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ACTOS Parte Um Capítulos 1 a 12: A Igreja Primitiva 

 

ESTE LIVRO ensina acerca do inicio igreja cristã há quase 2000 
anos atrás. A Boa Nova de que Jesus é o Filho de Deus 
rapidamente se espalhou para vários países do mundo. Os 
seguidores de Jesus pregavam a Boa Nova, com grande poder. O 
poder do Espírito Santo de Deus trabalhou através dos seguidores 
de Jesus. Coisas maravilhosas aconteceram. 
MANNA PUBLICAÇÕES fornece comentários Bíblicos escritos por Fred 
Morris. Durante muitos anos, Fred, e a sua esposa Lorna, viajaram por volta 
do mundo, ensinando e pregando. Quando voltaram para casa, escreveram 
estas notas para serem imprimidas e vendidas onde houvesse necessidade 
de ensino Cristão básico. 
A EDIÇÃO REVISTA foi escrita num Inglês de fácil leitura em todo 
o mundo e que vai aumentar a compreensão e também acelerar a 
tradução para outras línguas. Oferece ensino básico a todos os 
leitores e notas adicionais para estudantes da Bíblia, professores e 
pastores. 
ESTES LIVROS são para você usar sozinho ou para estudar num grupo. 
Eles o irão ensinar acerca da verdade de Deus na Bíblia. Irão ajudá-lo a 
conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar acerca de 
Deus e a aumentar a sua fé. Irão permitir que o Seu Espírito Santo o guie 
para que não suga o mau caminho na vida. Eles lhe irão dizer como pode 
viver uma vida que agrada a Deus.  
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à 
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários. 
Pense no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que 
Ele o está a chamar para dizer e fazer hoje.  

Manna Publicações 
COMENTÁRIOS BÍBLICOS BÁSICOS 

“O segredo do Reino de Deus foi dado a vós” (Marcos 4:11) 

 Jesus envia O Espírito 
Santo 

 Cristãos da igreja 
primitiva 

 Milhares juntem-se à 
igreja 

 Milagres de cura 
 A perseguição e o 

crescimento da igreja 
 Fuga miraculosa da 

prisão 
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Ao leitor ou leitor 
Estes comentários bíblicos explicam a verdade sobre a Palavra de Deus de uma maneira 
que é fácil de ler e de entender. 

Você pode usar estes livros para estudar a Bíblia por si próprio ou com outros num 
grupo. Num grupo de estudo, cada pessoa deve ter o seu próprio livro e uma Bíblia se 
possível. 

Existe muita informação neste livro. Por favor estude-o devagar e cuidadosamente. 
Peça a Deus para ajudá-lo a aplicar aquilo que aprende para a sua própria vida e 
realidade. 2  Para ler: Onde ver isto, isso significa que você ou o seu líder de grupo deve 

sempre ler a passagem Bíblica primeiro antes de ler as palavras neste livro. 

4  Para debater: Onde ver isto, existem perguntas que podem ser colocadas num 
grupo de estudo. Elas também ajudam o leitor a compreender os versículos 
Bíblicos. 

3 Pense sobre isto: Onde você ver esta marca, a pergunta requer mais tempo e 
meditação pessoal. 

0  Onde ver caixas pautadas, a informação dentro é principalmente para estudantes 
da Bíblia, professores e pregadores. 

Reconhecimentos : Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de Almeira 
Atualizada. Os desenhos têm direitos de autor (copyright) © Global Recordings Network 
(GRN). Usados com sua permissão.  

Actos parte 1 comentário bíblico © 2004, Fred Morris, Manna Publications (USA) Inc.  
Todos os direitos reservados.  
Deus nos permitiu imprimir este título nos seguintes países: 
Primeira edição em 2004 no Uganda (Inglês)  
Reimpresso 2005 no Uganda e na Libéria (Inglês) 
Reimpresso 2006 no Malawi (Chichewa), Myanmar, Serra Leoa e Nigéria (Inglês) e Quênia para o 
Sudão (Dinka) 
Reimpresso 2007 no Myanmar (Inglês Tiddim Chin e Khumi Chin); Etiópia (Amharic); Malawi 
(Chichewa/Braille) 
Reimpresso 2008 no Gana, Libéria e Zâmbia (Inglês); Kosovo (Inglês/Albaniano); Myanmar (Tiddim 
Chin) 
Reimpresso 2009 no Moçambique (Chichewa); R.D. Congo, Katanga (Kiluba, Kisongye e Francês); 
Nigéria (Inglês); Togo (Francês); Paquistão (Siraiki) 
Reimpresso 2010 no Moçambique (Português); Camboja (Khmer); Camarões (Inglês e Francês); 
Paquistão (urdu) e R.D. Congo, Katanga (Francês, Kiluba e Kisongye) e no reino Unido e Libéria 
(Inglês) 
Reimpresso 2011 no Moçambique (Português); na India (Telugu, Tamil e Inglês); Paquistão 
(Saraiki); Camarões (Inglês e Francês); Myanmar (Dai); e Guatemala (Espanhola) 
Reimpresso 2012 na Etiópia (Oromo), R.D. Congo, Katanga (Francês e Kinsongye); Myanmar (Falam 
Chin); Camarões (Francês e Inglês), na India (Tamil) 
Reimpresso 2014 no R.D. Congo, Katanga (Francês) 
Reimpresso 2015 no Malawi (Chichewa Braille) R.D. Congo, Katanga (Francês), Camarões (Francês), 
D.R. Congo, Kinshasa (Francês) 
Reimpresso 2016 no R.D. Congo, Katanga (Francês) 
Reimpresso 2018 no Camarões (Francês), Malawi (Chichewa) 
Reimpresso 2019 no Malawi (Chichewa), Camarões (Francês e Espanhola) 
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ACTOS Parte Um: Capítulos 1 a 12 

INTRODUÇÃO 
 

O livro dos Actos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas queria que o 
seu amigo Teófilo soubesse acerca de 

Jesus. Esse relato é o "O Evangelho de Lucas” que é o terceiro livro da 
parte da Bíblia, a que chamamos o Novo Testamento. Mais tarde, Lucas 
escreveu o livro de Actos para Teófilo. 

O livro de Actos começa com os últimos dias de Jesus na terra. O início 
da Igreja de Jesus Cristo começa logo pouco tempo depois. Em primeiro 
lugar, Lucas diz-nos como Jesus voltou para o Seu Pai no Céu (Ascensão). 
Leia sobre isso em Marcos 16:19, Lucas 24:51, assim como também Actos 
1:9. 

O QUE JESUS DISSE ANTES DE IR PARA O CÉU 
Depois de Jesus ressuscitar, os onze discípulos voltaram para a Galileia. 
Jesus e o anjo disseram-lhes para fazerem isto. 

A seguir estão os últimos ensinamentos de Jesus. 
1. Ele disse-lhes, ‘Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a 

Mim’ (Mateus 28:18). 
2. Os seus seguidores devem ir por todos os países e fazerem mais 

seguidores de Jesus (Mateus 28:19; Marcos 16:15; Actos 1:8). 
3. Os seus seguidores devem baptizar os crentes em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:19). 
4. Os seus seguidores devem ensinar sobre as coisas que Ele ensinou 

(Mateus 28:20). 
5. Ele estará com o seu povo em todos os momentos (Mateus 28:20). 

0 Quem foi Lucas?  
Lucas foi um médico. Ele era amigo de Paulo e foi com Paulo em algumas 
das suas viagens missionárias para falar aos outros sobre Jesus. Paulo 
chamou Lucas de seu "querido amigo Lucas, o médico" (Colossenses 4:14). 
Paulo era Judeu. A família de Lucas era Grega. 

Lucas descobriu sobre algumas das coisas que Jesus fez, através da 
leitura dos evangelhos de Mateus e de Marcos. Ele também falou com 
pessoas que conheceram Jesus e os Seus seguidores. 

Primeiro ele escreveu o seu evangelho no ano 54 DC para o seu amigo 
Teófilo. Lucas como médico verificou toda a história com muito cuidado. 
Então, em 62 DC Lucas escreveu o livro de Actos, a história do início da 
Igreja Cristã. Lucas era bem instruído. Ele escreveu alguns dos melhores 
livros, em Grego,  jamais escritos. 
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6. Todos aqueles que crêem em Jesus serão salvos, mas aqueles que não 
crêem em Jesus serão castigados (Marcos 16:16). 

7. Aqueles que têm fé, que pregam o Evangelho (Boa Nova) de Jesus 
Cristo, podem esperar ver os sinais e as maravilhas de Deus (Marcos 
16:17-18). 

8. Tudo o que foi escrito sobre Ele na Sagrada Escritura de Moisés, dos 
profetas e dos Salmos deverá tornar-se realidade (Lucas 24:44). 

9. Os seus seguidores informam as pessoas acerca de Jesus, ensinando-os 
a afastarem-se dos seus pecados e a serem perdoados (Lucas 24:47). 

10. Pessoas de todas as nações ouvirão acerca do nome de Jesus (Lucas 
24:47). 

11. Os seus seguidores devem começar este trabalho em Jerusalém (Lucas 
24:47). 

12. Os discípulos tiveram que esperar até que Deus lhes enviasse o Seu 
poder do céu (Lucas 24:49, Actos 1:4). 
 
Depois de dizer estas coisas, Jesus subiu ao céu para estar com o Pai, 

Deus. Chamamos a isso a Ascensão de Jesus. Em seguida, os seguidores 
de Jesus voltaram a Jerusalém para aguardarem pela descida do Espírito 
Santo de Deus, sobre eles. 

Pedro, o principal seguidor de Jesus, mais tarde, escreveu estas 
palavras: "Cristo morreu pelos [seus] pecados. Ele morreu para vos trazer a 
Deus. O Seu corpo foi morto. Mas o Santo Espírito o trouxe de volta à vida. 
Jesus Cristo salvou-vos ao ressuscitar dos mortos. Ele foi para o céu. Ele 
está à direita de Deus. Anjos, autoridades e poderes estão debaixo do seu 
controle " (1 Pedro 3:18,21,22). 

Peça a Deus para ajudá-lo a entender e crer nestas coisas. 

0 Evidência da 
Ressurreição 

Após a ressurreição, Jesus apareceu 
pelo menos 12 vezes aos Seus 
seguidores: 

1. Maria encontra Jesus (Marcos 
16:9; João 20:14–17). 

2.  As duas Marias encontram Jesus 
(Mateus 28:1,8–10). 

3. Jesus fala a Pedro (Lucas 24:34). 
4. Jesus no caminho para Emaús 

(Marcos 16:12; Lucas 24:13–32). 
5. Jesus aparece aos discípulos 

(Lucas 24:36–49). 

6. Jesus aparece especialmente para 
Tomé (João 20:26–29). 

7. Jesus aparece a sete discípulos 
junto ao Mar da Galileia (João 21). 

8. Jesus ensina os onze discípulos 
numa montanha (Mateus 28:16). 

9. Jesus encontra os seus seguidores 
para uma refeição (Actos 1:4). 

10. Jesus aparece a 500 seguidores (1 
Coríntios 15:6). 

11. Jesus aparece a Tiago, seu meio-
irmão (1 Coríntios 15:7). 

12. Jesus aparece pela última vez na 
sua ascensão ao céu (Lucas 24:50
–51). 
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2  Agora, leia Actos 1:1 – 26 

A IGREJA ANTES DA VINDA DO ESPÍRITO SANTO 
Depois de ressuscitar da morte, Jesus reuniu os seus seguidores pelo menos 
12 vezes em 40 dias (Actos 1:3). Ele ensinou-lhes muitas coisas, 
principalmente coisas sobre o Reino de Deus. 

Antes de Jesus deixar os seus discípulos e voltar para o céu, Ele prometeu 
enviar o Espírito Santo para estar com eles. 'Eu não vos vou deixar como 
crianças sem pais,' Ele lhes disse: 'Eu voltarei para vós " (João 14:18). 

Ele também disse, 'Não deixem Jerusalém, mas esperem pela oferta que 
o Meu Pai prometeu. Vocês ouviram-me falar sobre isso... em alguns dias 
vocês serão baptizados com o Espírito Santo " (Actos 1:4,5). 

Jesus disse que os seus discípulos devem ir a todos os países e ensinar o 
que Ele tinha ensinado (Marcos 16:15). Eles seriam mensageiros trazendo 
boas notícias. Lhes seria dado poder para fazer isto (1:8). 

OS ONZE DISCÍPULOS FORAM CHAMADOS APÓSTOLOS 
Os apóstolos reuniram-se numa sala no andar de cima, em Jerusalém, e 
oraram, juntamente com mais de 100 seguidores de Jesus (1:12-15). Jesus 
disse-lhes para fazerem isto (1:4). Eles deveriam aguardar primeiro o 
baptismo do Espírito Santo (1:5). Eles deveriam aguardar em Jerusalém, 
pelo poder para falar a outros acerca da Boa Nova de Jesus (1:8). 

© GRN 
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Quando Jesus foi "levado ao céu" (1:9) dois anjos disseram aos 
seguidores de Jesus: "Ele voltará do mesmo modo como o vistes ir" (1:11). É 
por isso que os cristãos crêem que Jesus vai voltar um dia. 

Durante alguns dias, os seguidores de Jesus ficaram em casa para orar e 
conversar e esperar pela vinda do Espírito Santo. Eles planeavam o que fazer 
para estarem prontos. E escolheram alguém para tomar o lugar de Judas 
como apóstolo, "para se juntar a nós em dizer aos outros que Jesus 
ressuscitou dos mortos" (1:22). Eles ainda não tinham o poder do Espírito 
Santo nas suas vidas. Mas estavam unidos no amor, propósito e acção. Isto 
incluiu a família de Jesus (1:14). 

/Fale acerca disto: 

1. Quantas pessoas viram Jesus depois de Ele ressuscitar dos mortos (1 
Coríntios 15:5 – 7)? 

2. Jesus ensinou acerca de quê antes de voltar para o céu (Actos 1:3)? Porquê? 
3. Qual foi a ordem que Jesus deu aos discípulos (Actos 1:4)? 
4. O que os anjos disseram aos discípulos (1:11)? O que significa isto? 
5. Que pessoas se reuniram em Jerusalém para orar (1:12-15)? 
6. Porque é importante para os crentes estarem unidos (1:14)? O que acontece 

quando os fiéis oram juntos em unidade? 

2 Agora leia Actos 2:1 – 13 

0 Antes de Deus enviar o Espírito Santo’   

Actos 1:12–26 diz-nos como os seguidores de Jesus, se reuniram antes de 
Jesus lhes enviar o Espírito Santo: 
 Os crentes, homens e mulheres, reuniam-se muitas vezes (1:14). 
 Eles se reuniam para orar em conjunto (1:14, 24). 
 Pedro era um líder entre eles (1:15). Ver Mateus 16:17–19. 
 Eles ouviam as palavras dos escritos sagrados (1:20). 
 Eles tiveram uma reunião para escolher um apóstolo para ocupar o lugar 

de Judas (1:21–26). 
 Eles oraram a Deus para ajudá-los a escolher (1:24). 
Suas reuniões naquela época não tinham o poder do Espírito Santo. 
Perguntas: Será que o Espírito Santo trabalha nas reuniões da sua igreja? 
Estará você a tentar fazer as coisas certas, mas sem o poder e orientação de 
Deus? Deveria estar a pedir a Deus para guiá-lo através do Seu Espírito? 
Você acredita que o Espírito de Deus trabalha, quando as pessoas se reúnem 
para orar? 
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JESUS ENVIA O SEU ESPÍRITO SANTO 

0 O Espírito Santo é a terceira pessoa da TRINDADE’ ACT 2:4 

A Bíblia não usa a palavra 'Trindade', mas fala-nos das três pessoas que são 
um Deus. (Veja Mateus 3:16-17, 4:1, 28:19, Actos 2: 38-39; Gálatas 4:6, 
Efésios 1:3, 13, 2 Coríntios 13:14, Apocalipse 4:1-3; 5 :6-
10). 

O três-em-um Deus é um mistério que muitas pessoas 
não entendem. Ore por sabedoria para compreender o 
ensino da Trindade e para ajudar os outros a 
compreenderem. 

O Espírito Santo estava com Deus, o Pai, no início 
do mundo (Génesis 1:2). Jesus também estava com o Pai, no início do 
mundo (João 1:3; 1 Coríntios 8:6, Hebreus 8:12). 

O Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus para ajudar os seus 
seguidores a viverem uma vida santa (Actos Lucas 24:49, João 14:16-17; 1:4
-5, Romanos 8:9). Deus deu esta promessa nos escritos sagrados 600 anos 
antes de acontecer (Ezequiel 36:27, 39:29). João Baptista disse que iria 
acontecer (Mateus 3:11). 

Deus prometeu dar o Seu Espírito a todos os crentes que pedem (Lucas 
11:13; Actos 2:38). O Espírito Santo está sempre em acção. 

O Espírito Santo ajuda as pessoas a ver os seus pecados. Ele indica 
pessoas a Jesus Cristo para ajudar e perdoar. O poder do Espírito Santo dá 
grandes sinais e prodígios (Actos 2:2-4; 4:31; 8:6-8). 

Roma
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Cirene
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Kms 0          100       200         300 
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Dez dias depois da ascensão de Jesus ao céu, no início da manhã, os 120 
crentes estavam esperando e orando. Uma coisa estranha aconteceu. Eles 
ouviram um barulho e viram o que pareciam ser chamas de fogo. As chamas 
pousaram na cabeça de cada homem e mulher. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes que nunca tinham 
aprendido (2:4). Houve muita alegria e emoção. 

Era a Festa de Pentecostes, quando os judeus se reuniam para agradecer 
a Deus pela colheita. Muitos judeus vieram a Jerusalém de outros países 
(Actos 2:9-11) para adorar a Deus. Milhares de pessoas encheram as ruas da 
cidade. 

Essas pessoas ouviram os seguidores de Cristo, louvando a Deus em 
línguas diferentes. Cada pessoa ouviu as "maravilhas de Deus" na sua 
própria língua (2:8-11). Eles ficaram maravilhados (2:12). O Espírito Santo 
deu aos discípulos o poder de falar com ousadia. Lembraram-se que Jesus 
lhes disse: "Em poucos dias vocês vão ser baptizados pelo Espírito 
Santo" (1:5). Agora estava acontecendo.  

/Fale acerca disto: 

1. Quem é o Espírito Santo (João 14:16-17)? 
2. Porque Jesus enviou o Espírito de Deus (Lucas 12:11-12, Actos 1:8; 1 

© GRN 
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João 2:20)? 
3. Será que o Espírito Santo veio para cada crente (2:3,4)? 
4. Que diferença fez o Espírito Santo aos seguidores de Jesus (2:3 –4)? 
5. Que diferença fez o Espírito Santo às multidões (2:6 – 7; 11–13)? 
6. Que diferença faz o Espírito Santo na sua vida? 

2 Agora leia Actos 2:14 – 47 

PEDRO FALA AO POVO 
Pedro levantou-se e falou para a multidão de pessoas na rua. O Espírito 
Santo deu-lhe o poder para fazer isso. Essas pessoas conheciam os escritos 
sagrados do nosso Antigo Testamento, assim que Pedro usou as palavras do 
profeta Joel (2:16; Joel 2:28-32). Ele disse ao povo que Deus tinha, naquela 
manhã, mantido a promessa que tinha feito através de Joel. Ele enviou o Seu 
Espírito. 
Pedro disse-lhes estas coisas: 
 Jesus foi um homem com quem Deus estava satisfeito (2:22) 
 Foi O plano de Deus que Jesus deveria morrer (2:23) 
 Somos informados nos escritos sagrados (2:25) 
 Deus ressuscitou Jesus da morte (2:32) 
 Jesus agora está com Deus, o Pai (2:33) 

0 Baptismo 

Jesus disse aos seus seguidores que havia dois tipos de baptismo. "João 
baptizou com água. Mas ... vocês serão baptizados com o Espírito Santo 
"Actos (Marcos 1:8, 1:5). Pedro diz isso ao povo em Actos 2:38. 

O baptismo na água. O Novo Testamento menciona este baptismo 
quando João Baptista veio abrir o caminho para Jesus (Marcos 1:4). Ele disse 
ao povo, "Afastem-se dos seus pecados e sejam baptizados, deste modo 
Deus vos perdoará." Jesus disse aos seus seguidores para baptizarem os 
crentes na água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo (Mateus 28 : 
29). Eles fizeram o que Jesus mandou (Actos 2:41). A imersão na água é 
uma ilustração para mostrar que abandonámos os nossos pecados e Deus 
nos perdoou. Nós “morremos” para o pecado e somos “enterrados”. Então, 
através do poder da ressurreição de Cristo nós “ressuscitamos” numa nova 
vida. 

O baptismo do Espírito. O primeiro aconteceu em Actos 2:2-3 na Festa de 
Pentecostes. O Espírito Santo desceu - como línguas brilhantes de fogo - 
sobre os crentes que estavam a orar. Depois disto, Pedro disse aos novos 
crentes que eles também receberiam o dom do Espírito Santo (8:15-17). 
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 Foi Jesus quem enviou o Espírito Santo (2:33). 
Então Pedro disse-lhes: ‘Esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez 

Senhor e Cristo’ (2:36). Pedro disse-lhes que Jesus era o Cristo, o Messias 
prometido, que veio para salvar o mundo do pecado. Eles pensaram que 
tinham acabado com Jesus, pregando-o numa cruz, mas eles estavam 
errados! Muitos sentiram vergonha (2:37). Eles queriam saber o que fazer 
para serem salvos dos seus caminhos pecaminosos. 

A mensagem da salvação: LIBERTA-NOS dos nossos pecados 
Muitas pessoas creram no que Pedro disse. Eles creram que Jesus morreu 

por causa de seus pecados. Eles creram que este era o plano de Deus. Eles 
creram que Jesus era o Cristo, o Messias de Deus (2:36). Então Pedro disse 
ao povo o que eles deveriam fazer depois para serem salvos de seus pecados 
(2:38). "Arrependei-vos e sejam baptizados, cada um de vocês, em nome de 
Jesus... para a remissão dos vossos pecados. E vocês, também, vão receber 
o Espírito Santo. 

Pedro disse: 'Isto é para todas as pessoas, em toda a parte, a quem Deus 
chama "(2:39). A salvação não é apenas para os Judeus e as suas famílias. É 
para todas as pessoas, em todo o lado, que sabem que o Espírito de Deus 
está a chamá-los. Cerca de 3000 pessoas foram salvas naquele dia (2:41). 
Isto aconteceu depois de Deus descer com poder e com fogo (2:2-3). O 
Espírito de Deus foi dado a homens e mulheres comuns, que creram em 
Jesus. 

/Fale acerca disto: 

1. O que é que as pessoas sentiram e disseram (2:37)? 
2. Por que eles se sentiram dessa maneira (João 16:8)? 
3. Quais foram as duas coisas que Pedro disse que eles deveriam fazer 

(2:38)? 
4. Quais foram as duas coisas que Pedro disse que Deus faria (2:38)? 
5. Para quem é a dádiva de Deus para a salvação (Actos 2:39)? 

A IGREJA DEPOIS DA VINDA DO ESPÍRITO SANTO 
Em Actos 2:42 – 47 lemos como os novos seguidores de Jesus se reuniram 
depois de Jesus lhes enviar o Espírito Santo: 

Os crentes reuniam-se todos os dias no recinto do Templo de Jerusalém 
(2:46). 

Eles oravam juntos (2:42). 
Todos eles se reuniam e apreciavam a amizade de outros crentes 

(2:42,44). 
Os apóstolos foram os seus líderes e cuidavam deles (2:42 – 43). 

Os crentes escutavam e estudavam o que os líderes lhes ensinavam 
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(2:42). 
Eles partilhavam o que tinham uns com os outros ou vendiam as suas 

coisas para ajudar os outros crentes (2:44 – 45). 
Eles comiam juntos nas casas dos crentes - lembrando a morte do 

Senhor Jesus, da mesma forma que Ele lhes pediu para fazer, na sua última 
ceia (2:42,46; Lucas 22:19). 

Eles sabiam que Deus estava perto deles (2:43). 
Os apóstolos fizeram muitos milagres em nome de Jesus (2:43). 
Eles se reuniam em locais públicos e em residências (2:46). 
Eles eram felizes e humildes, (2:46) amando-se uns aos outros assim 

como amando a Deus. 
Eles louvavam a Deus (2:47). 
Outras pessoas pensavam bem deles (2:47). 
Cada dia mais pessoas criam em Jesus e se reuniam com eles (2:47). 

/Fale acerca disto: 
1. Que diferença fez a vinda do Espírito Santo a essas pessoas? (Compare os 

capítulos 1 e 2 de Actos) 
2. Como podemos ter reuniões da igreja como as dos Actos 2:42 – 47? 
3. Como é que os novos crentes viviam (2:42,44-47)? 
4. O que aconteceu aos novos crentes (2:43,47)? 

© GRN 
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5. Será que as pessoas que não são cristãos vêem que o Espírito Santo faz 
diferença na sua vida e na sua igreja? 

 

2 Agora leia: Actos 3:1 – 26 

PEDRO E JOÃO NO TEMPLO 
Essas pessoas que criam em Jesus Cristo não tinham edifícios de igreja, por 
isso eles se encontravam em casas ou no Templo para adorarem a Deus 
(2:46). 

Um dia Pedro e João foram ao Templo. Um homem coxo estava sentado 
à porta do templo pedindo dinheiro. Porque ele era um mendigo aleijado, 
não era autorizado a entrar no templo.  

Ele estendeu a sua mão a Pedro. "Não tenho prata ou ouro (dinheiro), " 
Pedro lhe disse: " mas eu vou te dar o que eu tenho." Então ele disse: "Em 
nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda!" (3:6). Pedro estendeu a mão para 
ajudá-lo a ficar em pé. 

Imediatamente o homem coxo foi curado. Ele levantou-se e seguiu a 
Pedro e João no Templo. Ele estava a andar e a saltar e a louvar a Deus! Ele 
estava curado! Ele estava livre para ir ao Templo! Ele poderia parar de 

0 “As pessoas com deficiência adorando a Deus”   

Os dirigentes Judeus não permitiam que as pessoas com deficiência 
entrassem no Templo de Jerusalém. Um sacerdote com deficiência não 
poderia fazer um sacrifício (Levítico 21:17-24). Mas Jesus disse-lhes que o 
templo seria em breve destruído (Marcos 13:2). Dentro em breve viria o 
tempo quando as pessoas não iriam adorar a Deus nessa montanha especial 
em Jerusalém (João 4:21). As pessoas iriam adorar a Deus 'em espírito e em 
verdade "(João 4:24). É por isso que todas as pessoas são livres de adorar a 
Deus em qualquer lugar e a qualquer momento, as pessoas como eu e você; 
pecadores que sabem que Deus os perdoou através de Cristo. Os deficientes 
são bem-vindos. O mendigo coxo em Actos 3:8 estava cheio de alegria 
porque ele poderia entrar no templo para adorar a Deus. Ele já não era 
mantido fora. A Igreja de Jesus Cristo, recebe todas as pessoas. Ninguém é 
deixado de fora. 'Vou fazer dos deficientes meu povo fiel "(Miquéias 4:7). 
Será que a sua igreja facilita que as pessoas com deficiência adorem a Deus? 
Lembre-se que Deus não os vê como deficientes. Se trouxermos os 
deficientes para as nossas reuniões, alguns podem ser curados e alguns 
podem ser salvos, através do poder do Espírito Santo, em acção, no seio do 
povo de Deus. Deus vai fazer isso em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. 
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mendigar! Toda a gente ouviu e logo as pessoas vieram a correr para verem 
o que havia acontecido, e ficaram admirados de que ele estava a andar. 

“Homens de Israel, por que isto vos surpreende? " Pedro perguntou. 
"Este homem foi tornado forte pela fé em nome de Jesus" (3:16). 

Pedro lembrou às pessoas que eles crucificaram Jesus. "Vocês 
entregaram Jesus para ser morto... Vocês falaram contra Jesus... Vocês 
pediram que um assassino fosse posto em liberdade em lugar de... Vocês 
mataram aquele que dá a vida. Mas Deus o ressuscitou " (3:13-15). E foi a fé 
em Jesus que curou este homem " (3:16). Jesus tem o poder de fazer isto 
porque Ele é o Filho de Deus. 

Mais uma vez, Pedro citou os escritos sagrados. Todos os seus profetas 
haviam dito como o Cristo (Messias) iria sofrer e morrer (3:18,24). Nos 
termos da Lei dada a Moisés, os pecadores deveriam morrer, "Porque o 
salário do pecado é a morte..." (Romanos 6:23). Mas Jesus veio e morreu em 

0 A mensagem de Pedro 

Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo. “Apóstolo” significa “Mensageiro". A 
mensagem de Pedro em Actos capítulos 2 e 3 era a Boa Nova (ou 
Evangelho) de Jesus Cristo: 
 Jesus morreu e ressuscitou (2:23–24; 3:13–15). 
 Os escritos sagrados diziam que isso iria acontecer (2:25–35; 3:18). 
 Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido (2:36; 3:20). 
 Deus perdoa os pecados daqueles que crêem (2:38). 
 Eles vão receber o Espírito Santo (2:38). 
Por que é que as pessoas escutaram a mensagem de Pedro de bom grado? 
Foi porque eles viram o poder do Espírito Santo em acção. As pessoas 
estavam animadas. O Espírito Santo começou a trabalhar nas suas vidas. Os 
seguidores de Jesus falaram palavras de Deus em diversas línguas. Deus 
curou as pessoas pela fé no nome de Jesus. A multidão estava espantada 
com estes sinais e maravilhas. Eles creram e foram salvos dos seus pecados. 
Eles se arrependeram - confessaram os seus pecados - disseram que 
estavam arrependidos de fazer coisas erradas. O Espírito Santo ajudou-os a 
dizer isso. Eles queriam voltar para Deus e Deus perdoou, porque Jesus 
morreu por eles. Em seguida, e foram baptizados e juntaram-se aos outros 
crentes. Receberam a plenitude do Espírito Santo. Estavam cheios de alegria. 
Mais pessoas juntavam-se à igreja todos os dias (Actos 2:47; 4:4). 

Devemos pedir a Deus para nos dar o Seu Espírito Santo para que 
tenhamos poder na nossa adoração, pregação e testemunho. Nós 
precisamos do Espírito Santo, não apenas para nos dar alegria e nos mostrar 
o que é certo. Precisamos do Espírito Santo para trazer a salvação, cura e 
justiça de Deus à nossa nação. 
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nosso lugar. Ele prometeu a vida, não a morte! Jesus Cristo só poderia salvar 
o ser humano do pecado, morrendo em seu lugar. 

JESUS MORREU PARA SALVAR O MUNDO 
Pedro usa esta cura para contar ao povo a Boa Nova de Jesus Cristo. 
"Afastem-se dos vossos pecados. Voltem-se para Deus. Então os vossos 
pecados serão limpos "(3:19). "Deus ressuscitou Jesus... para abençoá-los, 
tirando cada um de vocês dos vossos caminhos errados" (3:26). 

Quase 2000 anos antes que isso acontecesse, Deus fez uma promessa a 
Abraão: "Eu vos tornarei uma grande nação [Israel]... e todos os povos da 
terra serão abençoadas através de ti" (Génesis 12:2-3). Agora, Pedro viu 
esta promessa tornar-se realidade. Pessoas de todo o mundo estavam em 
Jerusalém para adorar a Deus (ver mapa na página 6). Eles ouviram a Boa 
Nova de Jesus Cristo, Seu Filho. Pessoas de todo o mundo foram salvas e 
abençoadas. E isto tem acontecido todos os dias desde o primeiro dia de 
Pentecostes. O poder da salvação de Deus faz isso. Chamamos-lhe o poder 
Pentecostal porque o poder do Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. 
Se nós pregarmos a Boa Nova de Jesus Cristo, o poder da palavra de Deus 
vai mudar a vida das pessoas. Deus é misericordioso. Ele perdoará os 
pecados do povo através do sacrifício de Jesus. 

A mensagem é para nós também. Jesus morreu para nos salvar. Nós 
também podemos contar aos outros a Boa Nova de Jesus Cristo e vermos o 
poder de Deus mudar vidas! Nós também podemos ser testemunhas de 
Jesus onde quer que vivamos "de uma extremidade da terra para a 
outra" (1:8). 

 

2 Agora leia Actos 4:1–37 

OS LÍDERES RELIGIOSOS 
TENTAM PARAR A BOA NOVA 

Pedro e João ensinaram às multidões no 
templo. Disseram-lhes que Jesus ressuscitou da 
morte. Isto aborreceu os líderes Judeus. Os 
Saduceus eram sacerdotes que não 
acreditavam na vida após a morte. Eles vieram 
com o guarda do templo e prenderam Pedro e 
João. 

Eles colocaram os apóstolos na prisão. 
Nesta altura existiam cerca de 5000 
homens que criam (4:4) e muitas mulheres 
também. Isto aconteceu porque uma 

cabeça ou 
pedra 

angular 
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pessoa foi curada. O seu testemunho permitiu a Pedro pregar às multidões. 
Como resultado, muitos creram na Boa Nova de Jesus. 

No dia seguinte, trouxeram Pedro e João ao tribunal. Fizeram duas 
perguntas importantes sobre a cura do paralítico. Eles perguntaram: "Que 
poder é esse?" e "Que nome vocês usaram?" (4:7). Essas perguntas 
ajudaram Pedro para lhes contar acerca de Jesus. Ele corajosamente 
respondeu: "Deus ressuscitou Jesus da morte. E é através do nome de 
Jesus que este homem foi curado" (4:10). 

0 Actos 4:24–31 Orando a Deus em tempos difíceis 

Deus abençoou a igreja primitiva. Ela cresceu muito forte. Mas houve 
problemas para os crentes (4:16-18). Os dirigentes Judeus disseram aos 
apóstolos para não ensinarem em nome de Jesus. Eles trataram-nos mal 
(perseguiram). Estude estas 6 maneiras pelas quais os crentes oraram 
quando esses problemas começaram: 
 Eles louvavam a Deus, o Criador (4:24) e confiavam Nele. Falaram 

palavras de fé e sabedoria para mostrar que creram em Deus: Ele fez o 
mundo e tudo nele. 

 Eles liam dos escritos sagrados (4:25–26). Deus disse: (no Salmo 2) que 
os governantes e os líderes criariam problemas para Jesus e os seus 
seguidores. 

 Eles sabiam que os escritos sagrados se tinham tornado realidade (4:27–
28). As coisas tinham acontecido porque Deus as planeou. Eles estavam 
certos de que Deus estava no controle. A mesma coisa tinha acontecido 
com Jesus. 

 Eles falaram a Deus acerca das suas preocupações (4:29). Eles 
acreditavam que Deus já sabia sobre o seu perigo. Lembravam-lhe dos 
seus problemas, mas não O culpavam por eles. 

 Eles pediram a Deus para os ajudar a fazer o trabalho que Jesus lhes 
tinha chamado para fazer (4:29) e eles acreditavam que Deus responde 
às orações. Eles sabiam que estavam a orar por aquilo que Deus queria. 
Estavam a orar "na sua vontade". 

 Eles pediram a Deus para fazer ainda mais milagres à medida que 
pregavam (4:29–30) confiaram no poder do nome de Jesus. Sabiam que 
os líderes religiosos e governantes ficariam irritados, mas sabiam que 
deveriam pregar com ousadia. Era uma obra de Deus e ele os havia 
chamado a fazê-la. 

Perguntas: Quando você tem problemas, como é que ora? Você só fala 
sobre os seus problemas, ou faz o que esses discípulos fizeram? 

Os crentes são maltratados (perseguidos) em muitos países hoje. Jesus 
disse: "Se eles me perseguem, eles vos perseguirão" (João 15:18). Nós não 
devemos ficar surpreendidos se somos perseguidos. Devemos ser corajosos. 
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Pedro, em seguida, deu a mesma mensagem que ele tinha pregado 
antes. Ele foi corajoso por causa do poder do Espírito Santo, dentro dele 
(4:8). Ele disse-lhes: 

 Jesus morreu por causa dos pecados do povo (4:10) 
 Jesus ressuscitou da morte (4:10) 
 Os escritos sagrados já diziam que isso ia acontecer (4:11). 

Deus instituiu Jesus para ser a cabeça, ou "pedra angular", da Sua igreja 
(Salmo 118:22,23) e Deus chamou Pedro para construir a Sua Igreja 
(Mateus 16:18). Estes líderes deveriam trabalhar com Pedro para ensinar as 
pessoas que Jesus é Rei. Em vez disso, eles se recusaram a crer no Seu 
Messias e mataram-no. E depois se recusaram a crer no que Pedro lhes 
disse. 

Pedro advertiu o tribunal, 'Você não pode ser salvo por mais ninguém. 
Não há nenhum outro nome..., pelo qual devamos ser salvos " (4:12). 

Os Saduceus perguntaram: 'O que torna estes homens comuns tão 
ousados? Como é que esse milagre aconteceu? O que vamos fazer com 
esses homens? “ (4:16). Então eles disseram a Pedro e a João, "Não falem 
nesse nome de Jesus outra vez" (4:18). Mas Pedro e João disseram que 
deveriam continuar a falar de Jesus (4:20). 

/Fale acerca disto: 

1. Porque Pedro e João foram presos (4:2)? 
2. O que os saduceus lhes disseram para não fazer (4:18)? 
3. Que poder estava em acção na cura e pregação (3:6,16,26; 4:2,4)? 
4. Será que Pedro e João obedeceram a Deus ou aos Saduceus (4:19)? 
5. Por que o tribunal tentou parar esse ensino de Jesus? 

A IGREJA NA ORAÇÃO E NO TRABALHO 
Então Pedro e João voltaram para os crentes. Eles oraram e louvaram a Deus 
em conjunto. Na sua oração, falavam do "Ungido", que é Cristo, o Messias. 
Ele foi enviado por Deus. 

Centenas de anos antes disto, o rei David escreveu sobre a vinda de 
Cristo. Ele disse que os governantes e nações ficariam irritados por causa de 
Jesus (4:25-26; Salmos 2:1–2) 

Deus sempre sabe o que vai acontecer. Ele mostrou ao Rei David o que 
escrever. Não devemos ter medo! Deus conhece todas as coisas. 

Quando Pedro e João estavam com problemas, a igreja orou. Eles 
estavam tristes? Eles estavam preocupados? Eles estavam com medo? Não! 
 Eles louvaram a Deus nas suas orações (4:24). 
 Eles liam os escritos sagrados (4:25–26). 
 Eles se lembravam de como Jesus foi perseguido e castigado (4:27). 
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 Eles criam que Deus estava a executar os seus planos (4:28). 
 Eles pediram a Deus para torná-los muito ousados (4:29). 
 Eles pediram mais milagres em nome de Jesus (4:30). 

Durante todo este tempo, os cristãos se reuniam em residências. Estavam 
todos a cuidar uns dos outros e partilhando o que tinham. Todos concordavam 
em conjunto. O Espírito Santo começou a trabalhar nas suas vidas (4:32). 
Alguns venderam as suas terras e trouxeram o dinheiro aos apóstolos (4:36-
37). Isto era para que pudessem ajudar os crentes pobres (4:35). "De graça 
recebestes", disse Jesus, "por isso dá livremente" (Mateus 10:8). 
Fale acerca disto: 

   O que encorajou os crentes a orarem a Deus (4:23–24)? 

0 ‘Satanás tenta enganar-nos (Actos 5:1-11)’   

Ananias e Safira mentiram a Deus e ao seu povo e tentaram enganar os 
apóstolos (5:1,2,8). Este acto foi severamente castigado, porque a 
desonestidade, mentiras e ganância são algo muito ímpio. Estas impedem o 
Espírito Santo de trabalhar. Então não pode haver bênção de Deus. 

Enganar as pessoas é como iludir as pessoas. Chamamos isso de 'fraude'. 
Isto faz com que algo que é certo pareça errado. O diabo quer que as 
pessoas mintam porque ele odeia a verdade. Jesus chamou o diabo "o pai da 
mentira" (João 8:44). A Bíblia diz: "Não dê oportunidade a Satanás" (Efésios 
4:27). 

Pessoas inteligentes podem fazer notas ou moedas, que são forjadas 
(falsas). Esse dinheiro parece ter bom aspecto mas, não tem valor 
verdadeiro. Muitas vezes existem pessoas na fronteira de um país a vender 
dinheiro a um bom câmbio. Mas esse dinheiro é por vezes falso. 

Talvez um carro de segunda mão é vendido a um preço elevado. O 
proprietário diz que é um bom carro, mas às vezes não é. Vender algo que 
tem pouco valor por uma grande soma de dinheiro é ilusão. Mentir não é 
correcto. Se temos dito mentiras, devemos arrepender-nos e pedirmos a 
Deus que nos perdoe. 

Os líderes da igreja e pessoas de negócios não devem usar a sua posição 
para obter dinheiro de outras pessoas. Devem orar a Deus por sabedoria 
para receber e utilizar o dinheiro honestamente. 

Por vezes, os empresários tentam tirar mais dinheiro de forma desonesta 
- por meio de subornos ou extra (escondidos) encargos. Por vezes, os 
contractos (acordos) que são assinados são injustos e fazem com que os 
trabalhadores entrem em dívida. Deus não pode abençoar igrejas, empresas 
ou países onde existe a fraude e a corrupção. 

Pedro disse o Ananias, que foi Satanás, quem o fez mentir. Não havia 
necessidade para mentirem. 
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   O que é que eles liam em conjunto, em voz alta (4:25-28)? 
   Porque pediram a Deus para torná-los corajosos (4:29)? 
   O que era especial sobre o uso do nome de Jesus (4:30)? 
   O que aconteceu quando oravam (4:31)? 

Descreva em suas próprias palavras, a vida destes primeiros Cristãos (4:32–
37). 

2 Agora leia Actos 5:1–42 

DEUS CASTIGA O PECADO 
Deus ama os pecadores, mas odeia o nosso pecado. Foi por isso que Ele 
enviou Jesus para morrer pelos pecadores. Ele quer que vivamos uma vida que 
Lhe agrada. 

Ananias e sua esposa Safira venderam algumas terras. Levaram parte do 
dinheiro a Pedro, mas eles lhe mentiram. Isso é chamado "engano" que é um 
pecado. Disseram-lhe que era todo o dinheiro que tinham recebido pela sua 
terra quando era apenas uma parte do dinheiro. Pedro não disse que ficar com 
uma parte do dinheiro era errado - mas mentir acerca disso era errado. Eles 
poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro, mas eles não deveriam 
mentir a Deus. (5:4). 

"Satanás fez-vos dizer esta mentira ", disse Pedro (5:3). "Vocês não 
mentiram aos homens, mas a Deus. "Quando Pedro disse isso, Ananias caiu 
morto a seus pés. 

Três horas depois, a sua esposa chegou e contou a mesma mentira. "Como 
você pôde concordar em testar o Espírito de Deus?" Perguntou Pedro. E ela, 
também, caiu morta. Isto fez com que todas as pessoas temessem a Deus. 
(5:11). 

DEUS ENVIA O SEU ANJO 
Cada dia mais e mais pessoas criam no Senhor Jesus. Os crentes se reuniam 
num pátio ou grande espaço no lado leste do Templo de Jerusalém (5:12). 
Muitas pessoas vieram de perto e de longe para ouvir os seus ensinamentos e 
verem os milagres de cura em nome de Jesus. Isso fez com que alguns dos 
líderes Judeus (saduceus) ficassem muito irritados e com ciúmes e assim 
colocaram os apóstolos na prisão (5:18). Durante a noite, Deus mandou-lhes 
um anjo. Ele abriu as portas da cadeia e os levou para fora (5:19). 

O anjo disse-lhes: «Ide e fiquem no Templo e digam ao povo a mensagem 
completa desta nova vida." Eles obedeceram e voltaram ao Templo para 
ensinar as pessoas (5:20). 

A Boa Nova de Jesus dá-nos nova vida - todos nós temos errado - somos 
todos pecadores (João 17:3, Romanos 3:23). Quando as pessoas ouvem a 
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mensagem de Deus e a fé cresce nos seus corações, confessam os seus 
pecados e voltam-se para Deus. Eles crêem na Boa Nova e Deus perdoa-
lhes, por sua graça e misericórdia (Romanos 10:10, Efésios 2:8-9). Eles 
"nascem de novo ". Tornam-se "nova criação" em Cristo (2 Coríntios 5:17). 
Uma nova pessoa! Nós somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus. 
Pois Ele morreu em nosso lugar. 

Na manhã seguinte, os líderes Judeus reuniram-se no pátio. Enviaram 
funcionários para trazer os seus prisioneiros da prisão, mas voltaram para 
dizer: "Encontrámos a prisão trancada e guardada, mas não havia ninguém 
dentro" (5:23). Os apóstolos estavam fora a pregar em nome de Jesus como 
o anjo lhes tinha dito para fazer (5:23,28). 

Os apóstolos falavam corajosamente ao tribunal. Tinham uma fé muito 
forte em Jesus. Eles entenderam muito claramente a verdade sobre Jesus e 
sobre o plano de Deus para os Judeus (5:30–32). 

O tribunal queria matar os apóstolos. Mas um dos principais líderes, 
Gamaliel disse: "Deixem esses homens em paz! Deixem-nos ir ... Se isto é de 
Deus, vocês não serão capazes de os parar, vocês só irão ver que estão a 
lutar contra Deus "(5:39). Sábias palavras! 

O tribunal ordenou para que os apóstolos fossem chicoteados. 
Em seguida, eles ordenaram que os 

apóstolos parassem de falar em nome de 
Jesus (5:40). Eles permitiram que fossem 
libertados, mas os apóstolos continuaram a 
ensinar no Templo (5:42). Eles estavam 
cheios de alegria e também iam de casa em 
casa "contando a boa notícia que Jesus é o 
Cristo". 
Em muitos países do mundo, a igreja Cristã 
tem crescido durante os tempos de 
perseguição. Hoje muitos crentes estão na 
prisão. Muitos são torturados por causa da 
sua fé. Alguns morrem e vão para o céu. Mas 
Deus também traz sobrevivência e 
avivamento com milagres de cura e 
libertação. 

/Fale acerca disto: 

1. Por que Deus julgou Ananias e Safira? 
2. O que Deus diz acerca de mentiras 

(Efésios 4:25)? 
3. Como é que esta história nos mostra que 

0 Escolhendo os 
líderes certos da 
igreja 

Como é que a sua igreja 
escolhe os seus dirigentes e 
obreiros? Que tipo de 
pessoas é que você escolhe? 

 São pessoas que são 
honestas, mostram a 
sabedoria de Deus, e que 
temem a Deus? 

 São pessoas que 
conhecem o Senhor Jesus 
pessoalmente? 

 São pessoas que se 
comportam bem e cheias 
do Espírito Santo (Actos 
6:3)? 
Observe que os apóstolos 

pediram a todos os crentes 
para ajudarem a escolher estes 
obreiros. Isso agradou a toda a 
gente (6:5). 
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como Cristãos, a nossa fé nos deve fazer diferentes das outras pessoas? 
4. Por que é que os apóstolos eram muito corajosos (5:29–32)? 
5.Como é que os apóstolos se comportaram quando foram perseguidos 
(5:41,42)? 

2 Agora, leia Actos 6:1–15 

PREPARANDO A IGREJA PARA CRESCER 
Mais e mais pessoas se juntaram à igreja (6:1). Logo precisavam de escolher 
líderes adicionais. Precisavam de pessoas para ajudar na distribuição da 
comida. Precisavam de mais colaboradores e líderes para ajudar a Igreja a 
continuar a crescer. 

0 A alegria de pregar o Evangelho 
Os apóstolos encontraram muita alegria em falar aos outros acerca de Jesus. 
O Evangelho é a mensagem da Boa Nova de Jesus Cristo e Sua salvação. 
Paulo diz que “A boa nova mostra como Deus torna as pessoas correctas 
para com Ele" (Romanos 1:17). 

Somos salvos através do sacrifício de Jesus. Ele foi punido em nosso 
lugar. Ele nos salva da morte e nos dá uma nova vida. Nós não merecemos 
isso. Ninguém pode ganhar o perdão de Deus e Sua salvação. Somos salvos 
pela graça de Deus - Sua bondade e misericórdia. "Deus amou o mundo de 
tal maneira que deu [sacrificou] o Seu único Filho" (João 3:16). Nós somos 
salvos quando cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu em 
nosso lugar (Efésios 2:4,5,8,9). 
 A Boa Nova é a resposta de Deus ou a cura para o pecado. 
 A Boa Nova é a mensagem de Deus que Ele nos ama. 
 A Boa Nova é a história do sacrifício de Deus. 
 A Boa Nova é acerca de Jesus, tomando o nosso castigo. 
 A Boa Nova significa ser salvo do castigo. 
 A Boa Nova fala de Deus perdoando-nos. 
 A Boa Nova é o caminho de Deus para nos trazer de volta a ele. 
 A Boa Nova traz a paz com Deus. 
 A Boa Nova nos liberta do pecado do passado. 
 A Boa Nova traz uma maneira santa de viver. 
 A Boa Nova traz a esperança da vida eterna. 
O Evangelho é a Boa Nova acerca do que Deus fez por nós. As nossas 

vidas são totalmente mudadas. Nós nascemos de novo. É por isso que há 
muita alegria em falar aos outros acerca da Boa Nova de Jesus. Deus 
abençoa a pregação da Sua verdade, chamando pessoas para si e para seu 
Filho. Esta é a obra do Espírito Santo. 
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Os apóstolos pediram aos crentes para escolherem sete homens. Veja 
como eles escolheram: 
 Viram que este trabalho de servir aos outros era um trabalho importante. 
 Escolheram homens que eram sábios e cheios do Espírito Santo (6:3). 
 Esses homens foram escolhidos para fazer este trabalho para que os 

apóstolos pudessem ficar livres para fazer o seu trabalho. 
 Os apóstolos impuseram as suas mãos sobre os sete homens que 

escolheram e oraram por eles (6:6). 
Esta foi uma maneira muito diferente de escolher os dirigentes do que a 

maneira usada para escolher Matias em Actos 1:26. 
O que aconteceu quando eles se prepararam desta maneira para que a 

igreja crescesse? 
a) Era uma igreja feliz (6:5). 
b) A mensagem de Deus, a Boa Nova de Jesus, continuou a espalhar-se 

(6:7). 
c) O número de crentes em Jerusalém, continuou a crescer (6:7). 

/Fale acerca disto: 

1. O que fizeram os crentes ao prepararem a igreja para crescer (6:1,5,6)? 
2. O que fizeram os dirigentes da Igreja ao prepararem a igreja para crescer 

(6:2–4,6)? 
3. Qual foi o resultado de uma igreja feliz e bem organizada (6:7)? 

O TRABALHO E TESTEMUNHO DE ESTÊVÃO 
Deus ainda usa pessoas comuns para fazer coisas maravilhosas. Quando 
pregamos as Boas Novas, através do Espírito Santo, Deus chama e salva os 
pecadores. Ele livra-os das garras dos pecados que os aprisionam. Deus faz 
"sinais e maravilhas", e Ele o faz através de qualquer um que ele escolhe. 
Deus usa qualquer um que Ele quer usar (Hebreus 2:4). 

Estêvão foi um homem comum, mas "cheio de fé e do Espírito 
Santo" (6:5,8). Ele ajudou a distribuir o dinheiro para que as pessoas pobres 
pudessem comprar alimentos. Deus também o usou para fazer milagres. Em 
toda a parte que Estêvão foi ele falava às pessoas acerca de Jesus Cristo e o 
Seu poder para salvá-los dos seus pecados. Alguns líderes Judeus creram e 
começaram a seguir os ensinos de Jesus (6:7). 

Mas alguns dos judeus da África e da Ásia não gostaram disto. O discurso 
de Estêvão os fez ficar zangados, mas não puderam enfrentar a sua 
sabedoria ou o Espírito de Deus que falou através dele (6:10). Então saíram 
e pagaram a alguns homens para contarem mentiras acerca de Estêvão no 
tribunal (6:11,13). 



 25 

"Nós o temos ouvido a dizer palavras contra a Lei de Deus e deste 
Templo", disseram eles. Estêvão falava por Deus, mas eles disseram que ele 
estava a falar contra Deus. "Blasfémia" significa falar coisas más contra Deus 
(6:11). 

Então, as multidões e os líderes Judeus começaram a ficar com raiva 
(6:12). 

2 Agora leia Actos 7:1–60 

ESTÊVÂO FALA AOS LIDERES JUDEUS 
O Sumo Sacerdote governava o Tribunal dos Judeus. Ele perguntou a 
Estêvão, “São estas coisas verdadeiras? " (7:1) Estêvão respondeu-lhe desta 
forma: falou acerca da história dos Judeus, como Deus fez promessas a 
Abraão e Moisés. Deus deu as leis para ajudar a nação de Israel, a conhecê-
lo e a viver para agradar-lhe. Estêvão disse que os Judeus não escutaram o 
Espírito de Deus. Quando Deus enviou profetas que eles mataram. (7:51:52). 
Eles não obedeceram à Lei de Deus, mas adoraram Moloque, o ídolo de 
Amom, e adoraram as estrelas no céu. Devido a isso, Deus permitiu que os 
Judeus fossem como escravos para a Babilónia. (7:43). Mas Deus tem um 
propósito para Israel hoje. 

Estêvão lembrou aos líderes Judeus o que Deus tinha feito: 

© GRN 
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a) Foi Deus que chamou Abraão para viver na terra onde os judeus estavam 
a viver agora (7:2–4). 

b) Foi Deus quem prometeu a Abraão que a sua família viveria na terra 
(7:5). 

c) Deus também lhe disse que por 400 anos a sua família viveria numa terra 
estrangeira (Egipto) e seriam escravos, mas depois voltaria a esta terra 
(7:6–7). 

d) Foi Deus que falou a Moisés na sarça ardente. Deus usou Moisés para 
levar os judeus de volta para a terra prometida (7:30–35). 

e) Foi Deus quem mostrou a Moisés acerca do Profeta que haveria de vir (o 
Messias) (7:37). 
Estêvão disse-lhes que os seus pais não obedeceram a Deus (7:51), nem 

escutaram a Moisés ou aos profetas de Deus, desde há muito tempo (7:52). 

ESTÊVÃO É MORTO 
Estêvão disse aos judeus que eles eram como os seus pais, que há muito 
tempo tinham morto os profetas. Os profetas falaram acerca da vinda do 
Messias – o mensageiro especial de Deus. Então, Estêvão disse-lhes que eles 

0  Simão o feiticeiro (Actos 8)  
Simão Magus era um feiticeiro (mago ou feiticeiro) que vivia em Samaria, 
perto de Jerusalém. Ele tinha poder sobre as pessoas que lá viviam. Simão 
viu que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas o 
Espírito Santo descia sobre eles. Ele viu que este era um poder maior e 
tentou comprar esse poder dos apóstolos. Pedro disse-lhe que isso era 
errado. Simão estava cheio de medo. Não nos é dito que ele se arrependeu 
da sua ganância pelo poder, ou que ele deu o seu coração a Deus. 

Simão não adorava verdadeiramente a Deus. Ele adorou coisas ou ídolos em 
vez disso. Atrás de cada ídolo ou crença errada está um espírito maligno. 
Curandeiros deixam as pessoas admiradas porque eles usam o poder dos 
espíritos malignos (Actos 8:9-11). Mas esse poder não é de Deus. O poder vem 
de espíritos antigos das tribos ou de espíritos que vivem em árvores ou 
montanhas ou edifícios. Pessoas que usam o poder de Satanás destroem a fé 
em Deus. Eles também usam o medo para fazer com que as pessoas façam o 
que querem. Aqueles que fazem estas coisas separam-se de Deus. E eles 
separam outras pessoas de Deus. As pessoas que depositam a sua confiança 
nos espíritos, sinais ou adivinhação não podem realmente confiar em Deus. 

Sabemos que Simão ficou com medo quando Pedro o repreendeu. Ele queria 
que Pedro orasse por ele. Sabemos que, se ele realmente se arrependesse, 
então Deus iria ajudá-lo a deixar o seu interesse em magia e espíritos. Mas é 
difícil para aqueles que confiam em espíritos se arrependerem. 

Lembre-se que aqueles que depositam a sua confiança em Deus não têm 
nada a temer dos maus espíritos. O poder no nome de Jesus é muito mais forte. 
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assassinaram o Messias (7:52). Ele referia-se a Jesus Cristo, Filho de Deus, o 
Messias. 
As palavras de Estêvão fizeram os líderes Judeus ficar muito irritados. Eles 
gritaram-lhe e arrastaram-no para fora da cidade para o apedrejar e matar. 
Enquanto atiravam pedras, Estêvão orou por eles (7:60). 

Um líder Judeu chamado Saulo assistiu. Ele concordou que Estêvão 
deveria morrer (8:1). Saulo era um líder Judaico inteligente. Ele conhecia os 
escritos sagrados, mas não sabia que Jesus era o Messias prometido. 

Filipe disse: 'Encontrámos Aquele sobre o qual Moisés escreveu na Lei. Os 
profetas também escreveram acerca Dele. Ele é Jesus de Nazaré "(João 
1:45). Muitos dos Judeus creram em Jesus. 

/Fale sobre isto:  
1. Quem era o Profeta que viria (7:37)? 
2. Quem matou os profetas há muito tempo (7:52)? 
3. Quem matou o Profeta de que Moisés falou (7:52)? 
4. Quem não obedeceu à Lei de Deus (7:53; 8:1)? 

2 Agora leia Actos 8:1–25 

© GRN 
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A IGREJA SOFRE 
DEPOIS ESPALHA-SE 

PARA OUTROS 
LUCAIS 

Enquanto Jesus estava com 
os seus discípulos Ele lhes 
disse “Vocês serão entregues 
para serem maltratados e 
condenados à morte...”  (Mt 
24:9). Chamamos a isto 
'perseguição'. Depois da 
morte de Estêvão, esta 
perseguição começou, em 
Jerusalém. Naquela época, 
Saulo tentou impedir as 
pessoas de crerem em Jesus. 
Ele colocou alguns crentes na 
prisão, e matou outros. 
Muitos crentes deixaram as 
suas casas em Jerusalém e 
foram viver para outros 
lugares. Eles falavam sobre 
Jesus em todos os lugares 
que iam (8:4). Esta 
perseguição ajudou a 
espalhar a Boa Nova a outros 
lugares. 

Os crentes são maltratados (perseguidos) em muitos países hoje. Jesus 
disse: "Se eles me perseguem, eles vos perseguirão" (João 15:18). Nós não 
devemos ficar surpreendidos se somos perseguidos. Temos de ser ousados. 
Devemos orar por aqueles que são perseguidos para que eles não desistam. 

O QUE ACONTECEU EM SAMARIA 
A Boa Nova de Jesus Cristo começou a espalhar-se de Jerusalém para outros 
países. Jesus disse: 'Vocês vão ser meus mensageiros em Jerusalém, Judeia, 
Samaria e ... de uma extremidade da terra até à outra "(Actos 1:8). Em 
Actos capítulo 8, lemos como a Boa Nova chegou a Judeia (8:1), Samaria 
(8:1,5,25), Etiópia (8:27) e em outras partes da Judeia (8:40). 

Filipe era um líder da igreja de Jerusalém. Os Judeus não gostavam dos 
Samaritanos, mas Filipe foi a Samaria e pregou acerca de Cristo, o Messias, 
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na sua cidade. Deus estava 
com ele e ele fez muitos 
milagres em nome de Jesus 
(8:7–8). 
Um homem chamado Simão, 
o Mago vivia na cidade. Ele 
mostrou ao povo a magia do 
mal. Chamaram-lhe "o poder 
do grande". Mas agora as 
pessoas começavam a crer 
no nome de Jesus (8:12). 
Simão disse que ele cria no 
nome de Jesus, então Filipe 
baptizou-o com outras 
pessoas que se 
arrependeram dos seus 
pecados. Os que se 
arrependeram foram salvos. 
Os apóstolos em Jerusalém, 
enviaram Pedro e João para 
verem o que tinha 
acontecido em Samaria. Os 

apóstolos oraram pelos novos crentes e impuseram-lhes as mãos e eles 
receberam o Espírito Santo "(8:15-17). Milagres seguiram e Simão viu o que 
aconteceu. Ele queria esse poder para si mesmo. 

Ele queria pagar dinheiro para que pudesse fazer milagres também 
(8:18). Mas os pensamentos de Simão eram maus. 

"Você acha que pode comprar um dom de Deus com dinheiro?" 
perguntou Pedro. Simão não tinha realmente se arrependido e nem tinha fé 
verdadeira. Pedro disse que tanto ele como o seu dinheiro iriam perecer. 

Deus não quer que ninguém seja castigado. Ele quer que todos os 
homens se arrependam e voltem para Jesus (8:21-23; 2 Pedro 3:9). Simão 
pediu a Pedro para orar por ele. Os seus velhos caminhos ainda controlavam 
a sua vida. 
Se a sua velha vida ainda o controla, será bom pedir aos líderes da igreja 
que orem por si. Você deve-se arrepender (Tiago 5:16-20). 

Note que Pedro e João continuam a sua pregação, na sua jornada de 
volta a Jerusalém (8:25). 

 

2 Agora leia Actos 8:26–40   

0 ‘'A Boa Nova vem da África 
(Actos 8:26–40)’    

Observe como o oficial da rainha Candace foi 
salvo por Deus: 
 Ele já acreditava em Deus e quis adorá-Lo 

em Jerusalém (8:27). 
 Ele leu os escritos sagrados (o nosso 

Antigo Testamento) e queria compreendê-
los (8:28,31). 

 O Espírito Santo mandou alguém para 
explicar as profecias de Isaías a respeito 
de Jesus (8:32,34). 

 O homem creu na Boa Nova de Jesus e foi 
baptizado (8:35–38). 

Pergunta: Será que existem pessoas que 
você conhece que já crêem em Deus e 
precisam de ajuda para entenderem a Bíblia? 
Ore para que o Espírito Santo mande alguém 
para ajudá-los a crerem que Jesus é o seu 
Salvador. Isto trará muita alegria (8:39) e 
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A BOA NOVA PARA ETIÓPIA 
Um anjo apareceu a Filipe e disse-lhe: 'Vá para o sul ... para Gaza' (8:26). 
Filipe deixou as reuniões maravilhosas em Samaria. Ele caminhou para o sul 
em direcção a Gaza ao longo da estrada para o Egipto e Etiópia. Uma 
carruagem puxada por cavalos vinha pela estrada. Filipe viu um oficial da 
Etiópia sentado nela. Ele servia no Palácio Real da Rainha da Etiópia. O 
homem estava lendo um livro muito longo que contém os escritos sagrados. 

"Vá para a carruagem e fique perto dela, 'o Espírito de Deus disse a Filipe. 
Quando Filipe correu para a carruagem, escutou o homem. Ele estava a ler em 
voz alta a profecia de Isaías (Isaías 53:7–8). 

"Você entende o que está a ler?", Perguntou ele. 
"Como posso eu?" Respondeu o homem. "Eu preciso de alguém que me 

explique." 
Sem o Espírito de Deus a ajudar-nos, não podemos compreender 

plenamente a Bíblia (I Coríntios 2:14), assim Deus nos dá o Seu Espírito para 
nos ensinar a Sua verdade (João 16:13-14). Quando você lê a Bíblia, peça 
sempre a Deus para ajudá-lo a compreender a Sua verdade. Peça-lhe para lhe 
dar alegria ao ler o Seu livro (8:39). Peça-lhe para trazer outras pessoas que o 
possam ajudar a compreender e compartilhar essa alegria. 

0  ‘Actos 9:15–27 As grandes mudanças que Jesus faz’   
Estude o que aconteceu a Saulo, quando ele se tornou Cristão: 
 Jesus chamou-o para falar aos outros acerca da Boa Nova (9:15). 
 Deus advertiu que iria sofrer, porque ele pertencia a Jesus (v.16). 
 Deus encheu-o com o Espírito Santo (v.17). 
 Levantou-se e os crentes o baptizaram (v.18). 
 Ele permaneceu por vários dias, com outros crentes (v.19). 
 Muito rapidamente ele começou a pregar (testemunho) (v.20, 27, Gálatas 

1:17-24). 
As outras coisas acerca da conversão de Saulo: 
Ele cria em Deus, mas ia no caminho errado na vida (9:2). 
a) A voz de Jesus disse-lhe para esperar até que lhe foi dito o que fazer 

(v.6). 
b) Por três dias ele não comeu ou bebeu (v.9). 
c) Ele orou a Deus (v.11). 
d) Deus mostrou-lhe o Seu plano para a sua vida (v.15–16). 
e) Um discípulo deu a Saulo uma mensagem de Jesus (v.17). 
“Ele está agora a pregar a fé que uma vez tentou destruir" (Gálatas 1:23). 

" Encontrando Jesus no caminho de Damasco Saulo mudou para sempre. 
Deus o salvou de ir na direcção errada na vida. Deus salva todas as pessoas 
de irem na direcção errada, se crerem em Jesus." 
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Deus enviou Filipe para ajudar este homem. Disse-lhe que Isaías escreveu 
acerca da Boa Nova de Jesus, embora tenha vivido 700 anos antes de Jesus 
nascer em Belém. 

Assim que o funcionário compreendeu isto, ele creu que Jesus era o Filho 
de Deus. Ele pediu a Filipe para o baptizar. Depois que Filipe o baptizou, o 
Espírito Santo arrebatou a Filipe. O funcionário seguiu o seu caminho de 
volta à Etiópia. Ele tinha um trabalho importante lá no palácio da rainha 
(8:27,39). 

Alguns acreditam que ele foi o primeiro Cristão no leste de África. Ele 
voltou ao seu país de origem "cheio de alegria" (8:39) para contar aos outros 
a Boa Nova de Jesus Cristo. O etíope converteu-se pela leitura da Palavra de 
Deus e ao receber ajuda para compreendê-la. 

 

/Fale acerca disto: 

1. O que aconteceu quando os fiéis foram perseguidos (8:1-8)? 
2. O que parou Simão, o mágico de ser um verdadeiro crente (8:19-23)? 
3. Você compartilha acerca da Boa Nova de Jesus onde quer que viaja 

(8:25)? 
4. O que as pessoas podem fazer para serem salvas (8:26-40)? O que é que 

Deus faz para os salvar? O que podemos fazer para ajudar a salvá-los? 
5. Você compartilha com outras pessoas a verdade de Deus, com base na 

Palavra de Deus, a Bíblia? 
 

2 Agora leia Actos 9:1–43 

SAULO ENCONTRA JESUS 
A esta altura, os cristãos tinham viajado até Damasco, na Síria. Saulo, um 
dos líderes Judeus, pediu as cartas que lhe conferiam o poder para pôr os 
crentes na prisão (9:2). Todos eles tinham medo de Saulo. 

Saulo partiu para ir a Damasco para encontrar os cristãos e colocá-los nas 
cadeias. Ninguém podia detê-lo. Seria preciso um milagre de Deus para pará-
lo e mudá-lo. Na estrada de Damasco, uma luz brilhante cegou-o, e ele ouviu 
uma voz do céu dizer: "Saulo, porque estás a lutar contra mim?" Ele caiu na 
estrada. 

"Quem és tu, Senhor?", Perguntou ele. 
A voz falou novamente: "Eu sou Jesus. Eu sou aquele que estás a ferir. " 

Os seus amigos correram até ele e o ajudaram a levantar-se. Saulo não 
conseguia ver, então o levaram para a cidade de Damasco. Durante três dias 
Saulo ficou cego. Ele não comia, mas esperou por Deus para mostrar-lhe o 
que fazer. 
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Um crente chamado Ananias morava noutra parte da cidade. Deus falou 
com ele e disse: 'Ananias, vai à casa de Judas ... e pergunta por um homem 
de Tarso chamado Saulo ... "(9:11). 

Ananias sabia que Saulo tinha morto cristãos em Jerusalém, e estava com 
medo. Então Deus lhe disse: 'Não tenhas medo. Eu escolhi esse homem para 
trabalhar para mim. Ele irá ao povo de Israel e ao povo que não é Judeu e 
aos seus reis, para lhes falar acerca de mim "(9:15). 

Ananias encontrou Saulo, assim como Deus havia dito, e orou por ele: 
"Irmão Saulo", disse, 'o Senhor Jesus, a quem você viu na estrada ... enviou-
me para que possa ver de novo e ser cheio do Espírito Santo.’ 

Imediatamente, Saulo pôde ver! Ele creu no Senhor Jesus Cristo e foi 
baptizado. Então comeu. 

SAULO COMEÇA UMA VIDA NOVA 
Saulo conhecia Deus, mas não acreditava que os escritos sagrados estavam 
a falar acerca de Jesus, o Messias. Depois ele encontrou-se com Jesus. Este 
encontro foi um milagre de Deus. A partir desse momento, Saulo creu que 
Jesus era o Filho de Deus. Saulo foi salvo pela graça de Deus e através da fé 
pessoal no Senhor Jesus. A sua fé na Lei de Moisés não era suficiente para o 
salvar. 

Saulo foi para a sinagoga judaica e falou com as pessoas de lá. Ele era 
um homem transformado. Disse-lhes que 'Jesus é o Filho de Deus "(9:20). 
Os seus ensinos tornaram-se cada mais fortes (9:22). As pessoas disseram: 
'Ele está agora a pregar a fé que uma vez tentou destruir "(Gálatas 1:23). 

Os Judeus em Damasco não puderam argumentar contra as fortes 
palavras de Saulo, então fizeram um plano para matá-lo. Eles vigiaram as 
portas da cidade para o agarrarem. Os cristãos, ouvindo isto, numa noite 
fizeram Saulo 
descer por uma 
janela na muralha 
da cidade e ele 
escapou (9:25). 
Saulo conta a sua 
própria história em 
Gálatas 1:11–24, 
2:1. 

Saulo foi mais 
tarde a Jerusalém e 
tentou juntar-se 
aos discípulos ali, 
mas tinham medo 

© GRN 
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dele. Então Barnabé, um dos líderes da igreja, levou-o aos apóstolos. 
Barnabé disse-lhes o que tinha acontecido com Saulo na estrada de 
Damasco. 

A partir daquele dia, Saulo "falava ousadamente em nome do Senhor". 
Ele falou sem medo, e novamente os Judeus tentaram matá-lo. Alguns dos 
crentes levaram-no para o porto marítimo da Cesaréia e transportaram-no de 
barco até sua casa em Tarso (9:30). Tarso estava na Ásia Menor (Turquia). 

Neste momento Deus tornou a Igreja no Médio Oriente forte e corajosa. 
Os crentes tiveram um período de paz e muitas pessoas tornaram-se Cristãs 
(9:31). 

/Fale acerca disto: 

1. Como Deus mudou Saulo (9:6–16)? 
2. Que ensino a igreja deve dar aos novos crentes (9:15–20)? 
3. Por que os Judeus queriam matar Saulo (9:23,29)? 
4. Como Barnabé ajudou Saulo? 
5. O que aconteceu com os crentes (9:31)? 
6. O que aconteceu com Saulo (9:30)? 
7. Por que é importante que compreendamos a Bíblia? 
 

OS JUDEUS VÊEM O PODER DE JESUS 
Pedro não ficou o tempo todo, em Jerusalém. Um dia ele foi para Lida no 
noroeste de Israel. Nesta cidade Pedro conheceu Enéias, que tinha estado 
doente durante muitos anos. Pedro curou-o em nome de Jesus. Então, todos 
os Judeus que viviam na cidade, creram que Jesus era o Filho de Deus 
(9:35). 

Muitas pessoas que moravam nas proximidades também creram. Dorcas 
vivia em Jope. Ela ficou doente e morreu. Os crentes mandaram chamar 
Pedro urgentemente. Pedro lembrava-se como Jesus ressuscitou três 
pessoas (Mateus 9:25, Lucas 7:11-17, João 11:1-44). Pedro veio onde estava 
Dorcas. Ele mandou a multidão embora e se ajoelhou e orou. A senhora 
voltou à vida. Depois disso, muitas mais pessoas em Jope creram no Senhor 
Jesus. 

Pedro ficou em Jope para ensinar os judeus acerca de Jesus. Enquanto 
estava lá, Deus mostrou a Pedro que ele também deveria ensinar os não 
judeus. 

2 Agora leia Actos 10:1–48 
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PEDRO VISITA ALGUÉM QUE NÃO É JUDEU 
Os Romanos governavam Israel. Os soldados romanos da Itália viviam nas 
cidades e asseguravam os fortes. O exército Romano era organizado em 
grupos de 100 soldados. O capitão era chamado de "centurião" (Lucas 7:2). 
Um “regimento’ era um grupo maior, provavelmente de 1000 homens, cada 
regimento tinha um nome. 

Cornélio era um oficial do regimento Italiano. Ele e a sua família não eram 
Judeus, mas criam e oravam a Deus, embora não conhecessem Jesus. 

Um dia, quando Cornélio estava a orar, viu um anjo de Deus. "O que é 
isto, Senhor?", Perguntou ele. Deus deu-lhe uma mensagem: "Envia homens 
a Jope para trazer de volta um homem chamado Pedro. Ele está hospedado 
com Simão, o trabalhador de couro "(10:6-7). Cornélio obedeceu e enviou 
homens a Jope. 

Pedro, também teve uma visão de Deus. Enquanto ele estava a orar, 
ficou com fome. Então viu o que parecia ser um grande pano que descia do 
céu. Tinha todos os tipos de criaturas imundas - pássaros e animais - que os 
Judeus não tinham permissão para tocar ou comer. 

Não havia nenhum anjo, mas uma voz disse: 'Levanta-te, Pedro. Mata e 
come.’ 

"Eu nunca comi nada impuro", respondeu Pedro (10:14). A voz então 
disse: "Não digas que não é puro, o que Deus purificou" (10:15).  

A voz do céu veio três vezes. 
Enquanto Pedro estava a pensar acerca disto, serventes de Cornélio 

chegaram a casa de Simão e perguntaram por Pedro. Então o Espírito Santo 
disse a Pedro: "Não tenhas medo de ir com eles, porque eu os 
enviei" (10:20). 

No dia seguinte, Pedro foi com eles para Casaréia. A lei Judaica dizia que 
eles não deviam entrar em casa de não judeus, mas Deus mostrou-lhe que 
'Deus pode tornar qualquer coisa limpa "(10:15,28). Ninguém é demasiado 
difícil para Deus salvar! Ele salvou Saulo. Ele queria salvar Cornélio. 

Os judeus tratavam os não judeus como "impuros", mas Deus queria que 
eles ouvissem a Boa Nova de Jesus Cristo. Pedro disse a Cornélio : 'Agora eu 
sei que Deus não tem favoritos, mas quer pessoas de todas as nações." 
(10:34–35). 

Quando Cornélio e a sua família ouviram a Boa Nova de Jesus Cristo, 
creram. O Espírito Santo desceu sobre todos eles e louvaram a Deus em 
muitas línguas (10:45-46). Então Pedro baptizou-os "em nome de Jesus 
Cristo". O Espírito Santo veio sobre eles como no dia de Pentecostes (Actos 
2). 
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/Fale acerca disto: 

1. Porque Deus salvou Cornélio (10:2–4,34)? 
2. É obra do Espírito Santo em 10:44-46 o mesmo que em 2:4? 
3. Deus pode salvar qualquer um que Ele escolhe? 

2 Agora leia: Actos 11:1–30 

PEDRO VOLTA A JERUSALÉM 
Os cristãos Judeus em Jerusalém, não estavam satisfeitos com Pedro. "Você 
entrou na casa de pessoas que não são Judeus e comeu com eles, disseram 
eles (11:3). Pedro quebrou a lei Judaica! 

Pedro falou aos líderes da igreja sobre a sua visão e o que aconteceu em 
Jope. Ele disse-lhes o que João Baptista, disse antes de Jesus começar a 
pregar: "Ele (Jesus) vos baptizará com o Espírito Santo" (Marcos 1:8). 

Pedro disse aos líderes da Igreja que o Espírito Santo desceu sobre os 
não Judeus, assim como Ele havia descido sobre nós no início '(11:15), antes 
mesmo de os ter baptizado. Então, todos e louvaram a Deus juntos (11:18). 

Esta foi a promessa de Jesus a todos os que crêem na sua Boa Nova 
(João 14:15-18). 

COMO OS PRIMEIROS CRISTÃOS ESPALHARAM A BOA 
NOVA 

Por esta altura os outros crentes tinham viajado justamente através do 
Império Romano. No início, pregaram a Boa Nova de Jesus Cristo aos Judeus 
(11:19). Em seguida, alguns deles pregaram aos não Judeus (11:20). 
Crentes de Chipre e de Cirene (Líbia) vieram morar em Antioquia, na Síria. 
Antioquia era a terceira maior cidade do império Romano. Foi aqui que os 
crentes foram chamados cristãos pela primeira vez. Deus estava com eles e 
muitas pessoas creram e tornaram-se cristãs (11:21). 

Quando os líderes da igreja em Jerusalém ouviram isso, enviaram 
Barnabé a Antioquia para incentivar os novos Cristãos. Então ele foi para 
Tarso, para trazer Saulo de volta a Antioquia para ajudá-lo (11:25-26). O 
ensino é importante para os novos crentes, porque eles precisam de mudar 
os seus velhos hábitos. Podem fazer isso ao ouvirem bons professores e 
aprenderem as coisas da Bíblia que agradam a Deus e, seguindo os ensinos 
de Jesus. 

Ágabo, um profeta de Jerusalém, também veio a Antioquia. O Espírito 
Santo falou através dele que iria escassear a comida no Império Romano. 
Isto aconteceu no tempo do imperador Cláudio (41-54 DC). Eles queriam 
ajudar as pessoas necessitadas, assim que os Cristãos deram dinheiro a 
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Barnabé e Saulo para levarem como um presente para os líderes da igreja 
em Jerusalém. (11:29–30). 

/Fale acerca disto: 

1. Porquê que os líderes cristãos Judeus consideraram Pedro em falha 
(11:2)? 

2. Você está pronto para falar de Deus às pessoas de cor, cultura ou raça 
diferentes? 

3. Se Deus trata a todos de igual forma, o que devemos fazer? (10:34) Será 
que isso significa "Todas as pessoas são iguais"? 

4. Como Pedro trouxe de volta a paz e a unidade na igreja (11:17)? 
5. O que Deus estava a fazer através dos crentes em Antioquia (11:20,29)? 
6. Porque é que a leitura da Bíblia e o seu ensino são tão importantes na 

Igreja? 
7. O que inclui o testemunho e a obra da igreja? 
 

2 Agora leia Actos 12:1–25   

UM ANJO AJUDA PEDRO A ESCAPAR DA PRISÃO 
Os Romanos colocaram Herodes Agripa no comando da Judeia. Ele era neto 
de Herodes o Grande o rei mau e perverso que matou os bebés do sexo 
masculino em Belém, depois do nascimento de Jesus (Mt 2:16). 

Herodes Agripa colocou alguns Cristãos na cadeia e, em seguida, matou 
Tiago (12:2). Os líderes Judeus estavam satisfeitos com isso, então Herodes 
pegou em Pedro e colocou-o na prisão. Ele queria levar Pedro a julgamento 
após a festa da Páscoa Judaica (12:4). 

Mas Deus estava 
no controle. 
Herodes não podia 
fazer nada a Pedro, 
que Deus não 
permitisse. Agora 
Deus mostrou que 
o seu poder era 
maior do que o 
deste rei ímpio (1 
João 4:4). 

Na prisão, Pedro 
foi acorrentado a 
dois soldados. À © GRN 
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noite, quando Pedro 
estava a dormir, de 
repente, uma luz 
brilhou na cela e um 
anjo o acordou e 
disse: "Depressa, 
acorda! Veste-te e 
segue-me "(12:8). 

Imediatamente as 
correntes caíram das 
mãos de Pedro e ele 
seguiu o anjo. Eles 
passaram pelos 
guardas e saíram pelo 
portão de ferro, para a cidade. Pedro não sabia o que estava a acontecer até 
que o anjo o deixou. Então ele soube que não era um sonho. Ele foi para a 
casa da Maria, onde todos os Cristãos estavam a orar por ele (12:12). No 
início, eles não acreditavam que era Pedro e que as suas orações tinham sido 
respondidas (12:15).   

'Diga a Tiago e aos irmãos Cristãos acerca disto ", disse Pedro e depois 
deixou-os. 

Herodes matou os guardas da prisão, porque Pedro tinha escapado. 
Então ele foi para Cesaréia numa visita de Estado. Lá ele se sentou na 
cadeira especial e falou para uma multidão de pessoas. 

'Esta é a voz de um deus, não de um homem ", gritava a multidão. Então, 
um anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não deu qualquer louvor a 
Deus, o Todo-Poderoso (12:22-23). Herodes morreu em 44 DC, mas a 
mensagem de Deus espalhou-se ainda para mais lugares (12:24). 

/Fale acerca disto: 

1. O que aconteceu com Pedro quando ele estava na prisão (12:6–10)? 
2. Como a oração pode ajudar as pessoas que estão presas numa prisão? 
3. Como a oração pode ajudar as pessoas que estão presas pela pobreza, 

doença e medo? 
4. Porquê que o anjo do Senhor feriu Herodes (12:23)? 
 

CONCLUSÃO 
Os Actos dos Apóstolos, têm sido frequentemente chamados de "Os Actos do 
Espírito Santo". Lucas escreveu-os para que as pessoas ficassem a saber 
acerca das grandes obras de Deus através do poder do Espírito a trabalhar, 

© GRN 
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através dos apóstolos. 
Nos primeiros dias da igreja Cristã, os crentes compartilhavam a Boa 

Nova de Jesus Cristo através dos países do Médio Oriente. Então, Filipe falou 
da Boa Nova, e o Etíope levou a Boa Nova para a África. Os livros de história 
dizem-nos que Marcos levou a Boa Nova para o Egipto e Tomé levou a Boa 
Nova para a Índia pois ela se espalhou lá. Saulo levou a Boa Nova para a 
Europa. 

Nos primeiros dias da igreja os Cristãos à vezes eram perseguidos, mas 
eram firmes, com amor e carinho. Eles não lutavam quando havia problemas. 
Muitos se mudaram. Onde quer que fossem, eles testemunhavam do Senhor 
Jesus ressuscitado pelo poder do Seu Espírito. 

Encontraram Judeus que criam no verdadeiro Deus, mas que não sabiam 
que Jesus era o Filho de Deus. Muitos dos judeus converteram-se ao 
Cristianismo. Foi nessa época que os crentes foram pela primeira vez 
chamados Cristãos. O Espírito Santo de Deus trabalhou nas suas vidas. Eles 
foram salvos, ao crerem em Jesus. 

Nós lemos sobre as três pessoas mais conhecidas que se converteram 
nesta altura: 

O homem da Etiópia, que acreditava em Deus e queria entender mais 
sobre o Messias falado nos escritos sagrados Judaicos (o nosso Antigo 
Testamento). 

Saulo, que cria em Deus, mas não podia crer que Jesus era o Messias. 
Cornélio, que cria em Deus e O adorava, mas não tinha ouvido falar de 

Jesus. 
Deus amou estes homens, e assim o Espírito Santo conduziu Filipe, 

Ananias e Pedro até eles. Quando eles ouviram e entenderam a mensagem 
acerca de Jesus, creram em Deus e foram salvos. 

Da mesma maneira, Deus quer que falemos aos outros acerca de Jesus 
Cristo. Você conhece alguém que crê em Deus, mas não sabe como ser 
salvo? Peça ao Espírito Santo para guiá-lo, para que possa falar-lhes acerca 
de Jesus Cristo. 

No nosso próximo comentário bíblico (Actos, Parte 2), você vai saber 
como o Espírito Santo levou Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, para 
pessoas de outros países que não conheciam o verdadeiro Deus. Eles 
acreditavam em falsos deuses e ídolos. Mas através dos ensinos de Paulo e 
do poder do Espírito Santo, muitos deles se tornaram Cristãos. Eles foram 
salvos dos seus pecados através da fé em Jesus, arrependimento e o perdão 
dos pecados pela graça e misericórdia de Deus. 

Todos nós podemos ter um papel a desempenhar no plano de Deus para 
salvar o mundo. Em cada época ou geração, são muitos os que nascem e 
crescem sem nunca ouvirem a Boa Nova de Jesus Cristo. Jesus ensinou que 
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cada nova geração deve "nascer de novo" (João 3:3). Portanto, a cada nova 
geração os Cristãos devem continuar o trabalho de falar ao mundo acerca de 
Jesus Cristo. Se colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e tivermos nascido de 
novo, Deus quer que falemos aos outros da Boa Nova. Nós podemos ser 
conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, assim como Paulo foi nos primeiros 
dias da igreja primitiva. Leia Actos Parte 2 (capítulos 13 a 28) que mostra 
como a fé Cristã se espalhou por todo o mundo. Isso aconteceu durante um 
período de 40 anos antes que o templo Judaico em Jerusalém fosse 
destruído em 70DC. 

Esta é uma obra do Espírito Santo. É por isso que deve estudar Actos dos 
Apóstolos. Então vai entender mais acerca de como Deus quer que você viva 
hoje no poder do Seu Espírito. 

Hoje, 2 biliões de pessoas no mundo se chamam de "Cristãos". Todos os 
anos há mais de 50 milhões de novos crentes. Eles precisam de "nascer de 
novo", aprender, crer e aplicar os ensinos de Jesus. E precisam de ser 
ensinados sobre a vida e os escritos dos crentes na Igreja primitiva. Precisam 
que lhes digam o que é verdade e o que é errado. Por isso, nós o 
incentivamos ler a sua Bíblia diariamente. Os Comentários Bíblicos Manna 
vão ajudá-lo a entender a Bíblia e ajudá-lo a ensinar aos outros a verdade de 
Deus. 

VERIFICAÇÃO DO PROGRESSO PESSOAL (Auto Avaliação) 

Nós poderíamos ser como Saulo e Cornélio e o Etíope eram no início -, podemos 
crer em Deus, mas ainda não entendemos o que a Bíblia diz acerca de Jesus. A 
verdade de Deus acerca de Jesus e o Espírito Santo o irão mudar e libertá-lo da 
sua antiga vida. Por isso é importante que você entenda o que Deus lhe ensinou 
através do estudo de Actos, capítulos 1 a 12. 
 

O que Actos, capítulo 1 ensina: 
 Jesus ressuscitou (versículos 1–3)? 
 a última ordem de Jesus (4)? 
 O Espírito Santo prometido como um dom para todos os crentes (5–8)? 
 Jesus subiu ao céu (9–10)? 
 a promessa da volta de Cristo (11)? 
 a vida dos crentes antes que o Espírito Santo fosse dado (12–15,21–26)? 
 a morte de Judas (16–20)? 

 

O que Actos, capítulo 2 ensina: 
 como o Espírito Santo veio pela primeira vez (versículos 1-3)? 
 o dom que Ele deu de falar em línguas diferentes (4–11)? 
 como as pessoas se comportam quando o Espírito Santo está a trabalhar 

(12–13)? 
 como é importante ensinar as pessoas a partir dos escritos sagrados (14–

31)? 
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 como é importante informar as pessoas acerca de Jesus (32–36)? 
 o que acontece quando as pessoas pregam a Boa Nova de Jesus Cristo 

(37,41)? 
 como as pessoas são salvas dos seus pecados (38–40)? 
 como a vinda do Espírito Santo transforma a nossa comunhão com outros 

crentes (42–47)? 
 

O que Actos, capítulo 3 ensina: 
 como Deus dá o poder de realizar milagres em nome de Jesus (versículos. 1-

8)? 
 o que acontece com outras pessoas, quando alguém é curado em nome de 

Jesus (9–11)? 
 que oportunidade isso dá para pregar a Boa Nova de Jesus Cristo (12–26)? 

 

O que Actos, capítulo 4 ensina: 
 as pessoas que são contra a verdade de Deus (versículos 1-7)? 
 como o Espírito Santo nos torna ousados para pregar a Boa Nova (8–13)? 
 Como é importante é "falar em nome de Jesus” (14–22)? 
 como é importante orar e louvar quando somos perseguidos (23–30)? 
 Como o Espírito Santo trabalha entre os crentes (4,31–37)? 

 

O que Actos, capítulo 5 ensina: 
 a importância de não mentir a Deus e não ofender o Espírito Santo 

(versículos 1-11)? 
 como devemos adorar, testemunhar e trabalhar, como a igreja primitiva fez 

(12–16)? 
 como lidar com a inveja, medo e perseguição (17–28)? 
 como podemos ser ousados e conhecer as bênçãos, como fizeram os 

apóstolos, (29-42)? 
 

O que Actos capítulo 6 ensina: 
 o que os líderes fizeram quando tinham um problema porque a Igreja estava 

a crescer tão depressa (versículos 1-6)? 
 o que acontece quando a igreja está feliz e em crescimento (7)? 
 como e por que os homens importantes falaram mal contra a verdade de 

Deus (8–14)? 
 o que as pessoas viram quando Estevão foi acusado falsamente (15)? 

 

O que Actos capítulo 7 ensina: 
 o plano de Deus para os Judeus o qual Estevão lhes falou (versículos 1-50)? 
 as palavras que Estêvão falou contra os líderes Judeus (51–53)? 
 o que fez os líderes Judeus ficarem zangados o suficiente para matarem 

Estêvão (54–58)? 
 o que foi especial sobre Estêvão quando o apedrejaram (59–60)? 
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O que Actos, capítulo 8 ensina: 
 como Deus pode usar problemas para que a boa nova se espalhe para 

outros lugares (versículos 1-8,25-26,40)? 
 como o pecado nos pode tornar prisioneiros (9–24)? 
 como o Espírito Santo nos pode usar para levar a salvação a pessoas de 

lugares distantes (27–39)? 
 

O que Actos, capítulo 9 ensina: 
 como Saulo perseguiu os Cristãos (versículos 1-2)? 
 como Saulo tornou-se Cristão n (3–19)? 
 como os ensinos de Saulo acerca da Boa Nova de Jesus estavam cheios 

de poder (20–22)? 
 por que Saulo foi perseguido pelos Judeus em Damasco e Jerusalém (23–

29)? 
 como Saulo levou a Boa Nova a Tarso, na Turquia (30)? 
 como a igreja no Médio Oriente cresceu e ficou forte (31)? 
 o trabalho de Deus, que Pedro fez no seio dos Judeus (32–43)? 

 

O que Actos, capítulo 10 ensina: 
 como Deus ouve e responde à oração de um estrangeiro (versículos 1–8)? 
 como Deus mostrou a Pedro que ele deveria aceitar os não Judeus (9–23)? 
 que mensagem Pedro pregou aos que não eram Judeus (24–43)? 
 A vinda do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes (44–48)? 

 

O que Actos, capítulo 11 ensina: 
 que outros crentes disseram quando Pedro foi para as pessoas que não 

eram Judeus (versículos 1–18)? 
 como a igreja cresceu e tornou-se forte em Antioquia (19–26)? 
 como as igrejas começaram a ajudar e a apoiar-se umas às outras (27–

30)? 
 

O que Actos, capítulo 12 ensina: 
 como o rei Herodes tentou destruir a obra de Deus (versículos 1–4)? 
 como Deus respondeu às orações e salvou Pedro da prisão (5–19)? 
 como Deus destruiu Herodes (19–23)? 
 como a igreja continuou a crescer (24)? 
 como Deus preparou Saulo, Barnabé e Marcos para serem Seus 

mensageiros (25)? 
 
 
 

[Acts part 1 1e Portuguese 2012 rev 2020] 
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