Fidelidade - ATOS DOS APÓSTOLOS
Crescimento orientado pelo Espírito Santo

Respostas dos exercícios
__________________________________________________________
Estudo 1 – TEMPO DE ESPERAR
Página 2
Jesus prometeu que os discípulos receberiam o poder (virtude) do Espírito Santo e seriam suas
testemunhas, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra.
O que os dois varões de branco (anjos) perguntaram aos discípulos após Jesus voltar para o céu?
Varões (homens) galileus por que estais olhando para o céu?
Em seguida, o que os varões (anjos) de branco afirmaram? que Jesus há de vir assim como foi visto subir
para o céu.
Qual é a frase do versículo 14 que descreve a atitude dos discípulos enquanto aguardavam a vinda do
Espírito Santo? perseveravam unanimemente em oração e súplicas.
Os irmãos de Jesus estavam entre os que aguardavam o cumprimento da promessa. Veja seus nomes em
Mateus 13.55 e escreva-os aqui: Tiago, José, Simão, Judas*
* Judas era um nome muito comum entre os judeus, à época de Jesus. Então é bom lembrar que este não é
o Judas que traiu Jesus, o traidor tinha o nome de Judas Iscariotes.
Página 3
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): escolher um apóstolo para o lugar de
Judas
Pedro concluiu que deveriam tomar essa providência porque
(X) leu em Salmos uma profecia de que outra pessoa deveria tomar o ministério de Judas;
Quais as qualificações necessárias para ser escolhido como apóstolo? (At 1.21, 22) tivesse convivido com
os apóstolos desde o batismo de Jesus até o dia em que voltou ao céu
Além de orarem e lançarem sortes, o que mais os discípulos fizeram para escolher entre José e Matias?
(At 1.26) votaram – “e por voto comum foi contato com os onze apóstolos”

1

Fidelidade - ATOS DOS APÓSTOLOS
Crescimento orientado pelo Espírito Santo

Respostas dos exercícios
__________________________________________________________
Estudo 2 – CUMPRIMENTO DA PROMESSA
Página 5

Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, ocorreram alguns sinais audíveis e visíveis. Leia
Atos 2.1-4, identifique-os e escreva-os aqui: sinais audíveis: som como de vento veemente e impetuoso,
falar em outras línguas; sinal visível: línguas como que de fogo
Página 6
Agora, leia Atos 2.5-12 e identifique as línguas que os discípulos começaram a falar ao ficarem cheios do
Espírito Santo:
(X) Vários idiomas falados por vários povos daquela época;
As línguas foram entendidas pelos representantes de várias nações. Descubra também o que os discípulos
estavam falando nesses diferentes idiomas (At 2.11). falavam das grandezas de Deus.
Qual foi a reação dos que ouviam falar das grandezas de Deus em seu próprio idioma? (At. 2.11) alguns
se maravilhavam e outros zombavam
Qual foi a reação dos incrédulos? (At. 2. 13) zombaram dizendo que os discípulos estavam bêbados
(cheios de mosto).
Qual foi a explicação que o apóstolo Pedro deu a respeito do que estava acontecendo naquele momento?
(At 2.15-21) explicou que não estavam embriagados, mas que estava acontecendo o cumprimento da
profecia de Joel
De que Pedro falou à multidão? (At 2.22-36) Pedro falou da morte e ressurreição de Jesus e da sua volta
ao céu
Quem enviou o Espírito Santo? Jesus (At 2.32,33)
Página 7
Examine, no versículo 38, a solução que Pedro lhes apontou: “arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
para remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”. Compare o versículo com Atos
3.19 e veja se o sentido é o mesmo. Verifique que expressão Pedro empregou no lugar de “seja batizado”:
“para que sejam apagados os vossos pecados”.
No dia de Pentecostes, após ouvirem o sermão de Pedro, quase três mil pessoas creram em Jesus, foram
batizadas e passaram a fazer parte da igreja (At 2.41).
Releia o texto bíblico, e note: Pedro prometeu aos seus ouvintes que eles também receberiam o “dom do
Espírito Santo” (At 2.38). Agora, responda: Aquelas pessoas que se converteram também falaram em
outras línguas? não.
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Estudo 3 – CORAGEM DIANTE DAS AMEAÇAS
Página 9
Na porta do templo, Pedro e João realizaram um milagre. Examine em Atos 3.1-8 qual foi este milagre e
quais foram suas características. A seguir assinale as afirmações verdadeiras.
(X) Pedro e João curaram um homem aleijado de nascença.
(X) O homem ficou completamente curado no mesmo instante quando os dois apóstolos lhe deram a ordem
para levantar-se e andar.
Que fez o homem quando se viu curado? saltou, andou, entrou no templo andando, saltando e louvando a
Deus.
Diante do milagre qual foi a reação do povo que o assistiu? as pessoas ficaram cheias de pasmo
(admiração) e assombro
Página 10
Pelas palavras de Pedro, aquele milagre demonstrou o quê?
(X) Que a cura foi uma manifestação de que Jesus ressuscitara.
O que Pedro fez após o milagre? pregou ao povo. No verso 19, Pedro apelou ao povo que se arrependesse
e se convertesse. Como resultado, seus pecados seriam apagados e teriam refrigério pela presença do
Senhor.
Por que as autoridades judaicas prenderam Pedro e João? (At 4.2) porque doeram-se (ressentiram-se) que
os dois apóstolos ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos.
Página 11
Os membros do Sinédrio admiraram-se com a ousadia e sabedoria dos dois apóstolos (4.13). De onde
vinha a coragem e a sabedoria de ambos? a coragem e sabedoria dos dois apóstolos vinha do fato de
estarem cheios do Espírito Santo.
Diante das ameaças feitas pelas autoridades, qual foi a resposta de Pedro e João? (At 4.19-20) julgai vós se
é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; porque não podemos deixar de falar do que
temos visto e ouvido.
Examine os versículos 24 a 30. Diante das ameaças, os primeiros cristãos oraram a Deus pedindo:
(X) coragem para continuarem a pregar, e que não cessassem os sinais da ressurreição de Jesus Cristo.
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Estudo 4 – A IGREJA DE JERUSALÉM SE CONSOLIDA
Página 13
Procure as semelhanças (características que aparecem nas duas narrativas) e marque as alternativas
corretas.
(X) Muitas características encontram-se em ambas as narrativas sobre a igreja.
Página 14
Na segunda narrativa sobre a igreja, qual característica é mais enfatizada? Terem tudo em comum e não
haver na igreja necessitado algum
Seu verdadeiro nome era José, nascera na ilha de Chipre, e descendia da tribo de Levi. Encontre em
Atos 4.6 o significado do apelido Barnabé: filho da consolação
Página 15
Descubra, no capítulo 5, verso 3, quem levou Ananias e Safira a agirem daquela maneira: Satanás
Compare a atitude daquele casal com o ensinamento de Jesus em Mateus 13.36-43 e responda: Ananias e
Safira eram verdadeiros discípulos de Jesus? Não. Quem os colocou entre os discípulos? Satanás, o
inimigo
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Estudo 5 – REBELDIA SANTA
Página 17
A que seita judaica o sumo sacerdote e seus partidários pertenciam? (At 5. 17) Saduceus
Que sentimento moveu o sumo sacerdote e seus partidários para prenderem os apóstolos? (At 5.17) Inveja
Página 18

Leia João 6.66-69 e 1João 5.11, 12 e veja o significado exato das “palavras da vida” que os
apóstolos deveriam anunciar ao povo: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e ele dá a vida eterna aos que
creem nele.
Encontre as duas acusações que o sumo sacerdote fez contra os apóstolos (At 5.28). 1) Encheram Jerusalém
dessa doutrina (o ensino sobre Jesus); 2) queriam lançar sobre os sacerdotes o sangue de Jesus, isto é, a
responsabilidade sobre a sua morte.

Examine Atos 5.29-32, e marque as afirmações que correspondem ao que os apóstolos
responderam.
(X) Eles afirmaram que era necessário obedecer a Deus acima dos homens.
(X) Eles novamente acusaram aquelas autoridades de serem responsáveis pela morte de Jesus.
(X) Eles afirmaram que eram testemunhas obedientes, junto com o Espírito Santo, da morte e ressurreição
de Jesus, e do fato de ser Ele o Salvador.
Compare a atitude dos apóstolos com o ensinamento de Romanos 13.1-7. Os apóstolos agiram certo ou
errado? Por quê? (Marque somente uma resposta.)
(X) Agiram corretamente porque havia um conflito entre a vontade de Deus e a vontade das autoridades.
Página 19
Apesar de passar por aquela terrível experiência, qual o sentimento que dominava os apóstolos? Alegria
(regozijo) por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus.
Página 20
Encontre, em Mateus 5.10-12, qual o motivo deste sentimento e assinale as respostas certas.
(X) Deus recompensará no céu os seus discípulos que se dispõem a ser afrontados por amor a Cristo. (Veja
Mt 5.11,12.)
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Estudo 6 – O PRIMEIRO MÁRTIR DO CRISTIANISMO
Página 21
Leia o versículo 1 e identifique qual foi o problema que provocou murmuração na igreja:
(X) Surgiu um descontentamento porque os gregos achavam que as suas viúvas não eram bem atendidas
em suas necessidades.
Página 22
Os crentes helenistas estavam se desentendendo com os crentes hebreus porque achavam que as viúvas
helenistas estavam sendo tratadas em segundo plano. Diante desse problema, qual foi a atitude dos
apóstolos (At 6.2-4)? Os apóstolos convocaram todos os discípulos [toda a igreja] e mandaram que eles
escolhessem sete homens para se ocuparem de suprir à necessidade das viúvas.
Quais as características que esses homens deveriam ter? (v. 3) boa reputação, cheios do Espírito Santo e
cheios de sabedoria
Escolhendo sete homens que cuidassem da beneficência, os apóstolos poderiam, então, dedicar-se
exclusivamente à oração e ao ministério da palavra.
O parecer dos apóstolos foi aprovado pela igreja (At 6.5) e os crentes elegeram sete homens para se
dedicarem ao ministério da beneficência, eliminando, assim, a murmuração. Quais foram os escolhidos
para cuidar da beneficência? Estêvão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timom, Parmenas, Nicolau.
Examine Atos 6.8-19 e assinale as alternativas que correspondem à obra que Estêvão realizava além da
beneficência.
(X) Realizava prodígios e grandes sinais entre o povo.
(X) Dedicava-se a pregar o evangelho aos judeus helenistas, provenientes de várias regiões do império
romano.
Página 23
Leia Atos 6.11-14 e veja qual foi o ardil que os líderes da sinagoga dos libertos usaram para prender
Estêvão e levá-lo perante o Sinédrio: Subornaram alguns homens para mentirem a respeito do que
Estêvão dizia e apresentaram falsas testemunhas.
Assinale somente as acusações que as falsas testemunhas apresentaram contra Estêvão diante do Sinédrio.
(X) Falar palavras “contra este santo lugar” (o templo).
(X) Falar contra a lei de Moisés.
Leia Êxodo 34.29 e diga quem apresentou o mesmo fenômeno e em que ocasião: Moisés, quando desceu
do monte Sinai, com as tábuas da lei em sua mão.
Examine o discurso de Estevão em sua defesa (At 7.1-53) e complete os argumentos que Estêvão usou:
1) Deus se manifestou e se revelou aos patriarcas em vários lugares e a Moisés num sarçal no monte Sinai
e o Senhor disse que ele estava em terra santa (At 7.2-38).
2) Deus foi adorado em outros lugares, no tabernáculo, que era carregado de um local para outro, e não
somente no templo de Jerusalém (At 7.44-46).
3) Deus não poderia limitar-se a um templo feito por mãos humanas (7.47-50).
4) Ele, Estêvão, não estava quebrando a lei de Moisés nem desobedecendo os profetas, mas sim os seus
acusadores, ao matarem o Justo (Jesus) (At 7.51-53).
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Estudo 7 – O EVANGELHO ULTRAPASSA FRONTEIRAS
Página 26
Leia Atos 8.5-8 e encontre o nome da cidade para onde Filipe foi e o que ele fez ali. Samaria; pregava a
Cristo.
Examine Atos 8.6-8 e encontre os sinais que acompanharam a pregação de Filipe em Samaria: os espíritos
imundos saiam, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
Qual o resultado da pregação de Filipe em Samaria (At 8.9-13)? Os samaritanos creram no nome de Jesus
Cristo e tanto homens como mulheres foram batizados.
Filipe orou para que os crentes em Samaria recebessem o Espírito Santo? ( ) sim; ( x ) não.
O que Pedro e João fizeram com os samaritanos? (At 8.15-17)
(X) Oraram e impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo.
Página 27

Em seguida, um anjo do Senhor mandou que Filipe se dirigisse para o caminho que desce de
Jerusalém a Gaza, que estava deserto (At 8.26). Nesse caminho Filipe encontrou um eunuco,
encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele viajava de regresso à sua
terra, e lia o livro do profeta Isaías (At 8.27-28).
Filipe respondeu que havia uma condição para que ele fosse batizado (At 8.37). Qual era a condição?
(X) Crer em Jesus de todo o seu coração.
De que forma Filipe batizou o eunuco? (At 8.38-39)
(X) Entrou na água junto com o eunuco para batizá-lo (imergi-lo).
Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo, foi até Azoto e de lá viajou para Cesareia, anunciando o
Evangelho em todas as cidades que estavam no seu caminho (At 8.9, 40).
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Estudo 8 – PROVIDÊNCIA DE DEUS
PARA EVANGELIZAÇÃO DOS GENTIOS
Página 29
Numere os parênteses, colocando em ordem os fatos que aconteceram quando Paulo se aproximava de
Damasco:
(2) Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor?
(4) Saulo ficou cego e foi guiado até a cidade de Damasco.
(1) Saulo foi cercado por um resplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegues?
(3) O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em seguida, ordenou que Saulo entrasse em
Damasco e aguardasse instruções.
Página 30
Tendo chegando a Damasco, Saulo ficou três dias sem comer e sem beber. Leia Atos 9.11 e descubra o que
ele fazia durante esses três dias: orava.
Deus instruiu um discípulo, que vivia em Damasco, chamado Ananias, para ir até Paulo para restaurar lhe
a visão....
Diante da pregação de Saulo, o que os judeus de Damasco decidiram fazer? (At 9.23) Matar Paulo
Como Saulo saiu de Damasco? Foi descido pelo muro, dentro de um cesto.
Página 31

Qual foi a reação dos discípulos em Jerusalém, quando Saulo tentou juntar-se a eles? (At 9.26) Todos
o temiam e não criam que ele fosse discípulo.
Após a conversão de Saulo, as igrejas voltaram a ter paz e continuavam a se multiplicar pelo auxílio do
Espírito Santo (At 9.31).

Quais foram os dois milagres operados por intermédio de Pedro em Lida e Jope, e quais foram os
resultados? (At 9. 33-42). Em Lida, Pedro curou Eneias que era paralítico há 8 anos. Em Jope, Pedro
ressuscitou Dorcas (Tabita). Resultados: nas duas cidades, muitos creram em Jesus.
Que instrução Deus deu a Cornélio por meio do anjo que lhe apareceu em visão? (At 10.3-6)
(X) Que mandasse buscar Pedro, o qual lhe diria o que fazer.
Página 32
O que aconteceu com as pessoas que ouviram a pregação de Pedro, e qual foi a reação dos crentes judeus
e de Pedro? ( At 10.44-48) . As pessoas creram e o Espírito Santo caiu sobre todos e falaram línguas. Os
crentes judeus ficaram maravilhados de que o Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Pedro,
então, mandou que os gentios convertidos fossem batizados.
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Estudo 9 – PREGAÇÃO E PERSEGUIÇÃO
Página 34

A notícia do que acontecia em Antioquia chegou à igreja de Jerusalém que resolveu enviar
Barnabé (At 11.22).
Barnabé tinha as seguintes virtudes cristãs (At 11.24): era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé.
Marque o que Barnabé fez ao constatar que a graça de Deus atuava entre os gentios de Antioquia (Atos
11:23).
(X) Alegrou-se e encorajou os novos crentes a permanecerem firmes no Senhor.

Quem Barnabé foi buscar em Tarso para ajudá-lo na igreja de Antioquia? (At 11.25). Foi buscar Saulo
Qual foi o principal trabalho de Barnabé e Saulo em Antioquia durante um ano? (At 11.26). O principal
trabalho era ensinar.
Página 35
Pedro, entretanto, foi libertado da prisão. Veja em Atos 12.7-11 de que maneira isso aconteceu. Um anjo
apareceu a Pedro na prisão e mandou-o segui-lo. As portas da prisão, e seguindo o anjo logo Pedro estava
na rua e o anjo o deixou.
O que os crentes de Jerusalém estavam fazendo quando Pedro foi libertado? (At 12.12). Estavam reunidos
e oravam.
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Estudo 10 – O INÍCIO DA OBRA MISSIONÁRIA
Página 37
Qual era a atividade dos que receberam a ordem do Espírito Santo para separarem Barnabé e Saulo? (At
13.1-2). Eram profetas e doutores
O que esses profetas e doutores faziam quando receberam a ordem de separar Barnabé e Saulo para a obra
missionária? (At 13.2). Serviam ao Senhor e jejuavam
Página 38
Paulo e Barnabé levaram como auxiliar um jovem por nome João (At 13.5) de sobrenome Marcos (At
12.25).
Página 39
Escreva ao lado das cidades por onde Paulo e Barnabé passaram os principais fatos ocorridos em cada uma
delas.
Salamina: anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus
Pafos: Repreendeu e cegou por algum tempo o falso profeta Bar-Jesus (Elimas) que impedia o procônsul
Sergio de ouvir a palavra de Deus. O procônsul creu no Senhor.
Perge: João voltou para Jerusalém.
Antioquia da Pisídia: Quando Paulo e Silas saíram da sinagoga o povo os convidou para falar mais a
respeito de Jesus no sábado seguinte. Muitos judeus e gentios convertidos ao judaísmo (prosélitos)
acompanharam Paulo e Barnabé, que conversaram com eles. No sábado seguinte, quase toda a cidade se
reuniu para ouvir o evangelho e embora os judeus, com inveja, se opusessem aos missionários, muitas
pessoas creram. Os judeus incitaram o povo e provocaram uma perseguição contra Barnabé e Paulo, que
foram expulsos da cidade.
Icônio: Barnabé e Paulo falaram na sinagoga, uma multidão de judeus e gregos creu; os dois missionárias
fizeram sinais e prodígios. Os que se opunham aos missionários planejaram apedreja-los, mas quando
souberam disso, os missionários fugiram.
Listra: Paulo curou um homem coxo; por isso a multidão pensaram que eles eram deuses, mas Paulo falou
ao povo e impediu que os adorasse. Judeus de Antioquia e de Icônio convenceram a multidão a apedrejar
Paulo, que foi arrastado como morto para fora da cidade. No dia seguinte, Paulo e Barnabé foram para
Derbe.
Derbe: Anunciaram o evangelho na cidade e fizeram ali muitos discípulos.
Identifique o versículo em que Lucas, o autor de Atos, diz que o nome de Saulo também é Paulo: 13.9 E
identifique o versículo em que Lucas passa a identificar o apóstolo pelo nome de Paulo:13.13
Durante esta primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé evangelizavam primeiro ao chegar à
cidade? Nas sinagogas.
Assinale as opções corretas: De que Paulo e Barnabé ocuparam-se durante a viagem de volta a Antioquia?
(X) Fortalecer os discípulos das novas igrejas encorajando-os a permanecer na fé.
(X) Levar as novas igrejas a elegerem e consagrarem anciãos para a sua liderança.
(X) Pregaram o evangelho em Perge.
Marque a única opção correta: Ao final desta primeira viagem missionária, para quem Paulo e Barnabé
apresentaram um relato da viagem?
(X) à igreja de Antioquia
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Estudo 11 – ORIENTADOS PELO ESPÍRITO SANTO
Página 41
Leia Atos 15.1-2 e escreva a decisão da igreja de Antioquia a respeito dessa discussão: A igreja de Antioquia
resolveu enviar Paulo, Barnabé e alguns outros irmãos para consultarem os apóstolos e os anciãos da igreja
de Jerusalém.
Página 42
Assinale o que é falso com F e o que é verdadeiro com V para o que aconteceu durante o concílio.
(V) Pedro afirmou que Deus não faz distinção entre judeus e gentios, e que todos são salvos pela graça de
Jesus Cristo (At 15.7-11).
(F) Paulo e Barnabé desistiram de pregar que todos são salvos pela graça de Deus (At 15.12).
(V) Tiago citou a profecia de que os gentios buscariam a Deus e afirmou que esses crentes não deveriam
ser perturbados com as práticas do judaísmo. Somente deveriam ser lembrados de não se envolverem com
a idolatria, nem com imoralidade, ou com práticas que ofendessem os judeus (At 15.13-21).
(V) O pensamento de Tiago foi aprovado pelo concílio e por toda a igreja (At 15.22-29).
A igreja decidiu, então, enviar Judas Barsabás e Silas como seus mensageiros para, junto com Paulo e
Barnabé, serem portadores de uma carta relatando a decisão de não impor aos cristãos gentios a guarda da
lei de Moisés.
Leia Atos 15.28 e responda: a quem os membros da igreja de Jerusalém atribuíram a sua decisão?
Ao Espírito Santo
Barnabé não foi com Paulo nesta segunda viagem. Qual o motivo? Os dois se desentenderam porque Silas
queria levar João Marcos e Paulo achava que não deviam levar alguém que já havia desistido na primeira
viagem.
Quem viajou com Paulo como companheiro de equipe? (At 15.40, 41) Silas.
Página 43
Qual a razão pela qual Paulo e sua equipe não foram para a Bitínia? (At 16.7) Porque o Espírito Santo não
permitiu.
Que acontecimento levou Paulo a concluir que deveria partir para a Macedônia? (At 16:9-10). A visão
que teve de um homem da Macedônia pedindo: Passa à Macedônia, e ajuda-nos.

Leia Atos Atos 16. 11 a 18.18 e numere a segunda relação de acordo com a primeira, identificando os
acontecimentos com as cidades onde ocorreram.
1. Filipos na Macedônia (At 16.12-40)
2. Tessalônica (At 17.1-10a)
3. Bereia (At 17.10b-14)
4. Atenas na Grécia (At 17.15-34)
5. Corinto (At 18.1-18)
6. Éfeso (At 18.18-22)
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(3) Os judeus receberam bem o evangelho, pois conferiram a mensagem de Paulo com as Escrituras.
(5) Paulo trabalhou como fabricante de tendas junto com Áquila e Priscila, que se tornaram seus
colaboradores. Durante um ano e seis meses, Paulo pregou e ensinou ali. Os judeus acusaram Paulo diante
do magistrado romano, que os expulsou do tribunal.
(2) Alguns judeus e gregos piedosos creram na pregação de Paulo. Os judeus incrédulos incitaram a
população contra os crentes e levaram Jason e alguns crentes ao tribunal. Os crentes enviaram Paulo e Silas
para Bereia.
(6) Paulo chegou à cidade com Áquila e Priscila e foi à sinagoga onde disputou com os judeus, que pediram
que ficasse mais algum tempo ali, mas dali Paulo viajou para Jerusalém.
(1) Lídia e sua família converteram-se, foram batizados por Paulo, e hospedaram-no juntamente com sua
equipe.
(1) Paulo expulsou o demônio de uma jovem que adivinhava, e, por isso, ele e Silas foram presos. O
carcereiro e sua família converteram-se por meio do testemunho de ambos e da pregação Paulo.
(4) Paulo pregou o evangelho no Areópago, onde originalmente reunia-se o conselho da cidade, e para onde
afluíam os cidadãos interessados em ouvir novidades e discussões filosóficas.
Página 44
Identifique, na pregação de Paulo no Areópago, as verdades que ele apresentou a respeito de Deus: Deus
fez o mundo e tudo o que nele há; é Senhor do céu e da terra; não habita em templos; não é servido por
mãos humanas; é Deus quem dá vida e respiração; de um só fez toda a geração (todos os seres humanos);
Deus há de julgar o mundo.
Veja em Atos 18.18-22 o trajeto de Paulo até regressar a Antioquia, onde ficou algum tempo. Síria –
Cencreia – Éfeso – Cesareia – Jerusalém – Galácia – Frígia.

12

Fidelidade - ATOS DOS APÓSTOLOS
Crescimento orientado pelo Espírito Santo

Respostas dos exercícios
__________________________________________________________
Estudo 12 – O EVANGELHO TRIUNFA
SOBRE A IDOLATRIA E A FEITIÇARIA
Página 45
Ao final da segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso. Ali, o casal conheceu Apolo, um
judeu natural de Alexandria (cidade do Egito). Ele era profundo conhecedor das Escrituras (naquela época
apenas o Antigo Testamento) e as ensinava com zelo, fervor e eloquência. Entretanto, só conhecia o batismo
de João (Batista).
A presença de Apolo foi muito proveitosa em Corinto (At 18:27-28), pois ele, usando o Antigo Testamento
(as Escrituras), convencia os judeus de que Jesus era o Cristo (o Messias).
Página 46

Qual a primeira pergunta que Paulo fez àqueles homens? (At 19:2). “Recebestes já o Espírito Santo
quando crestes?”
Além da pregação de Paulo, que fato levou os habitantes de Éfeso a terem temor a Cristo? (At 19:12-17).
Curar os enfermos e expulsar espíritos malignos
Página 47
Quais as evidências de que a palavra do Senhor crescia e prevalecia em Éfeso? (At 19.18-20): Os que criam
confessavam e publicamente declaravam seus erros; abandonavam a feitiçaria e como prova disso
queimavam os livros confessarem
Como cessou o grande tumulto levantado contra os cristãos? (At 19.34-41): O escrivão da cidade acalmou
a multidão dizendo que Demétrio e os outros fabricantes deviam apresentar sua queixa aos procônsules e
que a multidão corria o perigo de ser acusada de sedição (de revolta e perturbação da ordem pública).
Que fato extraordinário aconteceu durante a pregação de Paulo em Trôade (Troas)? Êutico dormiu
durante a pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e morreu. Paulo o ressuscitou.
No versículo 28, Paulo chamou estes mesmos anciãos de bispos com a incumbência de apascentar a igreja
de Deus.
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Estudo 13 – PRESO, MAS ANUNCIANDO O EVANGELHO
Página 49
Leia Atos 21.21 e escreva qual era esse boato. Que Paulo ensinava aos judeus que viviam entre os gentios
que eles não deviam afastar da lei de Moisés, deixar de circuncidar seus filhos e deixar de praticar os
costumes ensinados na lei.
Página 50
Veja em Atos 21:28 de que Paulo foi acusado: Paulo foi acusado de ensinar contra o povo (judeu), contra
a lei (de Moisés) e contra o templo e de ter profanado o templo por ter feito gregos entrarem naquele
lugar.
O que Paulo falou em seu discurso que despertou novamente o ódio nacionalista dos judeus? Afirmar que
Deus o havia enviado aos gentios (At 22.21).
O que Jesus falou? (At 23.11): “Paulo, tem ânimo; porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim
importa que testifiques também em Roma.”

Página 51
Veja em Atos 24.5, 6 de que Paulo foi acusado diante de Félix, o governador romano: Paulo foi acusado:
1) de promover sedição (revolta) entre todos os judeus; 2) ser o principal defensor da seita dos nazarenos.
Quando Paulo falou sobre a necessidade de uma vida justa e temperante, e sobre o juízo de Deus, Félix
teve a seguinte atitude (Atos 24:25): Mandou Paulo retirar-se e disse que o chamaria em outra
oportunidade.
Veja em Atos 24:26, 27 por que Félix agiu assim: Porque esperava que Paulo lhe desse dinheiro para ser
solto.
Veja em Atos 26:22-24, o que Paulo falou que Festo achou um absurdo: A ressurreição dos mortos.
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