Quer saber como o evangelho foi levado rapidamente da Judeia
para todo o mundo conhecido da época? Quer saber como o cristianismo deixou de ser a religião de um pequeno grupo de judeus e se tornou
a religião de milhões? O livro de Atos, escrito por Lucas, autor também
do terceiro Evangelho, dá resposta a essas perguntas porque registra as
atividades dos apóstolos no processo de consolidar e expandir o evangelho durante o período chamado apostólico. Os apóstolos e todas as igrejas
eram dirigidos pelo Espírito Santo, que foi o responsável pela expansão do
cristianismo pelo mundo.
Um reino espiritual
Atos 1.1-13 – Após ressuscitar, Jesus apareceu várias vezes aos seus
discípulos durante 40 dias e lhes deu os últimos ensinamentos. Ao final, ordenou que ficassem em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa
do derramamento do Espírito Santo. Jesus prometeu que, dentro de poucos
dias, seriam batizados no Espírito Santo (At 1.4-5). Assim, confirmou a
promessa de Joel 2.28-32.
Prevalecia entre os judeus a crença de que por meio da restauração
política de Israel, Deus implantaria o seu reino na terra. Quando isto acontecesse, Deus executaria seu juízo sobre todas as nações. A expectativa
do povo judeu era que isso aconteceria com a vinda do Messias. Todos os
judeus interpretavam os capítulos 2 e 3 de Joel de acordo com essa expectativa. Assim, alguns discípulos de Jesus queriam associar esta esperança
ao derramamento do Espírito Santo (At 1.6).
A resposta de Jesus deixou claro que aquela expectativa era incorreta.
O Espírito Santo atuaria na expansão do reino espiritual de Jesus e não na
restauração política de Israel. Os discípulos não deveriam estar preocupa-
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dos em estabelecer datas para o cumprimento do plano de Deus, mas empenhados em proclamar o evangelho para o crescimento do reino de Deus
(At 1.7,8).
		 Jesus prometeu que os discípulos receberiam o ________ do
Espírito Santo e seriam suas __________________, começando em
_______________ e indo até______________________________.
		 Para cumprir a missão de testemunhar de Jesus, os discípulos de
Cristo necessitavam de capacitação vinda do próprio Deus através do Espírito Santo porque esta é uma tarefa que abrange toda a humanidade e que
enfrenta a oposição dos poderes das trevas, e é humanamente impossível
de se realizar. Sendo uma tarefa espiritual, para realizá-la é necessário a
capacitação dada pelo Espírito Santo.
No original grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito,
a palavra traduzida por poder é dynamis e significa, literalmente, o que faz
mover ou o que impulsiona. Ou seja, ao receberem o Espírito Santo, os discípulos seriam impulsionados por Ele a pregar o evangelho, de maneira a
não se deterem diante de obstáculos de qualquer natureza, testemunhando
de Cristo até os confins da terra.
O que os dois varões de branco (anjos) perguntaram aos discípulos após Jesus voltar para o céu?____________________________
________________________________________________________
Em seguida, o que os varões (anjos) de branco afirmaram?___
___________________________________________________(At 1.11).
A pergunta dos anjos demonstra que os discípulos não deveriam
perder tempo. Jesus já havia cumprido sua missão e estava sendo recebido
de volta ao céu e não havia necessidade de os discípulos permanecerem
maravilhados e imóveis em contemplação. Era imperativo que cumprissem
a determinação de Jesus e imediatamente retornassem a Jerusalém.
Aguardando o cumprimento da promessa
Atos 1.14-22 – Qual é a frase do versículo 14 que descreve a
atitude dos discípulos enquanto aguardavam a vinda do Espírito Santo?______________________________________________________
Os irmãos de Jesus estavam entre os que aguardavam o cumprimento da promessa. Veja seus nomes em Mateus 13.55 e escreva-os aqui:
___________________________________________________________

2

Fidelidade - Atos dos Apóstolos

Durante o ministério de Jesus seus irmãos não criam nele (João 7.5). Provavelmente se cconverteram com a sua morte e ressurreição.
Enquanto os discípulos aguardavam o cumprimento da promessa,
o apóstolo Pedro julgou necessário que se tomasse uma providência. Essa
providência foi (At 1.15-22): ___________________________________
___________________________________________________________
Pedro concluiu que deveriam tomar essa providência porque
( ) teve uma visão onde recebeu essa ordem de Deus;
( ) leu em Salmos uma profecia de que outra pessoa deveria tomar o ministério de Judas;
( ) achou que doze era o número ideal de apóstolos.
Quais as qualificações necessárias para ser escolhido como apóstolo? (At 1.21, 22)____________________________________________
___________________________________________________________
Além de orarem e lançarem sortes, o que mais os discípulos fizeram para escolher entre José e Matias? (At 1.26)____________________
Para

aplicar à vida

1. Há ocasiões em nossas vidas em que nada podemos fazer a não
ser aguardar o cumprimento dos propósitos de Deus para nós. Nessas ocasiões devemos perseverar em oração.
2. Não devemos perder tempo nos preocupando em tentar estabelecer datas para a volta de Jesus. Basta-nos a certeza de que, assim como
foi, Ele voltará. Enquanto isso, nossa missão é a mesma dos primitivos
discípulos: proclamar o evangelho onde estivermos e por todo o mundo.
3. O poder que o Espírito Santo nos confere é a capacitação para
testemunharmos de Jesus. Ele nos impulsiona a anunciarmos o evangelho
e a cumprirmos nossa missão. Quem busca “poder” para realizar coisas
espantosas está equivocado. Não é este o poder que o Espírito Santo que
o Espírito Santo nos confere. Precisamos querer o verdadeiro poder do
Espírito Santo e nos tornarmos testemunhas de Jesus no nosso dia a dia.
4. O que os anjos disseram aos discípulos nos ensina que a vida cristã
não é contemplativa, mas de ação. Não devemos perder tempo porque temos
uma missão urgente e grande a realizar: testemunhar de Jesus.

Fidelidade - Atos dos Apóstolos

3

5. Não existem mais apóstolos. Seu ministério foi somente para
aquela época de implantação do cristianismo. Pedro deixou claro que um
apóstolo deveria ter andado com os apóstolos nomeados diretamente por
Jesus durante o seu ministério e ser testemunha de sua ressurreição. Ninguém hoje pode reunir tais qualificações. Não nos deixemos enganar por
homens fraudulentos que arrogam a si mesmos o título e a autoridade de
apóstolos.
6. Completado o número de apóstolos com a escolha de Matias,
a prática de substituir os apóstolos foi abandonada. Tanto é assim que
quando Tiago foi executado por ordem do rei Herodes Agripa I (At 12.1,2),
a igreja não escolheu um outro para ocupar o seu lugar. A sucessão apostólica não é uma necessidade para a vida da igreja. A atuação do Espírito
Santo, sim, é necessária para a vida da igreja em comunhão e testemunho.
7. Desde o início do cristianismo os crentes tomam decisões por
meio do voto, precedido pela oraçăo. A indicação de Matias obedeceu a um
critério e foi desempatada por meio de sorteio, mas o sorteado foi confirmado pela votação de todos os discípulos. Antes de tudo, oraram. É bíblico
tomar as decisões da igreja por meio de votação precedida de oração.
8. A oração é importante na vida do crente. Assim como a oração
caracterizou a vida de Jesus também caracterizou a vida dos seus seguidores (At. 1.14,24; 2.42; 4.24-31). Os crentes eram persistentes na oração
individual e reunidos. Hoje também precisamos orar, pois a oração nos
coloca em comunhão com Deus e possibilita que estejamos prontos para
fazer a sua vontade.
9. Jesus deixou claro que há aspectos do reino de Deus que não
devem ser motivo de nossas preocupações; e muito menos de especulações, pois pertencem exclusivamente ao Pai. No entanto, há para todos os
discípulos de Jesus uma grande e nobre tarefa: testemunhar dele. Essa é
uma tarefa que começa por testemunhar aos que estão próximos a nós e se
estende até os que estão muito longe, rompendo fronteiras, preconceitos e
oposições. Para que possamos dar conta dessa responsabilidade recebemos
o poder do Espírito Santo, que nos capacita para realizar essa tarefa gigantesca e essencial para o mundo. 		
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