra a lei, rnandas 
agredirme?" 

Por que s e k  que Paulo respondeu daquela rnaneim ao sumo 
sacerdote? SeIzi que ele nZo sabia quem ocupava a cadeim do oficio 
de sumo sacerdote? E perkitamente pos s ivel que ele realmente ngo 
soubesse, pois os saduceus "passavam a cadeita" com muita 
fiequencia. Desde que Paulo se ausentam de Jemsalem, n5o se  
inhmra sobre quem ocupava a cadeira do sumo sacerdote. 

Pogm, logo que soube a identidade daquele que &lava, Paulo 
retimu suas palavras, pois bem sabia que eram direta viola950 das 
Escritums @ado 22:28). 

Paulo, A semelhanqa de Pedm, Jo50, os doze e Est6v50, sabia 
que n5o se podia esperar nem justiga, nem rnisericbdia do tribunal 
religios o dos judeus . 

0 concilio em nada mudara, desde que Paulo deixara de hzer 



pa& dele. Estava, entretanto, dividido em dois paxtidos - os 
sacerdotes e saduceus e os anciiios e escribas &riseus. E evidente 
que Paulo tinha de enkntar a oposigiio, diante do SinCdrio, sem o 
apoio de qualquer arnigo. ' 

Analis ando as circunstiincias , o ap6s tolo julgou melhor apelar 
pam uma estraggia: "Va&s, itmiios: Eu SOU hriseu, fdho de 
fariseus; no tocante a espemnqa e A ressumiqiio dos moflos sou 
julgado." Aha1 de contas, a verdadeim acusaqiio contm ele niio h i  
que pregava con& a lei de MoisCs, mas que anunciava a 
E S S U I E ~ ~ ~ O  de Jesus de Nazak, e, portanto, que ele C o Messias. 

A sua ousada ahaq i io  o coiocou, autornaticamente, ao lado 
dos hriseus; o ap6stoio tocam em um ponto h c o  pam ambos os 
partidos. A ahnaqiio do apostolo hi, indktamente, verdadeim, 
pois a ressumiqiio de Cristo, ja por diversas vezes, fbla impugnada 
pelos saduceus, em especial, e pelos judeus descrentes, em geml. 
Pokm, os escribas dos fariseus ngo podiam deixar passar 
oportunidade t5o boa para contender pela "verdade". b g o  um deles 
se levantou, declamndo: "Niio achamos neste homem ma1 algum; e 
s e ~  que algum espirito ou anjo Ihe tenha hlado?" 

Essa declamqiio tocou no ponto nedlg ico  da emoq%o e do 
malestar. Em poucos minutos, havia discus siies genemlizadas, 
todos ,Mando a urn s6 tempo. No meio de toda aquela desordem e 
conhsiio, o ap6stolo Paulo es%vz de pC. 

Alguns deles o aganamm, sendo que uns elam dos 
saduceus, e outros, dos hriseus. He foi ti30 puxado e empunado 
que es teve a ponto de s er partido ao meio. 

Niio ha duvida de que, a esta altuta dos acontecimentos, 
Claudio Lis ias devia estar se sentindo conhso e incomodado. Que 
espCcie de gente emm aqueles judeus, enao? Ele niio podia 
compreender nem suas palavms , nem suas atitudes . 

Por isso, ordenou que os oficiais romanos interferissem e o 
tims s em do meio da multidiio ins ana. 

11. JESUS APARECE A PAUL0 (Atos 23: 1 1): 

Se o ap6stolo alguma vez precisou de encomjamento, esse h i  
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o momento. 
Ele viem a JemalCm voluntariamente, a h de trazer urna 

okita aos a o s  judeus. Viem com uma om@o sincem pam que o 
recebessem. Pmntiticouse a tentar a reconcilia$io, por ocasigo da 
purificagiio no templo. Foi klsamente acusado e pmcurou ser 
ouvido na escadaria da htaleza, preso pelas algemas mmanas. % 
escapou de clue1 espancamento, apelando pam seus dkitos de 
cidadiio mmno. Nada encontrou, sen20 6dio e insolsncia da palte 
do tribunal mais alto de seu p16pno povo. Alkm disso, em 
pris ioneim das autondades romanas. 

Foi nes sa horn negm de sua vida que o Senhor se p6s ao seu 
lado e h e  falou corn as palavras mais mamvilhosas e encomjadoms: 
"Comgem! p i s  do mod0 por que deste testemunho a rneu respeito 
em J ems alCm, ass im importa que tamb6m o &gas em Roma." 

0 Senhor Jesus ngo lhe prometeu a liberdade, nem Ez 
prevls6es de vitona, mas sirnplesmente adiantou que ele viveria e 
que teria novas opoltunidades de testificar a ~ s p e i t o  do Messias. 
Isso fbi suficiente parn eie. 

Foi necessario que o Senhor o animasse. Deus sabe da 
perseguigiio de fbrn e tambkm da magoa no intirno do comg3o. 
Quando o Senhor esth ao nosso lado, o c a r c e ~  transfbnnase em 
santuario e as noites em luz doumda. 

111. A C O N S P ~ C A O  CONTRA A VIDA DE PAUL0 E 
COMO ELE ESCAPOU (Atos 23:12-30): 

A noite, com as palavlas consoladoms, havia passado, e o 
ap6stolo estii kce a kce corn muitas dificuldades graves que se  
multiplicam. Estii, contudo, lembiabdo constantemente da pmnessa 
do Senhor e nunca s e mos tm inc s oluto ou vac ilante . 

Quando Paulo escapou das m5os do Sinedrio, o 6dio deles 
contm o ap6stolo aumentou ainda mais. Foi na mad5 seguinte 
aquela expenencia perante o concllio que mais de qua~nta  homens 
6zem.m o jliianient~ de que n2o comeriam nem bebenam antes de 
assassinar a Paulo, e isso sob pena de anatema. Aqueles quarenta 
homens, a semelhanqa de Paulo ha alguns anos antes, julgavam 



estar prestando um se~viqo a Deus, com uma decisiio Bo 
s anguinaria 

0 plano fbi traqado em segredo pelos quarenta individuos, 
mas, logo, outros tambkm ouviram filar sobre ele, e, enGo, a 
palavm "Paulo" despertou a atenqiio de urn jovern que a ouviu. E o 
que ouviu fkz seu comqiio s altar - aqueles homens niio pas savam de 
assassinos e o seu plano em o de rnatar seu tio. 

Logo que ouviu a hist5,ria que seu sobrinho h e  contou, Paulo 
agiu imediatamente, como em de seu tempemmento. Chamou um 
dos dez cenhui6es que estavam ali por perto, e Ihe pediu que 
levasse o mpaz a presenqa do tribuno Claudio Gsias, p i s  tinha algo 
pam dizer-be. 

Quando Lisias ouviu a historia, percebeu o p n d e  perigo, niio 
somente como uma ameaca a justi~a, mas tamkm ao seu pr6prio 
oficio. B o  p n d e  em o perigo, que Claudio Lisias mandou p6r de 
pmntidiio quatmcentos e s etenta (470) s oldados . 

0 impressionante p p o  de soldados romanos seria 
acompanhado de uma catta que deveria ser entregue ao governador 
Fklix, e que explicava o caso do apostolo Paulo. 

Se lennos cuidadosamente a cam, nos ve~iculos 26-30, 
descobriremos urna sutil mentim de Claudio Lisias, a fin de 
justscar suas precipitadas a g e s ,  por ocas iao do aprisionamento de 
Paulo. 

Diz ele que livmu o prisioneim das miios dos judeus "por 
saber que ele em mrnano". Om, ja sabemos que niio fbi sen30 
depois de alguns momenta que ele soube que Paulo em cidadiio 
mmano, quando ja o havia t i to  enwr na fbItaleza e quando jB 
estava pam intemga-lo sob flagelo. 

Ques tionario: 

1) Por que Paulo fbi trido na boca? 
2) Por que Paulo chamou o sumo sacetdote de "parede 

bmnqueada", visto que niio o conhecia? 
3) Por que s e 6  que Paulo niio sabia que diigia aquelas palavms 

ao sumo sacerdote? 
4) Que Escritum fbm violada pelas palavms de Paulo? 
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5 )  Como C que Paulo mostmu seu respeito pel0 calgo do sumo 
s acedote, mas nZo pela pripria pes s oa de Ananias ? 

6) Por que Paulo us ou de estratdgia no cas o de s eu julgamento? 
7)  Qua1 i6i o resultado des ta estratdgia? 
8) Di2 alguns motivos pelos quais Paulo estava precisando de 

encornjamento: 
9) En que sentido a cilada pam matar Paulo se assemelhou &s 

pdvias persegui@s de Saulo contra os cI.ist2os? 
10) Quem impediu o desastre? 
1 1) Cite uma pequena falsidade que Lis ias escreveu em sua cada. 
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O J U E G A M E N ~  DEPAUlL8 DIANTEDO 
GOVERNADOR FELIX 

Atos 24 

I. ANANIAS E TERTULO ACUSAM PAUL0 (24:l-9): 

bvavelmente, quando foi c o n h a d a  a noticia de que Paulo 
n%o estava mais em JemsalCm, os 40 judeus se desobrigamm do 
voto. Niio, pokm, o sumo sacedote. He n%o em homem de desistir. 
Quando os cristiios fiigiram de Jerusalem, Saulo os perseguia ate em 
cidades estrangeims. Desta vez, o p16pio sumo sacedote estava 
empenhado em uma perseguiqgo. N5o contra os crist2ios em gelaJ, 
mas s im- C . O I ! ~  o e q e a  eguidor' 

Ananias estava prepamdo pam apmveitar ao maximo a sua 
vinda a Cesakia. Com esse pensamento em mente, trouxem urn 
certo omdor mmano que melhor compreendia as leis mmanas. 
Natumlmente, esse orador ou advogado hm pago, mas estava 
determinado a &zero melhor possivel a sua tare& "melcenaria". 

Ternlo h i  o prirneh a hlar, e seu primeb esfiqo h i  
gamntir a boa vontade de Felix. 0 omdor mmano disse tudo quanto 
Ihe em possivel em hvor do governador. Contudo, n5o h i  tanto o 
que ele disse que pesou, mas s irn o que eie deixou de dizer. 

1. De hto, pelos esfoqos de Felix, o pais gozava de uma certa 
paz. Ele chegou a ser chamado de "0 Pacificador da 
Provincia". Contudo, havia muita discodia, e o govemador 
em a causa de tudo. 

2. E vedade que fimm comgidos alguns males. Mas, quantos 
outros males fimm promovidos pel0 govemadot? Um dos 
resultados desses males foi a matanqa de nurnemsos judeus . 

T62hllo disse que, n%o somente na presenqa do govemador, 
mas sempre e por toda parte, a naq8o reconhecia, com gmtidiio, as 
s hbias medidas do govemador. 
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As acusagbes conb  Paulo: 

1. "E m a  pesk". Uma acusae2o geral, equivalente, rnais ou 
menos, as expressbes: "ele 6 um monstro", "urn cahter 
des es perado", "um chinos  o perigos 0". Fomm palavlas 
usadas tiio somente pam langar urna nuvem negm em torno do 
a@s tolo. 

2. "Promotor de sediqks", isto e, revolta contra o governo. E 
n2o apenas em uma localidade, mas "en& os judeus esparsos 
por todo o mundo". 

3. De heresia, o "principal deknsor dos naza~nos". Essa 
express20 "principal agitador" no original 6 um temo rnilitar 
aplicado Bqueles que se encontmvam a hnte de urn exercito - 
o lick!- prhipa! d l  seih. A s e h  s!i mncior?a& por T&J~Q 
como tmtando-se de pes soas de baixa clas se. 

A acusag2o deies contta Paulo ligavase it suposigZio de 
que ele fizem um gentio penetmr na pa& do templo teselvada 
aos judeus. Isso em esttitamente proibido, sob pena de mo*. 
E is so o governador mmano bem s a bia. 

A fim de por os judeus em uma posig2o c6moda, Teltulo 
ins inuou que, s e dekados sozinhos, os judeus temam julgado o 
caso e kit0 justiqa; Lisias, pokm, interkriu e, por isso, 
tomous e neces s ario o comparecimento petante o governador, 
em Cesakia. 

Natumlmente, C d8cil irnaginar hlsidade maior que esta, 
pois longe de buscarem julgzr a Paulo, os judeus estavam a 
ponto de ass ass ina-lo, quando C laudio Lis ias intekriu. 

11. PAUL0 APRESENTA SUA DEFESA (24:lO-21): 

A pkpria vida de Paulo dependia da maneira de ele responder 
Bs denhcias, cuja causa niio h e  6m avisada com antecedencia. 
T d a  de responder sem uma testemunha sequer, para sustentar as 
suas ahnaqks .  Ananias tinha seu advogado, Teltulo; Paulo tinha, 

Ins tituto B iblico Apos tblico 171 



tamEm, seu Advogado, o Ekpirito Santo, em quem confiava 
(Malcos 13: 1 1). 

Obs ewes e quiio completamente e qugo cuidados amente Paulo 
respondeu As acusaqks hlsas kitas contta si, e quiio despida de 
lisonjas hi a s ua introdu~iio. 

Paulo lespondeu As t&s acusaqks na mesma odem em que 
Ternlo as tinha kito: 

1. Um individuo pestikm - Essa acusaqiio gem1 hi 
desconsidemda por Paulo, como indigna de nota. 

2. Promotor de sediqks: Versiculos 1 1-13. Nada tinham os 
judeus que pmvasse suas acusaqks. 

3. Principal agitador da seita dos nazarenos: Versiculos 14-16. 
Culpado! "Longe de pmcular in$txiuzir novo Deus, es tou 60 
somente seguindo a lei e os pmktas, os quais hlanam dos dias 
atuais. Tenho a mesma espemnqa que estes meus acusado~s - 
a esperanqa da ressuneiq50, tanto dos justos como dos 
injus tos ." 

4. Sacrilegio - Um pmhnador do templo: Versiculos 17-21. 
Relatou os htos: concluindo: "Hoje sou julgado por v6s 
acelca da ressuneiqBo dos mortos ." 

111. 0 ADIAMENTO DA SENTENCA (24:22,23): 

Se Paulo ou Ananias pensavam que nessa ocasiiio o 
govemador chegana a uma decisiio, estavam ambos enganados. 
FCSi a semelhanqa de outro govemador - P6ncio Pilatos, ngo 
queria gzer justiqa. FClix conhecia perfkitamente a relaqiio en& o 
clis tianis mo e o judais mo. 

Ele ternia inconer no deshvor do SinCdrio. Contudo, niio 
podia condenar o inocente Paulo. Usou, engo, de urn pretexto, a 

de aliviar a tensiio. 
"Quando descer o cornandante Lisias, tomalei inteb 

conhecimento do vosso caso." 
Muito tempo haveria de se passar ate que Lisias viesse a 

Ces akia, pois Paulo es teve ali por dois anos . 
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IV. PAUL0 FICA PRISIONEIRO EM C E S ~ I A ,  POR DOIS 
ANOS (24:24-27) 

Aqui em Cesakia, havia ativo trabalho de evangelizaq50 
dirigido por Filipe. E bem pmvavel, pohnto, que Filipe tenha sido 
urn dos muitos que vinham ver ali o ap6stolo Paulo. Outros kGos 
de Jemsalem tamb6m poderiam ter vindo vis itar o ap6stolo. 

Felix e seu h 5 0 ,  Paulo (ou Palas), emm escmvos de 
Agxipina, m3e de Claudio, o impemdor (veja capitulo 18:2). Este 
enviou Felix pam govemar uma pmvincia. 0 histonador Thcito 
escreveu que o exescmvo "dorninava como rei, corn toda so& de 
cmeldade e lascivia e com o tempemmento de urn escmvo." 

Drusila era filha de Hemdes Agxipa I, que matou o ap6stolo 
%ago e pereceu, rnisemvelmente, n5o muito tempo depois (capitulo 
12) 0 his toriador Josefb nos infbm que Dms ila tinha seis anos de 
idade, qilando seu pai fleceu, no ano 44. Portanto, quando ouviu o 
discurso de Paulo, tinha vinte anos de idade. Ainda muito nova, 
casouse com Azia, rei de Arnesa. Mas Fdl~x, enamorado da sua 
fbmsura, a levou a abandonar o marido e ficar com ele, pela 
maquinaqiio de celto magico chamado S i 5 o  

Para f lar  hncamente, Felix em um sensual e Dmsila uma 
hip&* da melhor tempera. 

Pemnte tais pessoas 6 que Paulo fbi chamado para f lar. Felix 
solicitou a Paulo que esbo~asse a fZ crist5. Isso em justamente o que 
Paulo desejava fzer, e Ez, mas tambem adaptou a mensagem aos 
dernais ouvintes . 

Paulo %IOU da "justiqa", o que Felix n5o possuia em qualquer 
gnu. 0 antigo histonador Tacito escreveu que Felix julgava poder 
cometer todos os crimes impunemente. Paulo flou da justiga a duas 
pes soas inteirzlmente destituidas de justiga. 

0 ap6stolo flou de "dominio pfiprio". Ali assentado, Felix 
evidenciava nZo possuir tal qualidade. Ce~mente ,  os dois se 
lembmram, nesse momento, do seu adulterio e do mando 
abandonado. 

0 terceim f t o  ttatado por Paulo fbi o do "juizo vindouro", 
pam o qua1 Felix se encontmva totalmente desprepamdo. Podese 
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viver no vicio neste mundo, mas nZo se  evita o dia do pagamento. 
Nem mesmo urn govemador pode escapar. 

De que rnaneim Paulo desenvolveu esses pensamentos, n%o o 
sabemos, pokm. Certamente o Ez de mod0 50 ~ a l  e pessoal que o 
tenor tomou conta do comq%o do govemador, e, antes que a 
verdade o k e s s e  ceder, bmdou: "Por agom podes retirar-te e, 
quando eu tiver vagar, chamar-tee i." 

Nenhuma palavra nos e dada  sob^ a maneim pela qua1 a 
mens agem fbi recebida por Dms ila. 

Lembremo-fios de que Felix ficou atemoizado; n%o 6 
suficiente levar os ouvintes a bemerem diante de Deus. Devem, 
tamkm, ampender-se para com Deus e pmticar obms dignas de 
ampendimento. 

Felix, sem dfivida, sabia que hu lo  niio tinha prata nem oum, 
mas ouvita hiar na grancie okrta que eie tinha ievantado pam os 
p ~ b m  da f ildeia. $k Riub thv'esse achado just0 aaciqiikk sua 
liberdade por dinheiro, teria fBlado aos h g o s  e teria rccebido, sem 
demora, a irnpo&ncia neces sana. 

Ao se escoarem dois anos, Fklix ia de ~nal  a pior, em sua vida 
pubiica e politics, e fbi chamado a Rorna, a hn de prestar contas. 
F9i despedido de seu oficicio, e Ptirzio Fssk t~moii-he G lugai. O 
ultimo ato de Fklix, como govemador fbi garantir o fBvor dos 
judeus (0s quais o estavam acusando pemnte Roma), deixando 
Paulo encarcemdo. 

Ques tionario: 

1) Porque o sumo sacerdote trouxe consigo a Ternlo? 
2) Qual o significado da palavm "sediqiio"? 
3) Por que Tkltulo chamou os cristiios de "nazarenos"? 
4) Por que fbi mencionada a suposta tentativa de pm&naq%o do 

templo? 
5) 0 que motivou a indecisiio de Felix? 
6) Como Felix mostmu que fbi impressionado hvomvelmente por 

Paulo? 
7) Qual a teaq8o de Felix a mensagem de Paulo? 



, 

I 8) Por que Felix n2io limu Paulo da prisao, antes de deixar seu 

I cargo de govemadot? 
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B A U W  BERANTEFESTO 
Atos 25 

Festo em homem "equilibrado, honesto e justo em seus 
negkios", (contanto que n%o interhissem em suas vantagens 
politicash e era habil politico. Seu plimeiro gesto, ao chegar a sua 
nova posiqgo, foi visitar a cidade de Jemsalkm, a fkn de verificar 
como estavam as coisas na capital dos judeus. 

0 s  judeus se alegmmm con; sua visita, p i s  ela lhes fomeceu 
nova oportunidade de pressionar suas acusaqks contm o apdstolo 
Paulo. h s e s  opositores do evangeko, como estamos vendo, n%o 
desistiam corn facilidade. Por esse tempo, a quesao deixara de ser 
um debate doutrinario e se ttansibnnam em quest50 pessoai contm 
o apos tolo. 

Quando Fes to chegou em J ems al6m, o mes mo clamor de dois 
anos passados foi ouvido novamente: "Saulo de Tarso deve ser 
punido, e is so imediatamente ." 

h c a s  deixa Cipvio em seu reiaro, que a soiicitaqiio pam que 
Paulo fbsse punido em ilegal. Festo nZo os repizendeil, nem os 
apojou em sua injusta sugestiio. Sua resposta fbi pe&itamente justa e 
tipicarnente mmana. 

E, quando o novo govemador, Festo, fbi a Jerusalem, os 
judeus pediram que Paulo hsse tmzido de volta a esta cidade. Hes 
pretendiam mati-lo, assim que fbsse tmnsklido. "Paulo est i  
justamente onde deve estar. Estou para voltar a Cesakia, e, se  
q u e ~ i s  v6-lo, pam acusa-lo de algurna coisa, descei comigo a 
Cesakia. Que vossos principais homens retomem na minha 
cornpanhia, para que haja julgamento na corte mmana. Se houver 
algo de enado nesse homem, s e ~  tmzido a luz. "Festo recusou 
tmzer Paulo, mas disse que eles poderiam descer a Cesakia e 
fiizerem suas acusaqks contm Paulo. Eles assim o fuetam, e, 
apesar de dizerem muita coisa contm Paulo, eles nada puderam 
pmvar. 



Festo cumpriu sua palavm. Passammse apenas oito ou dez 
dias ati ele voltar a Cesadia. No dia seguinte mesmo, ouviu o caso 
de Paulo. 

Urna vez mais o ap6stolo k i  chamado da pnsZo, a h de 
apres entar sua deksa. Notese que o ap6stolo jB havia comparecido, 
dois anos antes, pemnte: 
1. A muitidgo, na escadaria da kItaleza Ant6nia. 

4. Felix novamente, poGm, ngo em cakter oficial. 

5. Agom, pemnte Fes to. 

6. Podm, ainda teria de comparecerpemnte o rei Agripa. 

Tudo isso h e  deu opoa-~nidades magnificas de pEgar a boa 
nova da salvaqiio, p d m ,  tambem em um tanto cansativo, e o 
res ultado deve ter s ido urn tanto ou quanto exas pemnte. 

Dessa vez ngo houve orador mmano. Todos os judeus 
mdeamm o ap6stolo Paulo, e, a manek judaica, comeqaram a 
acusb-lo hltemente. hcas ,  evidenkrnente, &i testernunha ocular 
do julgamento, e adiciona a Palavm que "ngo podiam pmvar" 
aquelas acusaq8es. E quais emm as acusa$ks lan~adas con@ o 
apostolo? Essas podem ser verificadas pelas respostas dadas por 
Paulo a cada uma delas . 

1. Pecado contm a lei (sendo ele urn nazareno). 

2. Pecado contra os judeus (individuo pestifkro). 

3. Pecado contia o templo (tentativa de pmhnb-lo). 

4. Pecado contia CCsar (pmvocando sediqks). 

Emm as mesmas acusaq&s de dois anos antes. Ngo se haviam 
esquecido de nenhurna delas. Pokm, desta vez, ngo tinham m i s  
pmvas que anteriormente. Festo logo pe~ebeu que n8o havia 
utilidade algurna em manter Paulo prisioneim por mais temp. 
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Pon2rn, ele talvez pudesse ser usado corn vantagens, pam seu 
pre s tigio politico. 

A pergunta de Festo s6  fii fbrmulada pam ganhar o apoio dos 
judeus presentes : "Queres tu subir a Jerusalem, pam ser ali julgado 
pormim, a respeito destas coisas?" 

E muito duvidoso que Festo estivesse realrnente disposto a 
Ievar o apostolo Paulo a Jerusalem, pam ser julgado ali, mas, pam 
agmdar aos judeus, disse aquelas palavms, e tarnMm, 
possivelmente, pam ouvir a reagiio do ap6stolo. htretanto, ele niio 
estava p~pamdo para ouvir a kplica do ap6stolo. Paulo niio estava 
dispos to a ser sacnficado por causa dos desejos de algum egoista 
oficial local, especiahente quando havia meios de garantir, pel0 
menos, alguma jus tiqa. 

Paulo disse em essencia: "Niio, n2o ki a Jerusalem. Ali s6  
podena ser julgado por judeus, e nenhum agmvo lhes tenho kito, 
como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu pmticado algum 
mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer, se, pelo 
cont&io, niio silo verdadeitas as cousas de que me acusam, 
ninguem, pam lhes ser agradavel pode enttegarme a eles. Apelo 
pam Cesar." 

.Estas palavms niio agndamm a Festo de maneira alguma. Em 
ma1 comeqo pam seu govemo. Mas fbi obrigado a recuar. Em 
dkito de todo cidadiio mmrizno apelarpaia Cesar. 

A maneita de Festo responder, dizendo: "Pam CCsar irris." 
indica que o governador se ~s sen t iu  do op16brio de Paulo retimr o 
caso de suas miios, apelando pam CCsar. Da a entender, tamMm, 
que h e  lanqava em msto tudo que tinha de s o k r  por tal decisgo. A 
viagern em 60 longa e ardua, a demora, niio somente no pr6prio 
tribunal do Impemdor, mas em chamar as testernunhas de 60 longe; 
em tudo Mo demotado que urn cidadiio mmano apelava pam CCsar 
apenas em urn cas o muito extmordinario. 

11. FESTO E X B ~ E  A AGRPA O CASO DE PAUL0 (25: 13-22): 

Festo niio estava ainda muito tempo no oficio de governador, 
quando recebeu urna visita real, "A@pa o re6 e Berenice". Esses 
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vieram para saudk-lo e pam pambenizk-lo. E bastante natuml que 
Festo tenha mencionado o extraodinkno caso de Paulo aos seus 
vis itantes . h c a s  conseguiu p6r as mZos em urna hnte valiosa de 
infbmg&s, para poder esclever as palavms tmcadas entie eles 
(vels iculos 14-2 1). 

Parece, pelas palavms do versiculo 22, que Agtipa ouvim Mar 
de Paulo, mesmo antes de Festo Mar a seu respeito, dando-lhe os 
detalhes. 0 velsiculo parece sugerir que o rei estivem espemndo, 
ansiosamente, uma opottunidade de ouvir o apbstolo. 

In. PAUL0 PERANTE 0 RE1 AGRIPA (25:23-27): 

Festo apelou pam Agripa, que em mais versado nas leis 
judaicas, pam que fbrmulas se uma desculpa s atisit6lia, pam 
apresenlar ao hperador, deixando urn homem inocente apelar ao 
tiibunal de Ronla. 

E assim, de acodo com o plano previamente ananjado, na 
manhi3 seguinte houve a reunifio que, por muito tempo, n2o selia 
es quecida. Pam o rei, esta foi apenas mais urna o p o ~ d a d e  de 
divertiwe com o ambiente real. Isso devia ser kit0 corn toda a 
p r g a  z rit~al. 0 s  geneizis do exei-eito estavam p~sentes;  todos os 
hornens de posiqgo superior e as autoridades da cidade receberam 
convites. Belenice e Agripa estavam em suas vestirnentas leais. Ern 
meio a todo es s e esplendor, hi tmzido Paulo da prisgo. 

SeI5 que Paulo ouviu o carcereim dizer algurna coisa sob= a 
p6xima reunifio? SeI5 que Paulo sabia exatamente o que a 
ocasionam? S e ~ a  que ele tinha conhecimento de que estava pam 
filar pemnte um rei? Ngo terns respostas pata todas estas 
pelguntas ; contudo, e interes s ante es pecular. 

Festo, que havia olganizado a reunifio, h i  quem fkz a 
apresentagiio do prisioneim aos presentes. Paulo estava de pk, entre 
dois soldados, com uma comnte leve plesa ao seu bmgo esquedo. 
Festo se p6s dehnte de Agripa, e, corn urn gesto em d iggo  a 
Paulo comeqou: 

"Rei Agripa e todos vbs que estais presentes conosco, vedes 
este homem, por causa de quem toda a multidgo dos judeus recomu 
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a mim, tanto em Je~usaKm como aqui, clarnando que niio convinha 
que ele vivesse mais. Pokm, eu achei que ele nada pmticam 
passive1 de morte; entretanto, tendo eie apelado pan o Impemdor, 
resolvi manda-lo. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo 
que escreva ao sobemno; por isso eu o trouxe a vossa presenga, e 
mormente A tua, 6 rei Agripa, pam que, kita a algiiiqiio, tealla eu 
alguma cousa que escrever, poque niio me parece mzoavel remeter 
urn preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusagks que 
militam conh  ele." "Niio conhego os detalhes do caso. Podm, visto 
que conheces muito melhor a religiiio judaica do que eu, podecis 
apreciar minha pos i~iio, que parece completamente inazoavel 
enviar um pris ioneim s em acus a@es ." 

As s im fi lou o govemador, n8o s em algum toque de lis onja. 

Ques tionArio: 

1) Qua1 o primeim ato do govemador Festo? 
2) Como fbi Festo recebido em Jerusaldm? Epor q d ?  
3) Cite as seis pessoas ou p p o s  perante os quais Paulo j6 havia 

comparecido durante os dltimos dois anos : 
4) Por que Festo peguntou se Paulo queria ser julgado em 

JemsalCm? 
5 )  Paulo teve mzlio pam apeiarpam Cdsat? 
6) Porque o apelo desagmdou a Festo? 
7) Descreva, em poucas palavms, a assembldia pemnte a qua1 

Paulo deveria Mar. 
8) Segundo Festo, qua1 o pm@s ito da reuniiio? 
9) Quem s e achava na pos iqiio de maior autoridade nes sa reuniiio? 
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PAUL0 PERANTE0 REE AGRIPA 
Atos 26 

Paulo dekndese novamente, relatando a historia da sua 
conversZio. Pam ganhar almas, a expenencia do nosso encontm com 
Jesus 6 a anna p~dileta. E como Davi dis se, corn respeito 5 espada 
de Golias: "NBo ha outm semelhante a esta." 

I. PAUL0 DISCUIRSA PERANTE 0 RE1 A G W A  (26:l-23): 

Peelante o augusto audit6n0, Paulo iniciou seu discmo, 
pe&itamente calmo, hlando sem embaraqo e corn palams 
s incems . 

Pauio julgavase kliz (versiculo 2). Ngo se comportou de 
maneha inconveniente, desprezando abeltamente o sentimento de 
gmndeza da parte de "Agripa e Berenice. Era a pessoa mais ale@ 
de todas, na reuniiio. NBo queria W a r  sua posiqgo pela de ninguem 
ali presente. Reconhecia que era embaixador do Rei dos reis. 

Se Paulo tivesse sido movido por interesse pkprio, teria 
einpregado a bajulaqiio para ganhar o hvor de Herodes. As suas 
palavms, pokm, sBo sinceras e solenes, com desejo de pleitear a 
causa do seu Mestre antes da sua pdpria. NBo ficou acanhado por 
urn s6 rnomento, pemnte toda a pompa real. Estava Mo disposto a 
tesacar ao rei corno a pmclamar a mensagem aos rnais hurnildes . 

"... I% versado em todos os costumes e quest6es que hi5 en& 
os judeus ." - Tmtase de otima intmdugiio do apbstolo, a fim de 
atmir a atenqiio hvohvel e o interesse do rei .e do resto da 
audiencia. Eque audiencia! 

Paulo, enMo, prossegue, demonstmndo, atmves da histotia de 
sua pkpria vida, que Jesus de Nazak C, de &to, o Messias, e que 
ele pn5prio (Paulo) em inocente de todas as acusaqaes contm ele 
inventadas. 

Versiculo 6 - "E agora" - estas palavras celtamente sugerern 
~lm p-&e r,~)fiWstc. 0 q ~ e  PIP &m, P o q ~ e  P!P PW, enqnanto 
estava ali perante o rei. Que tmnsfbrmaqiio! Com certeza, sms 
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palavms tambem conem urn toque de ironia, pois o ap6stolo sugere 
que as acusagks contm ele langadas se bas eavam t2o somente no 
que ele acreditam, no que agom acreditava, e no que os judeus 
sernpre acreditamm. 

"A espemnqa", aqui rekrida, ceamente se ttata da vinda do 
Messias. Essa esperanga estava baseada em ulna pmmessa, dada por 
Deus a Abmiio, a Isaque, a Jac6, a Jose e a outros mais. 

Em outtas palavms, o que Paulo quis dizer ao rei Agripa C que 
as acusagaes kitas contm ele niio se fkdamentavam em alguma 
"perversa vilania", e s h ~  emm causadas pela vinda do "tei dos 
judeus ." 

Vetsiculos 20, 21 - A mziio de seu aprisionamento no templo 
h i  ele estar a servigo do Messias. Paulo deixa clam que em pam 
beneficio de seus ouvintes que Dew ectava consign P ap~v . \~z  as 
suas ag&s, pois, do contcirio, n5o estaria ele ainda ali, depois de 
tantos dis s a b o ~ s  . "Mas, alcanqando socom de Deus, pemaneqo 
at6 ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a 
pndes ,  nada dizendo sen50 o que os pmktas e Moises dissemm 
haver de acontecer, isto e, que o Cris to devia padecer, e, sendo o 
p b h  da ressuneig80 dos mortos, anunciaria a luz aos povos e 
aos gentios ." 

Vetsiculo 23 - "Einbom aplisionado sob uma acusag5o hlsa, 
julgado com zombarias e tratado vergonhosamente peio meu 
p16prio povo, o Senhor sempre esteve ao meu lado e me livmu de 
tudo. E eis que estou aqui na tua fiente, 6 rei, e pronto pan testificar 
sobte a mesrna mensagem, por causa da qua1 tenho sido ti30 
maltratado. Essa mensagem niio contem outm coisa sen50 o que 
MoisCs e os pmfGtas predissemm que havia de acontecer. Quem 
dizer, tanto aos pequenos como aos gmndes, que o Messias s o k u  e 
momu, mas ressuscitou no terceim dia. S i  por esse meio Ele C 
capaz de, depois de Sua res s uneig50, pmclamar a luz da es pemnga a 
todos 0s povos ." 

11. PAUL0 E INTERROGADO POR FESTO (26:24-29): 

krmitiim que ?auio k e s s e  sua pn5pria defesa (versiculo I), 
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mas, inklizmente, niio toda a sua deksa. Foi intemmpido antes de 
I 

fmdar uma mens agem de surna impofincia. 
I 
I Festo havia alimentado a espemnqa de, ouvindo Paulo, reunir 

elementos, algumas coisas que o ajudassem a escrever sua carta ao 
Irnpemdor, na qua1 apresentaria Paulo. Estava, pokm, totalmente 
des prepamdo pan ouvir relato t2o exttaodinario. 

Festo niio podia deixar de p e ~ e b e r  que Paulo hlava corn 
inteligencia sobre a religiiio judaica. "Esse homern 6,  realrnente, um 
sabio nessas coisas, mas as suas especulaq6es sobre o assunto 
fizemm-fio vimr a cabeqa. Suas palavms niio est2o servindo para 
meu pm@s ito - ele niio estii me dando coisa alguma que eu possa 
escEver ao lmpemdor." Por isso, Festo explodiu em sua intejeiqiio 
em alta voz: ''Estiis louco, Paulo." 

Na s ua resposta, o que o ap6s tolo quis deixar clam e que suas 
palavms nem emm invencionices, nem estavam destituidas de born 
senso. Mas sim, justamente o oposto - "paiavms de verdade e de 
born senso." E ent20, pam beneficio, de seus ouvintes, e 
especialmente de Festo e do rei Agripa, Paulo fBz a seguinte 
obs ervaqiio: 

"0 lei sabe que os pensamentos que agom apresento 
iivremenre siio reaiidades. 9 s  evenros da vida de Jesus e os da 
rninha phpria vida, sem duvida hB muito tempo jB siio do 
conhecimento do rei. Pois nenhuma dessas coisas sucedeu 
s ecretamente ." 

Em seguida, pam obter novamente a atenqBo do rei, que havia 
sido desviada pela intenupqiio de Festo, disse Paulo: "Acteditas, 6 
rei Agripa, nos proktas? Bem sei que acreditas ." 

Paulo, pmvavelmente, chegou . a conclusiio de que o rei cria 
em sua mens agem, pela expres siio de seu msto. 

Que mamvilhosa resposta Paulo dh A observaqiio de Agripa 
(vesiculo 28). Ele tmnsfbm a rejeiqiio do rei em vantagem 
definida, ao dizer: 

"Quem dem que a vontade de Deus fbsse que, por pouco ou 
por muito, niio apenas tu, 6 rei, mas todos os que hoje me ouvem, se  
tomassem tais como eu sou - e, levantando as m5os aconentadas, 
exceto porestas conentes ." 
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In. PAUL0 TERIA SIDO SOLTO, SE NAO TIVESSE 
APELADO PARA CESAR (26:30-32): 

0 sinal .de que o juigamento e a deesa de Paulo estavam 
terminados, f6i dado, quando o rei se levantou de sua cadeira. 
Todos os outms tambCrn se levantaram e s a h m  da sala. Paulo fhi 
levado, novamente, ao lugar onde se encontmva aprisionado. Quais 
seriam os pensarnentos do ap6stol0, depois que saiu daquela sala, 
onde apresentara sua deksa? Pelo menos podia sentir que estava 
l i v ~  do sangue de todos - inclusive do pkprio ~ i .  

Ques tiontiko: 

1) 0 que 6 a ''espemnqa" rekrida no versiculo 6? 
2) Qual o ekito do testemunho de Paulo, pam corn Festo? 
3) For*quehuloes&i*aBoce~~dequeorciA~paci- ;a? 
4) Qua1 a ~ a q i i o  de Agripa ao ouvira mensagem de hulo? 
5) Qua1 a decisgo final de Festo e Agripa concemente a Paulo? 



PAULO, o N A U ~ A G O  
Atos 27 

Esta 6 a mais interessante e completa nanag%o de naufkigio, 
dos tempos antigos, que existe. A viagem de Paulo a Roma Bi, 
contudo, muito mais que urna exhaordinaria aventwa. Deus dem ao 
ap6stolo a cexteza de que ele pmclarnaria a Mensagem em Roma, o 
maior centm do mundo conhecido de enao. Essa celteza serviu 
corno gmnde kml, nas homs do mais n e w  desespem pam seus 
companheims desc~ntes . 

Novamente, surge o pmnome "n6s". Lucas, evidentemente, 
estivem com Paulo dumnte os dois anos de seu apkionamento em 
Cesakia. Mas ele niio ibi o h ico  a acompanhar o apjstolo na 
viagem. Aristatco Bi tambkm (versiculo 2). Veja Atos 19:29, e 
Colossenses 4: 10. 

0 oficial, nas miios de quem fbmm entregues os pnsioneiros, 
se chamava Julio. E interessante notar que ele pertencia iiqueie 
p p o  que servia na "coorte" do Inperador. 

0 navio, no qua1 eles velejamm pelas costas da AS ia, era do 
pequeno porto de Ahmitio, que estava localizado na costa da 
Misia. Evidentemente, se  tratava de algum pequeno navio mecante, 
e essa em a viagem de ~ g r e s s o  da pequena embatcaqZo. A 
espemnqa de Julio em encontmr outm embarcagiio em algum lugar 
da costa da AS ia, e que estivesse de viagem pam Roma. 

Se quisessem alcan~ar Roma, em necessaria urna aq%o 
irnediata. 0 tempo de navegar a vela, no mar aberto, estava 
chegando ao h. De acordo com os m e h o ~ s  calculos, coma o mes 
de agosto, ja nos ultirnos dias, quando partiram do porto de 
Cesakia. E pmvave lque a estaq%o, ja tardia, tenha sido o motivo 
que levou Jfilio a embarcar num navio que os levaria apenas at6 
celta parte de seu destino. 
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,Vgrsiculo 3 - 0 primeiro dia de viagem cobriu um percurso de 
cento e dez quil6metros. Talvez poque Jiilio fbsse urn daqueles que 
ouvimm Paulo, qkndo apresentou sua deksa pemnte Agripa, ou 
talvez poque aprendeu sobre o cal-iiter de Paulo pela boca de h c a s  
e Aristarco, o fato e que deu ao ap6stolo permiss50 especial de ir 
vis itar os s antos de Sidom. 

Vers iculo 4 - Mas, tendo chegado a ilha de Chipre, avanqamm 
a sotavento da mesma, o mais pn5ximo que podiam da tern; 
enktanto, esse avango em lento, como tinha sido a g  ali, visto que 
s6 podiam navegar em zigue-zague. F!, assim, de vez em quando, o 
baco aproava em dkqiio da Asia Menor, e, enGo, podiam ver 
peditamente a cordiiieim das montanhas de Tarso. 

0 vento sudoeste, que no principio da viagem lhes hm Go 
hvo~vel .  agom hzia com que a viagem se  tomasse ti20 cansativa. 
desde que dobmmm na diregiio oeste, depois de terem navegado na 
dire950 nofie por algum tempo; niio obstante, acabaram chegando a 
Mim, phximo polto onde lhes convinha apoar. E podiamos 
perguntar, o que estava um navio de Alexandria, do Egito, fazendo 
ali em Mina? (versiculo 6). 0 mesmo vento, que tanta tribula$io 
dem ao navio Admrnitino, h e m  o p n d e  vaso sairde sua rota. 

1I:PAULO OS BREVINE DE UM GRANDE TEMPOFUL - 
ACOITADOS PEEA TEMPESTAISE PERDEM TODA A 
ESPERANCA (27:9-20): 

A distiincia enhe Mina e Cnido 6 de apenas duzentos e 
dezesseis quil6metros, e, nurna ocasigo de ckunstiincias 
fiivoriveis, poderiam ter chegado ao seu destino em vinte e quatm 
homs . Contudo, os ventos cont6rios s opmmm continuamente 
dumnte muitos dias, e assim, para chegarem em Cnido, f6mm 
neces s hrios muitos longos e cans ativos dias . 

Chegar a Salmona h i  compamtivamente Eicil; mas, depois de 
rodea-la, tivemm a maior dificuldade em pmsseguir, o que s6  
ikemm, muito vagamsamente, at6 que chegamm a urn lugar 
chamado Bons Portos, urn pouco a leste do cab0 Matala, e n5o 
muito longe de uma obscum cidade de nome LasCia. 

Ins tituto B iblico Apos t6lico 186 



Poque passamm "tanto tempo" em Bons Portos? 
Provavelmente, espemndo que os ventos mudassem. Mas eles nzo 
mudamm A ksta judaica da expiagtio (15 ou 24 de setembm) 
chegam e passam, e eles continuavam no porto. Logo seria outubm, 
quando a navegaqgo s e tomava b o s s  ivel. Algo devia ser &it0 pan 
que encontmssem um lugar onde invemar. Paulo resolveu dar uma 
palavm de conselho. Deveriam ficar onde estavam, pois aniscarse 
a continuar a viagem podia significar perda e avaria tanto da 
embarcagtio, como das vidas que havia a bordo. Paulo o k ~ c e u  seu 
conselho a Julio, visto que ele era o representante imperial e aquele 
que deteminava as aq&s da viagem. Enbetanto, tanto o piloto, 
como o pmpriethrio do navio tinham ideias cont&rias ii do ap6stolo. 
E eles tinham argumentos que pesavam na balanqa: 
1. Bons Pofios n5o 6 lugar pam invemar - pois est6 exposto por 

quase todos os lados. Alkm disso, fica a longa disancia de 
qualquer cidade. 

2. Fenice fica a apenas cinqiienta e tSs quil6metros da costa. 
Esse prto de Fenice seria o lugar ideal para invema~m. 

0 centuri5o ouviu ambos os lados, mas prekriu dar seu voto 
ao piioto e ao pmpriethrio do navio. E, de &to, comeqou a sopmr o 
vento sul, bmndamente. Recolhemm, entilo, a dncom e comeqamm a 
navegar ao longo da costa de Creta. NBo muito depois, entretanto, 
os marinhebs devem ter observado, alamdos, que o vento 
comeqou a mudar de dkqtio, e nuvens negms se ajuntavam no 
nomeste; sinais estes que eles mais temiam, a tempestade, o ELIm- 
aquiltio ou Nodes te. 

Versiculos 16-17 - Aqui, o mar n5o estava tilo violento. Sua 
primeira tentativa h i  procmr recolher o bote, o que, conseguimm. 
htilo, passaram 5 operaqtio chamada de "cingir o navio", que 
cons istia em pas sar codas por baixo dele, a fim de apertar as thbuas 
urnas contm as outms pam tomar o navio menos suscetivel a 
vazamentos . 

Como conseguimm fazer isto, em meio a tfio gmnde 
tempestade, n5o s abemos com celteza, entretanto, o fizemm Deyois 
dessas plecauq&s, aniamm os apa~lhos e hmm ao leu, isto e, 



deixamm que o vento fbsse levando o b a ~ o  a denva. Fssa k i  a 
liltima precauq8o - "aniaram os apa~lhos". Isso consistia em amar 
todas as velas e amanar as codas o mais seguramente possivel. 0 s  
lemes hmm pos tos de k m a  a evitar que o navio seguis s e o cu~so  
que os levaria aos baixos da &ca do No~e .  

Seguindo essas precau@ies, h i  entZio o navio deixado ao 
"16~". Ficamm 0utuando por treze dias, fazendo uma media de 
sessenta quil6metros cada 24 homs - o que totalizou setecentos e 
oitenta quil6metros. 

III. PAUL0 LRES GAFUNTE QUE NENHUMA VIDA SE 
P E R I D E ~  DENTWE EEES (27:2 1-27): 

No dia posterior, depois que cingiram o navio, comegarnm a 
alijar a caga $2 embmaq84 isto C, o Iigo, pal.., qge esta 5casse 
mais leve; pois, evidentemente, apes ar de terem-no cingido, 
descobriram algum vazamento no navic. No terceim dia, lanqamm 
ao mar tudo quanto pudemm da "amqiio do navio". A despeito de 
tudo, tivetam que lutar (remendamente contm a tempestade. 
Dissiparase toda a espemnqa de que seriam salvos. Talvez tenha 
sido no quinto dia, ou no sexto, ou no sCtimo dia que, em meio a 
toda afliqgo, levantouse o ap6stolo Paub, reuniu alguns 
marinhebs e dirigiu-lhes palavtas de gmnde encornjamento e 
esperanqa. 

Dumnte todo aquele tempo, n5o se haviam alientado, e a 
maior parte das pmvis6es jB haviam sido lanqadas ao mar, ao 
mesmo tempo que o balango do navio tomava quase impossivel 
preparnr qualquer alimento. 

Niio devemos esquecer que o historiador h c a s  estava a bod0 
desse navio e que nos est6 dando o relato de uma testemunha ocular. 

IV. LANCAM QUATRB ANCORAS E ORAM PARA QUE 
ROMPA 0 DL4 (27:28-32): 

Na decima qua& noite k i  ouvido um mido dikrente, ouvido 
acima do bamlho do vento e da chuva. 0 s  marinheiros 
imediatamente reconhecelam que se  mtava do mido das ondas em 

Institute B iblico Apos tolico 188 



tenas baixas. Foi lanqado o pmmo e achados quamta metros de 
pmiimdidade. Adiante, fbi lanqado o p m  novamente, e fbmm 
achados vinte e sete metros. A tena se apmximava rapidamente. 
a fim de n%o seEm lanqados contta poss iveis mchas, hmm jogadas 
fincoms da popa. NinguCm sabia onde o navio se  encontrava, nem 
o que seria kit0 deles. A atitude de seu comqiio C bem expressa na 
h s e  que se  segue ao relato do lanqamento das fincoras: "e omvam 
pam que mmpesse dia." 

Paulo se  enconbava no convCs, e com olho experiente 
observava todas as aq6es de bordo. 0 s  marinheiros dificilmente 
podem ser acusados por caus a de sua tentativa de figa, em vista das 
ckunstincias e de seu passado. ?am eles, tmtavase de uma 
quest50 de "cada qua1 por s i  mesmo". Voltandose pan o centmigo 
e para os soldados, que tambCm estavam ali, Gzenclo um gesto na 
diregiio dos marinhebs que estavam amando o bote, clamou: "Se 
es tes niio pennaneceiem a bodo, v6s nZo podereis salvar-vos ." 

Todas as miios seriam neces sarias na emegencia que estava 
para chegar. Se os marinheiros partissem, os outros sokriam. 0 s  
s oldados imediatamente s e adiantamlq pata evitar a consumaqiio 
do plano dos marinheitos. A pequena embanaqgo jti havia sido 
zfiada e se encoat.mw ilukancio iio EX. Wdo,  in dos solclados 
paou de sua CUM espada e, debrugandose sobie a amutada do 
navio, coitou a coda e deixou o barco irse. 

V. O NAVIO E DESPEDACADO, MAS TODOS SE SALVAM 
EM TERRA (27:3344): 

Dentm em pouco, as bmmosas luzes da a w m  comeqaram a 
aparecer no cCu. Quando houve ,luz bastante pam que todos 
pudessem ver, o ap6stolo Paulo reuniu os hornens pela segunda vez 
no convCs do navio e lhes falou des ta maneita: 

"Hoje 6 o dCcimoquaito dia em que, esperando, estais sem 
comer, nada tendo provado. Eu vos mgo que comais algurna cousa; 
poque disto depende a vossa seguranga; pois nenhum de vbs 
perdeifi nem mesmo um fio de cabelo." 

E, assim dizendo, Paulo tomou urn pedaqo de p%o nas Mas e 



o partiu. Enao fkz algo bastante incornurn. Ali no conves do navio, 
em meio a rnais de duzentos pagiios, baixou a cabeqa e deu gmqas 
ao Pai Celestial, em voz alta: Ebtfio, vendo o exemplo bravo e 
codante de Paulo, os outros se encorajamm e tamtkm comeqamm 
a comer. 
b Depois de telem comido suficientemente, comeqamm a fazer 
o que podiam pelo barco, ja meio invadido pelas aguas. E, assim, 
mais trig0 hi lanqado ao mar. 

Quando a luz do dia que se apmximou e se tomou h ~ t e  o 
bastante pam que pudessem ver as coisas, percebemm tern - 
po&m, niio sabiam que tern era aquela. As c o ~ ~ n t e s  ou codas da 
2ncom 6mm soltas. 0 s  k m s  que mantinham o gtande leme fbram 
soltos; o leme tinha que ser usado com toda a plecisiio, caso 
quisessem chegar B tern. Pequena vela hi a m d a  na prca do barco, 
e a gtande embarcaqiio comeqou a moverse. 

De acordo corn os que e m  investigado aquelas paragens, ali 
ha uma algila muito pesada e pegajosa. Foi nessa argila que a pma 
da embarcaqiio se entenou com gtande fbqa. E o navio ficou pleso, 
imbvel. Mas, ao hze-lo, as grandes ondas que vinham do largo, 
comegamm a despedaqarse de encontro popa do barco. Dentm de 
instiiliies, confjme todos pdiaiii p e ~ e k r ,  a emba~aqZo selia 
despedaqada pelas ondas. Entfio, cada qua1 comeqou a pensar em 
sua pfipria segumnga. Que aconteceria a eles em tais 
circunstiincias ? Com camctens tica da crueldade mmana, os 
s oldados sugerimm que os pris ioneiros 6 s  sem mortos, pois havia a 
possibilidade de eles escaparem, e os soldados senam 
lesponsabiliiados por isso. Pokm, as palavms de Paulo, de que 
todos s eriam salvos, s e cumpritam. 

0 centuriiio, des ejando s alvar Paulo da morte, pmvavelmente 
por causa de tudo quanto o ap6stolo fizera e dissem, lesolveu que 
nenhurn dos prisioneiros seria krido, mas que todos quantos 
pudessem nadar se lanqassem do navio, pmurando chegar 
irnediatamente i pmia, a nado. E os que niio pudessern nadar, que 
pmcumssem alguma tAua ou desboqo em que se aganar, para 
chegarem com segumnqa a tena. Isso h i  logo obedecido, e, assim, 
as duzentas e setenta e seis pessoas chegamm, molhadas, mas 

Ins tituto B iblico Apos t6lico 190 



salvas, a pxaia de Malta, naquela fiia rnanh2 de novembm. 

Ques tionario: 

I )  Por que havia urgencia de i z e r  a viagem atk Roma? 
2) Como fbi pos s ivel enconttar urn navio do Egto em M b ?  
3) Que des apontamento tivelam em Cnido? 
4) Quais os argumentos do piloto e do pmpliethrio da 

embalca~iio, para que se fizessem a vela ate Fenice? 
5) Por que jogaram no mar a maior pa& do tigo e das amag&s 

do navio? 
6) Por que os soldados sugeritam que todos os prisioneiros 

fbs s em mortos ? 
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PAUL0 EM MALTA E EM ROMA 
Atos 28 

I 
I. EM MALTA, PAUL0 E MORDIDO POR UMA V ~ O R A :  

0 s  nativos da iiha, sem ditvida, estavam Go atentos ao que 
poderia vir do mar como os nauhgos estavam atentos sobre o que 
existiria na ilha. Ass im que o primeim nauhgo p6s os p6s em tern, 
logo os nativos comeqamm a ajuntar gmvetos e a fazer uma 
fbgueim. Fazia iiio, e aqueles esttanhos estavam todos molhados. E; 
assim, den& de alguns instantes crepitava o fbgo e os 
sobreviventes se ajuntaram em torno do mesmo, procumndo 
aquecerse. 

Novamente, Paulo mostia sua hurnildade e seu espbito de 
colabomgiio. 0 apostolo tamkm entrou no bosque, apanhou uma 
bmqada de gmvetos e os tmuxe pam o fbgo, mas, ao f8z6-lo, viu 
que havia apanhado mais que sirnplesmente gmvetos . Por caus a do 
calor, a cobra que es tava escondida e n k  os mesmos, saltou. Saltou 
na mgo de Paulo e o mordeu. 0 s  nativos sussunamm en* si: 
"Celtamente este homem e assassino, poque, salvo do mar, a 
justiqa ngo o deixa viver." 

Engo os "ba1Joaros" (isto 6,  emm incuitos e n2o falavam nem 
grego nem lath) prestamm ainda maior atengZio ao apbstolo, 
espetando vC-lo inchar e momr envenenado. Paulo, contudo, nem 
inchou nem veio a rnolrer. Ele, pela fi nas promessas do Senhor 
Jesus (Marcos 16: 181 nada sohu.  

11. A CURA DO PA1 DE P-LIO (28:7-10): 

Depois do episMio na pmia, hmm levados a casa do 
governador da ilha, homem charnado FYiblio. 0 kito extmordinano 
do apdstolo Paulo certamente jB fbra pmpagado pela ilha intek. 
Jago que chegatam a casa do governador, souberiim que o pai desk 
jazia acamado, sevemmente e n k m  de disentena e kbre. Sem 
dGvida, Paulo viu nessa enkrmidade a opomidade de devolver as 
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amabilidades recebidas, e, ao mesmo tempo, em urna chance de 
anunciar Jesus, o Salvador. 0 pai de Piiblio fbi curado. Ekse 
excitante e mamvilhoso incidente logo fbi espalhado pela ilha 
inteira. E logo Paulo ficou ocupado no negkio de curas. 0 s  
babams n5o deixamm de sentir gtatidiio por isso. Paulo, Lucas, 
Aristarco e outros h a m  alvo de muitas hontarias. E, ao 
embarcarem, os nativos pusemm a bod0 todas as coisas e alientos 
que julgamm neces s alios . 

In. DE MALTA A ROMA (28:1 I -151 

Paulo deu inicio a sua viagem pam Roma, em um navio de 
Alexan~a ,  Egito. Malta ficava a 143 quil6metros de Simcusa. B s e  
polto em composto de cinco cidades, e fbi chamada "glonosa 
Simcusa, a rnaior das cidades gregas, e a mais bela de todas as 
cidades ." Ela em col6nia de Corinto." 

Em Simcusa, pammm por iSs dias. NZo ha registro de que 
Paulo tenha pregado nessa ocasiiio: pokq mais taxde, fbde 
trabalho clisMo se estabeleceu ali. 

Dali rodeatam at6 Regio: Um dia depois, urn vento sul 
comeqcu a scpmr e, For isso, no di2 seguinte chega~ztm a Pot6oli. 
Pot6oli ficava treze quil6mebns a nomeste de Nhpoles, o maior 
polto da Mlia. 

Na multidZo que veio As docas ver o navio chegar, havia 
alguns seguidores do Carninho. Ektes mgaram ao ap6stolo que 
ficasse com eles por sete dias. Julio, evidentemente, concodou com 
es te pedido. 

0 s  hGos de Rorna tinham sabido que estavam chegando e 
h a m  enconbar-se com Paulo e os outros, no Fbnun da Via ~ ~ i a ,  a 
60 ou 70 quil6mebns de Roma. Outros se juntaram a eles em T2s 
Vendas, 56 quil6metros de Roma. Por isso, Paulo sentiu-se 
animado. Mes mo os mais experimentados e mais desenvolvidos 
crentes precisam da inspimg50 e edificag50 que recebem da 
convivcncia en& seus Mas. Paulo sem duvida, ja conhecia 
pessoalrnente alguns dos M o s  des se p p o .  
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IV. EM ROMA $28: 16-3 1): 

"Importame 'Ver tambCm Roma." Agom Paulo veria cumprido 
o seu desejo. Contudo, de rnaneita muito d i k ~ n t e  daquela que 
itnaginam chegar ali. Quantos gmndes homens entmmm em Roma, 
comados e ttiunhntes, e que emm uma vedadeim praga para a sua 
gemgiio? Mas Paulo, que em uma das maiores bsngiios pam sua 
gemg80, entmu desprezado, como urn pobre cativo. 

A Paulo foi concedida boa dose de liberdade - tinha sua 
pkpria casa alugada - tudo o que o relembmva de sua situagiio de 
prisioneim etam a colrente e o soldado mmano. Que achu lo  de 
oco&ncias cansativas, desde que o apdstolo clamou: "Apelo pala 
Cesar!" Que viagem longa e magante aquela! Pokm, apenas t6s 
dias depois de sua chegada em Roma, o embaixador em cadeias, 
incansavel, enviou palavms dizendo que desejava Mar corn os 
lideres dos judeus na capital imperial. Paulo estava especialmente 
interes s ado em expor os verdadeiros htos perante aqueles homens. 
He queria esclarecer que niio estava prisioneiro poque h e m  algo 
contra os lideres judeus ou a nag80 judaica. Paulo res pons abiliza os 
judeus por seu aprisionamento. b e  &to, pelos romanos, ele teria 
s ido posto em liberdade. Mas os judeus intewietam, e o apos tolo se 
vim obrigado a apelar para CCsar, e, assim, Paulo explicou como se  
achava pris ioneiro ali em Roma. 

0 s  judeus afinnamm n8o haver recebido qualquer noticia a 
seu respeito. Niio obstante, declamram haver ouvido de urna nova 
seita, a qua1 o apdstolo aludita, e que gostariam de ouvir mais a 
respeito. Fsses judeus, para comeGar, ja se achavam prisioneims de 
p~conceitos, pois so tinham ouvido falar ma1 do Caminho. 
Cemrnente, contudo, o apdstolo deve terse alegmdo por eles 
estarem, pelo menos, interessados em' ouvi-lo. Na data marcada, 
viemm os judeus, em gmnde n h m ,  a fim de ouvir o estmnho 
pris ione iro. 

A divisiio, que sempre resultou da pregaqiio da verdade de 
Deus, se  fkz tambCm presente nessa ocasiiio, lado a lado: a 
convicgiio s incem, corn a indif5renga mundana. 

Depois que eles haviam discutido contm e a favor en& si, 
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retiraram-se corn esta palavra final de Paulo soando nos seus 
ouvidos: "Bern falou o Espirito Santo a vossos pais, por intermedio 
do profeta Isaias (6:9, lo), quando disse: Vai a este povo e dize-he: 
De ouvido ouvireis, e nbo entendereis; vendo vereis, e nbo 
percebereis. Porquanto, o coraqbo deste povo se tornou endurecido; 
com os ouvidos ouviram tardiamente, e fechararn os seus olhos, 
para que jamais vejam com os olhos, nem ouqarn com os ouvidos, 
para que nbo entendam corn o coraqgo, e se convertam, e por mim 
sejam curados." 

E arrematou Paulo: "Tomai, pois, conhecimento de que esta 
salvaqiio de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouvirbo." 

NOTA: 
Conforme a tradiqiio, Paulo foi libertado, depois de passar dois 

annr preso. Continuou a evangelizar, talvez at6 a Espanha; foi 
novamente preso, provavelmente depois do incCndio de Roma, no 
ano 64, e foi degolado, no ano 67 ou 68. 

Esta tradiqbo tem confirmaq80, s6 em parte, com as 
referencias de I1 Timoteo e Tito, escritas durante o seu segundo 
encarceramento. (Leia I Timoteo 1 : 15- 18, 1 : 13; Filipenses 1 :24,25). 
Na primeira prisQo, escreveu as cartas aos Efesios, Filipenses, 
Zuio~sa~ses e Fi:eiiiom. X a  scgi;iicfa, escreve:: !! Tirnbtee e Titn. 
Quanto a igreja de Deus d e ~ x  ao encarceramento de Paulo, so no lar 
eterno saberernos! 

Questionhrio: 

1) Qua1 o primeiro ato de bondade por parte dos nativos da ilha? 
2)  Que promessa de Jesus Paulo reivindicou, no caso da vibora? 
3) Como foi que Paulo pagou a amabilidade dos nativos e do 

governador, ao mesmo tempo em que abriu uma porta B 
pregaqiio do Evangelho? 

4) Como foi que Paulo mostrou sua grande humildade, logo que 
chegou na ilha? 

5 )  Que especie de cidade era Siracusa? 
6 )  Por quanto tempo Paulo e seus companheiros se demoraram 

em Poteoli? 
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7) Na sua opiniiio, por que Jlilio permitiu que eles ficassem? 
8) Qual a distincia percorrida pelos crisMos para irem saudar 

Paulo? 
9) A quem culpou Paulo pelo seu aprisionamento? 
10) Qual o privilkgio especial que foi concedido a Paulo? 
1 1) Quais algumas das Epistolas escrifas por Paulo na prisiio? 
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