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É difícil imaginar a Bíblia sem o livro de Atos. Temos quatro relatos da vida e ministério de Jesus, mas só uma da igreja primitiva. Por causa disso, este livro ocupa um
lugar indispensável no cânon bíblico.
O livro de Atos é um desafio para nossa igreja! Quando comparamos nossa visão,
dedicação, entusiasmo, confiança e poder do século 21, com os da igreja do primeiro
século, reconhecemos que temos falhado. No livro de Atos, vemos uma igreja perseguida constantemente, mas que crescia de maneira impressionante. Como é verdadeira
a famosa afirmação: “O sangue dos mártires é a semente da igreja”!
Há um segredo para esse fantástico crescimento da igreja nos primeiros trinta anos –
anos que mudaram o mundo? Sim, a igreja de Cristo foi totalmente dominada pelo
poder do Espírito Santo, que a impulsionou e capacitou para testemunhar. Por causa
disso, muitos comentaristas entendem que o nome mais adequado para o livro seria:
Os Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos.
Devemos ter cuidado de não romantizar a igreja primitiva como se fosse uma igreja
sem falhas. Foi uma igreja com problemas – rivalidades, divisões, hipocrisias, heresias e imoralidades! Nestas lições, veremos como muitos desses problemas foram
enfrentados, tratados e resolvidos.
W. Graham Scroggie comenta: “O sentido do livro não é tanto biográfico ou histórico,
mas espiritual, e seu propósito dominante é relatar o que o Senhor ressurreto fez por
muitos servos em muitos lugares em benefício de muita gente, pelo Seu Espírito. ...
Não há nenhuma conclusão formal do livro, que fica aberto e incompleto, porque a
grande obra começada não terminou com a prisão de Paulo. Ainda continua, e durante todos os tempos o Cristo glorificado nunca tem cessado de operar por meio
dos Seus remidos”.
John D. Barnett
O comentário básico usado pela maioria dos escritores destas lições é o excelente
livro A Mensagem de Atos, John R.W. Stott, ABU Editora. Vale a pena adquirir um
exemplar nas melhores livrarias, ou diretamente com a Editora Cristã Evangélica.

Grande parte das
estratégias didáticas
sugeridas nas lições
visa envolver os alunos
com o assunto, de
forma que participem
ativamente da
aprendizagem,
construindo
conhecimento. Por
isso, as sugestões
para o professor não
se limitam a como
transmitir os conteúdos
das lições, mas o
orientam a promover
situações propícias à
aprendizagem.

Recursos
didáticos

Acesse:
www.editoracristaevangelica.com.br/
recursosdidaticos para baixar as apresentações de PowerPoint® das lições.

gerais
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A necessidade de
viver a Bíblia
Pr. Emerson da Silva Pereira

1

texto básico

Tiago 1.22-25

texto devocional

Salmo 119.43-48

leia a Bíblia diariamente
seg

Tg 1.22-25

ter

Dt 6.4-9

versículo-chave
Tiago 1.22
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos”

qua

Sl 1.1-6

qui

1Pe 2.1-3

alvo da lição

sex

Mc 7.18-23

Levar o aluno a refletir na necessidade de se praticar e viver a Palavra de Deus,
a fim de que enxergue a Bíblia como uma necessidade para a sua própria vida.

Ao preparar a aula, você
precisa lembrar que seu
alvo é ensinar a palavra
de Deus a fim de transformar a
vida dos alunos. Para isso, tenha
sempre em mente o que eles
precisam saber, sentir e agir.

LA FLEUR MAGIQUE/SHUTTERSTOCK

Um ensino criativo se
baseia na construção
do conhecimento com
a participação ativa
dos alunos. Para que
se sintam motivados a
participar, é importante
considerar a realidade
deles, suas limitações
e capacidades. Isso
significa que você deve
usar a criatividade
para adaptar algumas
sugestões apresentadas
no guia, de acordo
com a realidade de sua
turma.

Orientações
CHRISTOPHER HALLORAN/SHUTTERSTOCK

Professor

sáb

Jo 14.15-21

dom

Sl 119.41-48

de Deus temos de entender que é impossível
uma compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e afastados de outro. Howard Hendricks, escritor
e professor de teologia, também afirmou:
“muitos de nós queremos uma palavra de
Deus, mas não queremos a Palavra de Deus.
Sabemos o bastante para possuirmos uma
Bíblia, mas não o bastante para deixarmos
que ela nos possua”. Temos diante de nós
mesmos umas destas duas realidades.

O aluno será capaz de:
saber reconhecer que não se pode viver
parcialmente os ensinos bíblicos
sentir
almejar andar pelos caminhos retos
agir dedicar-se à prática dos ensinamentos bíblicos
Apresentação
verifican
Curiosidade Bíblica nº 13: comece verificando quem encontrou a resposta da pergunta
deixada, na semana passada. A resposta
correta está em Isaías 40.31 Edwards: “Este
livro te afastará do pecado ou o pecado te
afastará deste livro”. Mas é bom relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra de Deus
temos de entender que é impossível uma
compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e af

aplicação

Compartilhar o amor de Deus com uma paixão
contagiante, a fim de levar todos os homens,
sem distinção de classe, raça, sexo e idade, a
um relacionamento pessoal com Jesus Cristo,
e ajudá-los a construir uma base sólida de vida
fundamentada na Palavra de Deus.

!

Jesus encerra Seu sermão na montanha
ilustrando a questão da obediência aos
Seus ensinos (Mt 7.24-27). Disse que dois
homens construíram cada um uma casa,
sendo que um edificou sobre a rocha e o
outro sobre a areia. Pois bem, diante da
chuva, dos ventos e das enchentes, a casa

Introdução
Já foi citada a famosa frase de Jonathan
Edwards: “Este livro te afastará do pecado ou
o pecado te afastará deste livro”. Mas é bom
relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra
1
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O aluno será capaz de
saber
sentir
agir

o que meus alunos devem saber?
o que devem sentir?
o que devem fazer?

Sugestão Inicial

2

Este é um momento de grande importância, quando você deverá atrair a
atenção e o interesse da classe para o
que será ensinado.

Estratégias
de ensino
Professor, lembre-se de que
ministrar uma aula não
significa apenas transmitir
um amontoado de
informações teológicas ou
conhecimentos puramente
pessoais sem a interação
com a classe.
É importante que os alunos
sejam incentivados
a participar no processo
de aprendizagem.

Perguntas
Começar a aula fazendo perguntas é
uma estratégia interessante para que
você conheça o que os alunos pensam,
sentem ou como agem sobre o assunto
da lição. Usadas no decorrer e no
final da aula, as perguntas também
constituem uma estratégia didática
com muitas possibilidades educativas:
despertar no aluno a necessidade
de refletir e se expressar sobre
determinado assunto;
demonstrar interesse pelas
contribuições dos alunos; estimular
a participação de todos; avaliar
a compreensão do que já foi
apresentado; redirecionar o ensino em
função da aprendizagem da turma.

Indicações
de livros
sobre a rocha permaneceu e a sobre a areia
desabou. Mas o interessante nisso é que no
homem prudente Jesus identificou “aquele
que ouve estas minhas palavras e as pratica” e
no homem insensato “aquele que ouve estas
minhas palavras e não as pratica”.

mens construíram cada um uma casa, sendo
que um edificou sobre a rocha e o outro
sobre a areia. Pois bem, diante da chuv

Andragogia em Ação:
como ensinar adultos
As Sete Leis do
Aprendizado

Bem, vimos nesta lição que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver
de modo digno, como agradar a Deus, como
produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas
através da Bíblia nós conhecemos, também,
o amor de Deus. Ela nos diz que Jesus Cristo
é o Seu Filho, que Ele tornou-Se homem
por nossa causa e morreu na cruz para nossa
salvação. E, ainda, a Bíblia nos recomenda
que anunciemos a todos os homens essa boa
nova de salvação. Por tudo isso, afirmamos: o
crente tem necessidade de conhecer a Bíblia.

Orientação Didática
Para desenvolver o conteúdo deste estudo,
você vai contar com a participação de seus
alunos. Como o tema é bastante prático e
está relacionado com o dia a dia do aluno,
você poderá promover um estudo em que
todos participem.
Divida a sua classe em cinco grupos. Cada
grupo irá discutir um item do estudo. Não
haverá dificuldades, pois os temas são bem
fáceis.

Já foi citada a famosa frase de Jonathan
Edwards: “Este livro te afastará do pecado ou
o pecado te afastará deste livro”. Mas é bom
relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra
de Deus temos de entender que é impossível
uma compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e afastados de outro. Howard Hendricks, escritor
e professor de teologia, também afirmou:
“muitos de nós queremos uma palavra de
Deus, mas não queremos a Palavra de Deus.
Sabemos o bastante para possuirmos uma
Bíblia, mas não o bastante para deixarmos
que ela nos possua”. Temos diante de nós

I. Obediência proposital
(Tg 1.22-25)

“Todo obediente ouve a palavra, mas nem
todo ouvinte obedece.”

A primeira necessidade para se viver a
Palavra de Deus é a obediência proposital.
O crente tem diante de si o caminho da
obediência ou da negligência. Deus poderia
obrigar a todos que Lhe obedecessem, mas
concede o privilégio de que, espontanea-mente, os salvos vivam a Sua Palavra como
um ato de obediência voluntária e proposital. Tiago 1.22 levanta um ponto em comum
entre o praticante e o não praticante da
Palavra: ambos ouviram! Mas, afirma que
aquele que apenas ouve a Palavra de Deus,
sem vivê-la, está se enganando, se iludindo.

Educação Cristã
Ensinando para
Transformar Vidas

Zezina S. Bellan
Ed. SOCEP
Bruce Wilkinson
Ed. Betânia
Madalena de O. Molochenco
Ed. Vida Nova
Howard Hendricks
Ed. Betânia

Revisão e Aplicação
Faça a revisão por meio de cinco perguntas.
Aos alunos do grupo 1 pergunte: Com que
finalidade a Bíblia foi escrita, segundo o Salmo
119.105?

Estilos de Aprendizagem

Marlene D. LeFever
CPAD

Métodos Criativos de
Ensino
101 Ideias Criativas
para Professores

Marlene D. LeFever
CPAD

Aos alunos do grupo 2 pergunte:
Como se consegue a santificação individual,
por meio do estudo da Bíblia?
Aos alunos do grupo 3 pergunte:
Como o crente demonstra em seu dia a dia
eficácia espiritual?

Jesus encerra Seu sermão na montanha
ilustrando a questão da obediência aos Seus
ensinos (Mt 7.24-27). Disse que dois ho2
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Orientação Didática

David Merkh e Paulo França
Ed. Hagnos

Sugestão Final

3

Apresenta estratégias que estimulam
a participação dos alunos, valorizam
o conteúdo, reforçam as aplicações e
facilitam a aprendizagem. Portanto, para não
perder de vista o alvo da lição, use a criatividade, apresente domínio da matéria e observe
se os alunos estão entendendo o assunto.

4

Dependendo da estratégia, a revisão
é feita no decorrer da aula. Mas se ao
final você perceber dúvidas, esclareça-as. A aplicação também poderá ser feita no
decorrer da aula ou no final. Ela vai sendo
feita pelos próprios alunos ou conduzida
por você, professor, conforme a estratégia
utilizada. Ao final, verifique se a classe consegue relacionar as verdades ensinadas às
necessidades e realidades pessoais.

Atividades em grupos

Dinâmicas

Audiovisuais

Aula expositiva

Em todas as atividades dessa
natureza, é fundamental a mediação
do professor. Você deve prepará-las
de forma a atingir claramente os
objetivos: aproximar mais as pessoas;
respeitar as ideias do outro; saber ouvir
e esperar a vez de falar; expressar-se de
forma a ser bem compreendido; fazer
descobertas que apenas se tornam
possíveis por meio do diálogo e da
troca de ideias.
As atividades devem ser interessantes
e desafiadoras, para se obter um bom
resultado. Cabe a você acompanhar
o trabalho dos grupos e organizar a
apresentação dos resultados, aplicando
e concluindo o assunto.

Lidar com estratégias
diferentes não é fácil,
principalmente para
os professores que
estão habituados com
aulas exclusivamente
expositivas. Precisamos
enfrentar os desafios
para romper com as
formas tradicionais de
ensino estabelecidas
no passado, criando e
utilizando estratégias
que envolvam a
participação dos
alunos e favoreçam a
aprendizagem.

Têm por objetivo
atrair a atenção
dos alunos,
despertar o
interesse e
colaborar na
apreensão e
fixação do
assunto. Jesus
usou recursos
audiovisuais com
a finalidade de
interagir mais
e melhor com
Seus seguidores,
favorecendo-lhes
a aprendizagem.

É uma estratégia que não
deve ser abandonada.
Alguns assuntos exigem
participação direta do
professor que nesses
momentos deve se esforçar
para cativar os alunos
e desafiá-los à reflexão
pessoal.
A aula expositiva é
plenamente conciliável com
a estratégia de perguntas.
Intercale momentos
de exposição com
perguntas interessantes e
desafiadoras.
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Trinta anos que
mudaram o mundo
Pr. John D. Barnett

KOYA979/SHUTTERSTOCK

1

texto básico

Lucas 1.1-4; Atos 1.1-5

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Atos 1.6-11

seg

At 1.1-5

versículo-chave

Atos 1.8

ter

Lc 1.1-4

“Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.”

qua

Cl 4.10-17

qui

At 11.19-26

alvo da lição

sex

At 13.1-4

O aluno compreenderá o pano de fundo para o estabelecimento da igreja e sua expansão.
Atentará também para a forma como Lucas introduziu o livro de Atos.

sáb

At 16.10-17

dom Rm 1.8-17

O aluno será capaz de
saber

compreender o pano de fundo para o estabelecimento da igreja e sua expansão;

sentir perceber o desafio de alcançar uma nova visão e um novo compromisso com a obra
do Senhor e com a igreja, a partir das reflexões sobre o livro de Atos;
agir
colocar em prática ações que cumpram os compromissos com a obra do Senhor.
Sugestão Inicial
Professor, chame a atenção dos alunos para a importância do tema desta lição e das demais
da série, que contemplará não só a situação histórica do livro de Atos e sua relevância para
os dias atuais, como também será uma oportunidade de reflexão sobre os desafios que estão
diante de nós.

Orientação Didática
Professor: procure repassar as informações introdutórias de acordo com a necessidade de sua
classe. Será impossível dar todo este material numa aula de 50 ou 60 minutos.

F

oram três décadas-chave na história do mundo. Bastaram aproximadamente
trinta anos (entre 33 e 64 d.C.) para que um novo movimento crescesse tanto
que chegou a ganhar suficiente credibilidade para tornar-se a maior religião, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram
um tremendo impacto em todos os setores da sociedade de então. Tudo começou
com um grupo de doze homens, algumas mulheres... e logo o Espírito desceu.
7

O livro que mais fala desse fenômeno do crescimento da fé cristã é Atos dos Apóstolos.
Tem havido muita discussão a respeito do nome correto do livro. Não são os atos de
todos os apóstolos, porque só alguns apóstolos são destacados, especialmente, Pedro,
Paulo e Tiago, meio-irmão de Jesus. Talvez o nome mais exato, embora extenso, seria
Atos do Espírito Santo, por meio dos Apóstolos.
Nota da Redação
Para ajudar os alunos e professores que não têm acesso a comentários ou dicionários bíblicos,
tentamos fornecer mais informações introdutórias sobre o livro de Atos.

O versículo-chave do livro é Atos 1.8 – “Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês
o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e
Samaria e até os confins da terra”. Assim, Lucas mostra o propósito do livro: “trata-se
de uma história especial sobre o estabelecimento e a extensão da igreja entre judeus
e gentios pela localização gradual de centros de influência em pontos salientes do
império romano, desde Jerusalém até Roma” (Bíblia Vida Nova). Dr. Lucas mostra
que com a descida do Espírito Santo no Dia de Pentecostes os discípulos receberam
o poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria...
e até aos confins da terra.
Nesta primeira lição, vamos considerar a situação histórica do livro, autor, personagens, sua relevância para hoje, como também no seu prefácio.
A apresentação da lição em tópicos e subtópicos bem distribuídos favorece a utilização
da aula expositiva. Para evitar que só o professor fale o tempo todo, é interessante a participação dos alunos com leitura dos textos e perguntas. O professor poderá utilizar algum recurso
visual, como: quadro de giz ou pincel, cartazes, data-show, retroprojetor, etc, para colocar o
roteiro da lição.

I. A situação histórica de Atos
Para compreendermos a grandeza do sucesso dos primeiros crentes, precisamos entender
as forças que os ajudavam e as forças que agiam contra eles na cultura em que estavam.
1. Três vantagens para os primeiros crentes
a. Paz romana
Durante quase 100 anos, o império romano foi rasgado por sucessivas guerras
civis até a ascensão de Augusto César, em 31 a.C. Paz reinou pelo império, e isso
8

trouxe estabilidade e boas comunicações, através das grandes estradas romanas,
que facilitaram muito a disseminação do Evangelho. Lucas relata viagens que
antes teriam sido impossíveis. Viajar era seguro e rápido.
b. Língua grega
Outro fator que ajudou no avanço da igreja de Cristo foi a cultura grega. Embora
o latim fosse a língua oficial, a maioria falava grego. É importante notar que Paulo discursou aos oficiais romanos em grego. Esse foi o motivo por que o Novo
Testamento foi escrito em grego, o que assegurou uma comunicação universal.
c.

Fé judaica
Os romanos nunca entenderam os judeus, mas muitos os respeitaram e foram
atraídos ao judaísmo, especialmente por causa do seu monoteísmo, do seu livro
sagrado (o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no segundo século
a.C.) e do seu tipo de culto.

2. Duas barreiras para os primeiros crentes
É tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelizar. Não! Era uma
tarefa árdua. Para os gregos, a mensagem do Evangelho era louca, para os romanos,
fraca e para os judeus, escandalosa. Crentes em toda parte enfrentaram oposição
como sendo antissociais, ateístas e esquisitos.
a. O evangelho era escandaloso para os judeus – Não era fácil, e não é até hoje, para
um judeu seguir a Cristo.
•

Os mensageiros eram leigos iletrados e incultos (At 4.13). Os judeus eram acostumados com os eruditos rabis.

•

A mensagem parecia uma afronta ao judaísmo. A proclamação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como o Messias foi algo incompreensível. Pior ainda, o livro
da lei dizia que “o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus” (Dt 21.23).
Então, Jesus, pela Sua morte na cruz, falhou e foi maldito. Era ridículo e ofensivo
sugerir que Ele era o Messias prometido.

•

A eclesiologia da igreja parecia algo blasfemo. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrifical, não praticavam circuncisão e não frequentavam o templo.
Não é para ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus contra a defesa
de Estêvão (At 7.54). Aonde os crentes iam, havia tumultos, instigados pelos
judeus (At 13.50; 14.1-5,19; 17.5-9).
9

b. O evangelho era loucura para os gentios
• Por causa da sua posição religiosa que provocou oposição, e mesmo perseguição.
Os romanos tinham muitos deuses, que formavam parte do culto do Estado,
enquanto os crentes pregavam que havia um só Deus, e mais: “Não tenha outros
deuses diante de mim” e “Não faça para você imagem de escultura..." “Não adore
essas coisas....". Se você não se envolvia nas observâncias religiosas dos velhos
deuses, você era uma ameaça ao Estado. Também os romanos não entendiam os
crentes que tinham um rito de “comer o corpo de Jesus” – isso falava de canibalismo.
•

Por causa da sua vida social nada atraente. Não frequentavam o teatro e não
gostavam das histórias dos deuses.

•

Por causa da tensão na família, que surgia, por exemplo, quando a esposa era
crente e o marido não. Era muito difícil um casamento misto funcionar.
Professor, dê um tempinho para que os alunos conversem com o colega do lado sobre
a afirmação que se segue.
aplicação

Em cada área da vida, o crente daquele tempo enfrentava muitos obstáculos. Se você acha que é difícil
ganhar pessoas para Cristo hoje, deve ser grato por não ter vivido nos dias da igreja primitiva, quando
a tarefa era imensamente mais difícil.

II. O autor do livro de Atos
1. O que o NT diz a respeito de Lucas, o autor
a. Escritos de Paulo
(Cl 4.10,14; Fm 24; 2Tm 4.11)

Lucas era médico, crente gentílico, companheiro de Paulo e associado com João
Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsória.
b. Prefácio a Lucas e Atos
(Lc 1.1-4)

Geralmente é aceito que Lucas 1.1-4 é o prefácio, tanto do Evangelho como também
de Atos. Lucas delineia cinco passos na composição do seu trabalho:
•

eventos históricos – “…uma narração coordenada dos fatos que entre nós se
realizaram” (Lc 1.1);
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•

testemunhas contemporâneas – “… foram deles testemunhas oculares” (Lc 1.2);

•

pesquisa pessoal – “… cuidadosa investigação de tudo desde sua origem” (Lc 1.3);

•

escrita – Lucas já tinha comentado que … “muitos já empreenderam uma narração
coordenada…” (Lc 1.1) (Marcos estava incluído aqui). Desta feita é a vez de
Lucas – “… igualmente a mim pareceu bem... dar-lhe por escrito...” (Lc 1.3);

•

o primeiro leitor – “… excelentíssimo Teófilo” (Lc 1.3).
aplicação

Assim os eventos realizados foram testemunhados, investigados e escritos para que sejam a base da
nossa fé e dão “plena certeza das verdades” (v.4).

c.

As passagens “Nós”
(At 16.10-17; 20.5-15; 21.1-18; 27.1-28.16)

Lucas foi testemunha ocular e participante de certos eventos. Várias vezes, Lucas
muda da terceira pessoa do plural – “eles”, para a primeira pessoa do plural – “nós”.
Estude essas passagens bíblicas.
2. Sua igreja em Antioquia da Síria
A tradição diz que Lucas era da igreja da Antioquia da Síria. É bom notar as qualidades
desta igreja que influenciaram muito a vida de Lucas (At 11.19-30; 13.1-4). Foi uma
igreja fundada por Barnabé e Paulo, que cresceu rapidamente e tinha uma liderança
forte. Era uma igreja de oração, sem distinção social; uma igreja que contribuía e
tinha uma paixão por evangelismo. Foi em Antioquia que os crentes, pela primeira
vez, foram chamados cristãos, provavelmente porque sempre estavam falando de
Cristo! A vida de Lucas foi influenciada pela igreja Dele.
Peça que os alunos reflitam sobre a pergunta a seguir.
Qual a influência da igreja em sua vida?

Professor, você poderá alterar o andamento da aula, trabalhando o próximo tópico de forma
bem participativa. Para isso, deverá distribuir os itens de 1 a 6 a grupos de 2 ou 3 componentes
que tenham facilidade de expressão e algum conhecimento bíblico, para que estudem a parte
que lhes cabe, com antecedência. Quando chegar esse momento da lição, eles terão a oportunidade de apresentar a sequência do assunto.
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III. Os personagens do livro de Atos
É interessante notar algo sobre os primeiros evangelizadores, que causaram um impacto impressionante no mundo.
1. Eram leigos sem nenhuma qualificação
(At 4.13)

“Eram homens iletrados e incultos”. Não havia nenhum rabi entre eles. É a mesma
coisa hoje – os leigos são os mais responsáveis pelo crescimento da igreja.
2. Eram leigos sem nenhuma organização
Não tinham nenhuma sede, secretárias, telefones, rádio ou TV; nem se imaginava
que algum dia teríamos algo como a internet; enfim, nenhuma das coisas que consideramos indispensáveis, hoje, para um grande impacto na evangelização. Não tinham
templos, nem prédios próprios nem finanças. De fato, tinham de levantar às 4 horas
da madrugada para fazer tendas (At 18.3) ou o equivalente, antes de pregar nas ruas.
3. Eram crentes transculturais
(At 2.9-11)

Na igreja primitiva encontramos pessoas de diversas classes: judeus e gentios, gregos
e romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos.
4. Eram crentes bem unidos
(At 2.44-46; 4.32-35)

“Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum”... “Ninguém considerava
exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum”.
Praticavam hospitalidade.
5. Tinham uma mobilidade incrível
Veja o exemplo da família de Áquila e Priscila: num momento estão em Corinto
(At 18.2), noutro em Éfeso (At 18.24) e outro em Roma (Rm 16.3). Graças a Deus
por aqueles que em nossos dias estão prontos a mudar de cidade, a fim de plantar
igrejas onde ainda não existe testemunho do evangelho.
6. O contexto deles e sua relevância para nós hoje
É fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós. Mas há
algumas semelhanças notáveis.
a. Seu contexto era os centros urbanos – O alvo dos primeiros crentes era as grandes
cidades – Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto – cidades-chave. A influência das cidades grandes é muito importante para a evangelização.
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b. Seu contexto era de muitas religiões – Eles não dialogavam com as outras ideologias,
nem as denunciavam, simplesmente proclamavam Cristo com todo o poder de
persuasão ao seu dispor. Mas havia diferenças na maneira de apresentar o evangelho – por exemplo, no meio do paganismo de Listra (At 14.11-18) e no contexto
filosófico de Atenas (At 17.16-31). Essa é uma lição importante para nós.
c.

Seu contexto era de rejeição – Nem sempre expressada da mesma maneira. Às
vezes, havia apatia, como em Atenas, outras vezes era oposição total. Mas o que
provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo
evangelho, vidas cristãs autênticas.

Conclusão
Esta lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. Vamos empreender uma
nova visão para a obra do Senhor e um novo compromisso com a igreja de Cristo!
Sugestão Final
Terminada a apresentação dos grupos, faça as observações que achar importantes para a compreensão do assunto. Depois, peça que leiam, juntos, a conclusão da lição, como expressão de
desejo e compromisso.
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2
COZYTA/SHUTTERSTOCK

À espera do poder
Pr. João Arantes Costa

texto básico

Atos 1.1-26

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Salmo 27.1-14

seg

Lc 24.44-49

versículo-chave

Atos 1.4

ter

Jo 20.19-25

“E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem
a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim."

qua

Jo 20.26-29

qui

Jl 2.28-32

alvo da lição

sex

At 1.1-5

sáb

At 1.6-11

O aluno entenderá que esperar em Deus é uma virtude que todo crente precisa ter.

dom At 1.12-14

O aluno será capaz de
saber compreender o que significa confiar em Deus e ser paciente;
sentir almejar a paz que a confiança em Deus traz;
agir

exercitar a confiança em Deus e a tranquilidade no aguardo de Suas respostas.
Sugestão Inicial

Professor, inicie a aula com a leitura do texto devocional, que poderá ser feita em conjunto. Em
seguida, pergunte se, apesar das lutas e tribulações, temos esperado pelo Senhor. A exemplo
do salmista, temos persistido, dado tempo a Deus para responder? Ou somos ansiosos, impacientes, querendo controlar a vontade e o tempo de Deus?
Nesta lição discutiremos sobre a necessidade de saber confiar e esperar em Deus, perseverando
em oração uns em favor dos outros e em comunhão.

N

ão há como estudar o livro de Atos sem uma visão clara da Pessoa do
Espírito Santo no plano eterno da Redenção. Inicialmente, vamos olhar a
interação da Trindade na teologia da salvação:
1. Deus, o Pai, elaborou o plano da salvação;
2. Deus, o Filho, cumpriu o plano da salvação;
3. Deus, o Espírito Santo, aplicou e continua aplicando o plano da Salvação.
Interessante que se juntarmos os dois tratados de Dr. Lucas (Evangelho e Atos), descobriremos a coerência do autor procurando contar a história do Pai, do Filho e do
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Espírito Santo. Ele diz: “Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que
Jesus começou a fazer e a ensinar...”. O fato de o evangelho de Lucas ter tratado do que
Jesus “começou a fazer e ensinar” mostra-nos duas coisas.
Primeiro, a igreja teve seu começo no evangelho.
Segundo, a obra de Deus não terminou com a ascensão de Jesus. Como já foi observado, o livro de Atos mostra o que Jesus continuou a fazer e a ensinar pelo Espírito
Santo, através da igreja.
Lucas toma cuidado em frisar que a obra pelo Espírito Santo é a continuação da obra
de Jesus. Foi Ele quem ordenou aos discípulos que aguardassem a manifestação do
poder que lhes fora prometido.
Orientação Didática
Sugerimos a aula expositiva com a participação dos alunos. Providencie algum recurso didático,
onde colocará os tópicos da lição e os aspectos principais de cada um. Para poupar tempo e
mudar a rotina das aulas, utilize material didático bem simples. Para isso, prepare, com antecedência, três cartazes (um para cada tópico) bem vistosos, com letras legíveis, pois chamam
a atenção e enriquecem a aula.
Faça perguntas, solicite a participação dos alunos com leitura de textos, etc.

I. Da ressurreição à ascensão
(At 1.6-8)

Antes do Dia de Pentecostes, porém, haveria um tempo de espera. Quarenta dias entre
a ressurreição e a ascensão de Jesus (At 1.1-3), e mais dez dias entre a ascensão e o
Pentecostes. É bom lembrar que durante os cinquenta dias de espera, os discípulos
não permaneceram inativos. Pelo contrário, Lucas seleciona e comenta ensinamentos
importantes de Jesus sobre o reino de Deus.
1. O reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa
Lucas indica aquilo que o Senhor lhes ensinou durante os quarenta dias em que, ressurreto, Se apresentou aos apóstolos, dando provas de que estava vivo. Primeiro Jesus
falou do “Reino de Deus” (At 1.3), o qual tinha sido o centro de Sua mensagem. Em
segundo lugar, Ele ordenou que esperassem pela dádiva do batismo do Espírito Santo
(At 1.3-4). Nos versículos 6 a 8 corrigiu algumas noções falsas da natureza, extensão
e chegada do “Reino de Deus”.
15

2. O reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter
Na língua portuguesa, um “reino”, normalmente, é um território que pode ser localizado em um mapa. Mas o “Reino de Deus” não tem conceito territorial. O “Reino
de Deus” não é geográfico, nem político e muito menos eclesiástico. “Indagado pelos
fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O Reino de Deus não
vem com visível aparência. Nem dirão: “Ele está aqui!” ou: “Lá está ele!” Porque o Reino
de Deus está entre vocês” (Lc 17.20-21).
3. O reino de Deus é internacional quanto aos seus membros
Os apóstolos ainda nutriam aspirações limitadas, nacionalistas, preconceituosas;
indagaram a Jesus se Ele restauraria a independência nacional de Israel, que os macabeus haviam reconquistado no segundo século a.C. Em resposta, Jesus ampliou-lhes
o horizonte. Ele prometeu que o Espírito Santo lhes daria o poder de serem Suas
testemunhas começando em Jerusalém; alcançando a Judéia; depois na desprezada
Samaria; e, a seguir, ultrapassando as fronteiras da Palestina (At 1.8).
4. O reino de Deus é gradual quanto à expansão
A pergunta dos apóstolos incluía uma referência específica ao tempo: “Será este o
tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?”. A resposta de Jesus foi dupla.
a. “Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade”. A pergunta dos apóstolos denunciou curiosidade e impaciência. Eles não
sabiam esperar, como muitos crentes hoje não sabem esperar pelo tempo de Deus.
b. Apesar de não lhe ser permitido conhecer os tempos e épocas, eles precisavam
saber que receberiam poder para que, no período entre a vinda do Espírito Santo e a
segunda vinda de Cristo, pudessem ser testemunhas, em círculos cada vez maiores.

II. A ascensão de Jesus
(At 1.9-12)

Há pelo menos uma pergunta que se forma em nossa mente quando lemos essa
história da “ascensão de Jesus”.
• A ascensão de Jesus aconteceu literalmente?
Hoje, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, negam a literalidade da ascensão.
Diversas razões podem ser apresentadas para justificar a rejeição dessa tentativa de não
aceitar a ascensão como um fato real da história.
a. Os milagres não precisam de precedentes para autenticá-los.
b. A ascensão é um fato aceito em todo o Novo Testamento.
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c. Lucas conta a história da ascensão com simplicidade.
d. Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere
aos que elas viram.
e. Não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a
ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra.
f. A ascensão histórica e visível tinha um propósito.
g. A Bíblia registra as palavras de Deus, que não mente; que inspirou homens para
revelar o que está na Sua mente desde o princípio. Ela é totalmente inspirada e
totalmente confiável (2Tm 3.16).
A forma como partiu, uma ascensão visível, atingiu o efeito planejado. Os apóstolos
voltaram para Jerusalém e esperaram pelo Espírito Santo.

III.		 Esperando a manifestação do Espírito Santo
(At 1.12-14)

Lucas relata como eles permaneceram os dez dias seguintes, antes do Pentecostes: “estavam sempre no templo, louvando a Deus” (Lc 24.53), e, em Atos, relata que perseveraram
unânimes em oração. Na verdade a oração dos apóstolos tinha duas características.
a. Era oração unânime. Era um grupo pequeno. Além dos apóstolos e dos irmãos
de Jesus, são mencionadas as mulheres, provavelmente referindo-se a Maria
Madalena, Joana e Suzana, com Maria, mãe de Jesus.
b. A oração era perseverante. O sentido do verbo perseverar, neste texto, significa
estar ocupado. Enquanto os discípulos esperavam a chegada do Espírito Santo,
se ocuparam da “Palavra”, “do partir do pão” e “da oração”. Hoje, a igreja já tem o
Espírito de poder, mas espera a volta de Jesus. E deve esperar como esperavam os
discípulos: ocupados com a Palavra, com o partir do pão e com a oração.

IV.		 A escolha de Matias para o apostolado
(At 1.15-26)

Tendo relatado a comissão do Senhor, Sua ascensão e as orações perseverantes dos
discípulos, Lucas chama a atenção para apenas mais uma ação antes do Pentecostes:
a eleição de um outro apóstolo, para substituir Judas. Vamos aos fatos.
1.
A morte de Judas
Nos Evangelhos, apenas Mateus e Lucas relatam o que aconteceu com Judas. Seus
relatos não divergem. Ambos afirmam que Judas teve uma morte miserável. Ele,
tocado de remorso, suicidou-se (Mt 27.3-5; At 1.18).
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2. O cumprimento das Escrituras
A justificativa para substituir Judas estava no Antigo Testamento. Essa era a convicção de Pedro, expressa perante os crentes: “Irmãos, era necessário que se cumprisse a
Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas...” (At 1.16).
Precisamos lembrar que, de acordo com Lucas, o Senhor ressurreto tinha aberto as
Escrituras perante os Seus discípulos e, também, a mente deles para que pudessem
entendê-las como consequência. A partir da ressurreição, eles começaram a ter um
entendimento diferente de como o Antigo Testamento profetizou os sofrimentos, a
glória, a rejeição e o reino do Messias.
3. A escolha de Matias
A proposta de Pedro para que fosse escolhido um décimo segundo apóstolo para
substituir Judas (At 1.22) identifica seu entendimento do apostolado.
a. O ministério apostólico exigia perfil (At 2.21-22).
b. O ministério apostólico deveria ser escolhido pelo próprio Senhor (At 1.24).

Conclusão
Deus não faz nada sem um propósito definido. Não foi diferente com relação ao período
de 50 dias entre a ressurreição e a ascensão. A igreja iniciante precisava firmar-se na
doutrina e na história do Evangelho. Por isso mesmo, quatro fatos foram e continuam
sendo importantes para a autenticação da igreja.
1.
2.
3.
4.

O comissionamento dos discípulos (At 1.8).
A ascensão de Jesus (At 1.9).
Os apóstolos em oração (At 1.12-14).
A escolha de Matias (At 1.15-26).
“Permanecei ... até que do alto sejais revestidos de poder!”

Sugestão Final
Encerre a aula dando oportunidade para que a classe identifique alguns aspectos da lição que
podem e devem ser seguidos pela igreja atualmente. Anote no quadro as ideias principais que
os alunos apresentarem e ore para que a igreja aprenda a ter paciência, esperança e confiança
em relação às promessas de Deus.
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