A Bíblia Inteira num Ano
Lição 32 – O Livro de Actos – Parte 1

(capítulos 1 a 12)

1. O Livro
Lucas, o autor do terceiro livro do Novo Testamento, também escreveu “os actos dos apóstolos.” Sabemos isto
porque o livro de Lucas acaba com a ascenção de Jesus (Lucas 24:49-51) que é o também o assunto do início de
Actos (1:10-11). Ambos os livros começam numa maneira semelhante, escritos a Teófilo.
“Os Actos dos Apóstolos” também tem sido chamado “Os Actos do Espírito Santo.” Os doze discípulos são todos
nomeados no primeiro capítulo e Lucas refere a eles vinte e tres vezes ao long to livro. Mas, Lucas deu um
registo detalhado de só dois dos discípulos – Pedro e Paulo.
2. A Mensagem Central
Actos 1:8, “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto
em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.”
A VERDADE é O PODER PARA TESTEMUNHAR até os confins da terra.
3. A Estrutura do Livro
Parte 1 – capítulos 1 a 12
Parte 2 – capítulos 13 a 28
 JERUSALÉM – o centro
 ANTIOQUIA – o centro
 PEDRO – a personagem principal
 PAULO - a personagem principal
 O EVANGELHO – para Jerusalém, Judeia e Samaria
 O evangelho – “até aos confins” – Roma
 PEDRO LEVADO PRESO
 PAULO LEVADO PRESTO
4. O Ministério da Ressurreição e da Ascenção de Cristo – capítulo 1
Os cinquenta dias entre o dia da ressurreição e o dias de Pentecostes são divididos em quarenta dias e dez dias
(veja 1:3-5). Jesus foi visto durante 40 dias pelos seus discípulos e disse-lhes para esperar para o Espírito Santo.
Eles esperaram até o dias de Pentecostes, que quer dizer “cinquenta.” Receberam poder para serem
testemunhas – 1:8-9. Então vemos as promessas e os ensinamentos de Jesus a serem cumpridos.
5. O Espírito Santo no Dia de Pentecostes – capítulo 2
(1) O ESPÍRITO DESCENDEU SOBRE ELES – v. 1-3
O Espírito os encheu – v. 4
O Espírito trabalhou através deles – v. 41-47
(2) A DIFERENÇA QUE ESTE DIA FEZ – houve só um dia de Pentecostes como há só um Calvário, uma
ressurreição, e uma segunda vinda de Cristo. Este dia não será repetido. Neste dia o Espírito Santo
descendeu para viver dentro dos crentes em Cristo permanentemente. No Velho Testamento, o Espírito
Santo veio sobre individuos e partiu conforme a vontade de Deus. Veja João 14:16-17, 14:26, 15:26, 16:7, e
16:12-14.
(3) OS SINAIS E MILAGRES DE PENTECOSTES – 2:1-8
Qual foi o propósito destes sinais e milagres? O que significam? Estas coisas podem acontecer no dia de
hoje? Além dos capítulos de criação em Gênesis e do livro final de Apocalipse, existem tres períodos de
milagres na Bíblia:
PRIMEIRO, os dias de Moisés a introdução da lei.
SEGUNDO, os dias de Elias e Eliseu durante o tempo de apóstasia em Israel.
TERCEIRO, os dias de jesus e dos apóstolos durante a introdução ao período de graça.
Todos estes têm um propósito em comum: autenticação. Deus introduz o Seu servo com a Sua mensagem
como Seu sinal do céu. Leia Êxodo 4:1-9 e 1 Reis 18:36-37. Os sinais de Pentecostes incluem:
“estavam todos concordemente no mesmo lugar”
“veio do céu um som, como de um vento veemente”
“línguas repartidas, como que de fogo...sobre cada um deles”
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“todos foram cheios do Espírito Santo”
“começparam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”
As “línguas” não eram línguas desconhecidas mas a abilidade para falar noutras línguas como se eu falasse
Chinês ou outra língua já existente.
(4) O PRIMEIRO SERMÃO DE PEDRO – 2:14-47
Pedro cita Joel 2:28-29 falando do tempo de graça. Também cita Joel 2:30-31 falando do fim deste tempo e
a segunda vinda de Cristo. O sermão é simplesmente, “Jesus, o homem aprovado por Deus.” Nota:
v. 41 – 3,000 almas adicionadas à igreja
v.42-47 – adorando o Senhor e o Senhor adicionou almas à igreja diáriamente
(5) O PRIMEIRO MILAGRE APOSTÓLICO E O SEGUNDO SERMÃO DE PEDRO – capítulo 3. Veja versículos 13-15.
Cinco Mil Salvos – a Primeira Perseguição – capítulo 4
Nota versículo 4 “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase
cino mil.” Após a sua libertação da prisão, Pedro e João regressaram à igreja e oraram – nota versículo 31.
Os Testes e Vitórias da Primeira Igreja – capítulo 5
Testes: versículos 1-11, 17, 27-28, 33-40.
Vitórias: versículos 12-16, 19-26, 29-32, 41-42.
Estevão Martirizado – capítulos 6-7
Veja 7:51-53. Ele foi o primeiro mártir mas a sua morte foi necessária para a conversão de Paulo. Veja as
palavras de Estevão em 7:55-56. Saulo (Paulo) é mencionado no versículo 58.
A Igreja como Descrito por Jesus em Actos 1:8 – capítulo 8
Com grande perseguição, a igreja de Jerusalém foi dispera até Judeia e Samaria (8:1, 4).
A Conversão de Saulo – Paulo – capítulo 9
O Evangelho para os Gentios – capítulo 10
Antíoco Torna-se o Centro da Igreja Gentia – capítulo 11
Perseguição de Novo – a Palavra Multiplicada – capítulo 12
Tiago, irmão do João, é executado.
Pedro é levado preso.
A igreja ora por Pedro – v. 5.
Deus mata Herodes – v. 23.
A igreja cresce e multiplica – v. 24.
 Actos 1:14-15 – 120 no primeiro grupo
 Actos 2:41 – 3,000 almas no dia a seguir
 Actos 4:4 – 5,000 homens mais mulheres e crianças
 Actos 5:14 – mais adicionados
 Actos 6:1-7 – multiplicação
Deduzimos da história que a igreja em Jerusalém cresceu a mais de 100,000 membros em
sete anos.
Então a primeira parte de Atos termina com o Evangelho espalhado tal como Jesus mandou em Atos 1:8. O
ministério do Pedro termina aqui além de defender-se brevemente no capítulo 15.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Quem é o autor de Atos? ____________________________________________________________________
Quem é a personagem principal da primeira parte de Actos? _______________________________________
Qual foi o plano geográfico de Jesus para espalhar o evangelho? ___________________________________
________________________________________________________________________________________
O que significa Pentecostes? _________________________________________________________________
Qual foi a diferença que este dia fez? __________________________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:

1.
2.
3.
4.

Leia capítulos 1-12 de Actos – menos de 2 capítulos por dia.
Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

