
ATOS DA IGREJA

LIVRO DE ATOS

AULA 6 de 10

A disseminação do Evangelho em 

Antioquia, Chipre e Galácia



OBJETIVOS

- Conhecer a disseminação do 

Evangelho em Antioquia, Chipre e 

Galácia, segundo o Livro de Atos.



PLANEJAMENTO DAS AULAS

- Horário de início e término = 09:00h 

às 10:05h

- Março a Maio = 10 aulas

- Previsão de tarefas de casa e 

avaliação dos conhecimentos 

durante as aulas.



PLANEJAMENTO DAS AULAS

- Receberão certificado aqueles que:

- Tiverem no máximo 3 faltas;

- Tiverem cumprido as tarefas de 

casa propostas; e

- Tiverem obtido 50% de 

aproveitamento ao longo das 

avaliações



FONTES



FONTES



FONTES



ASSUNTOS

Aula 1 – Introdução ao estudo √

Aulas 2 e 3 – A disseminação do

Evangelho em Jerusalém √

Aulas 4 e 5 – A disseminação do

Evangelho em Samaria e Regiões

Costeiras √



ASSUNTOS

Aula 6 – A disseminação do Evangelho

em Antioquia, Chipre e Galácia

Aulas 7 e 8 – A disseminação do

Evangelho na Região do Egeu

Aulas 9 e 10 – A disseminação do

Evangelho de Jerusalém a Roma



REVISÃO DA AULA ANTERIOR

- Na aula passada vimos que os primeiros cristãos

judeus tiveram alguma dificuldade em entender que a

salvação era também para os gentios. Depois

pensaram que os cristãos gentios deviam obedecer as

leis judaicas para serem salvos...

- Quando Jesus veio Ele aboliu todas as distinções

entre pessoas. A salvação é para todos!



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

GALÁCIA



ROTEIRO DA AULA DE HOJE

- 1. Crentes gentios em Antioquia (11:19-26)

- 2. Coleta para a Igreja em Jerusalém (11:27-30)

- 3. Martírio de Tiago e Prisão de Pedro (12:1-5)

- 4. Pedro escapa da prisão (12:6-11)

- 5. Pedro vai à casa de Maria (12:12-19)

- 6. A morte de Herodes Agripa e sexto relato sumário (12:20-

25)

- 7. A missão de Paulo e Barnabé (13:1-14:28) – vídeo

- 8. O concílio de Jerusalém (15:1-35)



1. CRENTES GENTIOS EM ANTIOQUIA (11:19-26)

- Aqueles que foram dispersos após a tribulação

suscitada por causa de Estevão passaram até

Chipre e Antioquia, anunciando a palavra somente

aos judeus.

- Haviam entre eles alguns que passaram a pregar

aos gregos (gentios) e grande número se

converteu.

- Barnabé buscou Paulo em Tarso e de lá foram

pregar na Antioquia, durante um ano.

- Em Antioquia pela primeira vez os discípulos

foram chamados de Cristãos!



2. COLETA PARA A IGREJA EM JERUSALÉM (11:27-30)

- Naqueles dias profetas desceram de Jerusalém

para Antioquia e um deles dava a entender, pelo

Espírito, que haveria uma grande fome.

- Os discípulos resolveram mandar, cada um

conforme suas posses, socorro aos irmãos na

Judéia, enviando por meio de Barnabé e Saulo.



3.  MARTÍRIO DE TIAGO E PRISÃO DE PEDRO (12:1-5)

- Naquele tempo o rei Herodes começou a perseguir

a igreja.

- Tiago, irmão de João foi morto a espada.

- Pedro foi preso e Herodes pretendia apresentá-lo

ao povo após a páscoa.

- Com Pedro preso, a igreja orava com insistência a

Deus por ele.



4.  PEDRO ESCAPA DA PRISÃO (12:6-11)

- Na noite véspera de seu julgamento (execução)

Pedro estava dormindo entre dois soldados,

acorrentado e com sentinelas na porta.

- Sobreveio um Anjo do Senhor e uma luz

resplandeceu na prisão e ele, tocando ao lado de

Pedro, o despertou dizendo: Levanta-se depressa.

As correntes caíram de suas mãos.

- O Anjo mandou Pedro se preparar e o seguir. A

medida em que iam saindo, as portas se abriam.

- No início, Pedro chegou a achar que era uma visão,

mas ao sair, tinha certeza que o Senhor o havia

libertado.



5. PEDRO VAI À CASA DE MARIA (12:12-19)

- Ao sair da prisão, Pedro foi a casa de Maria, mãe

de João Marcos.

- Ao bater na porta e pedir para entrar, os que

estavam presentes não acreditaram que seria

mesmo Pedro.

- Ao bater novamente, abriram a porta e ele contou

como fugira, pedindo que fosse anunciado a Tiago

e aos irmãos. Em seguida, saiu para outro lugar.



6. A MORTE DE HERODES AGRIPA E SEXTO RELATO SUMÁRIO (12:20-25)

- O desaparecimento de Pedro gerou um grande

alvoroço. Herodes mandou matar os soldados que

estavam guardando Pedro.

- Certo dia, vestido de trajes reais, Herodes sentou-

se no trono e dirigia a palavra.

- O povo exclamava: é a voz de um deus e não de

um homem.

- No mesmo instante um Anjo do Senhor o feriu,

porque não deu glória a Deus e, comido pelos

vermes, morreu.

- E a palavra de Deus crescia e se multiplicava.



6. A MORTE DE HERODES AGRIPA E SEXTO RELATO SUMÁRIO (12:20-25)

- Com a morte de Herodes, houve diminuição na

perseguição aos cristãos e a palavra de Deus

crescia e se multiplicava.

- Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém para

Antioquia, levando consigo João, de sobrenome

Marcos (primo de Barnabé).



7. A MISSÃO DE PAULO E BARNABÉ (13:1-14:28) – VÍDEO

- Filme “Atos dos Apóstolos” – 01h20min-01h36min



7. A MISSÃO DE PAULO E BARNABÉ (13:1-14:28) – VÍDEO

- Pergunta:

- Paulo e Barnabé foram “idolatrados” em Listra. Por

acaso ainda existe algo parecido nos dias de hoje?



8. O CONCÍLIO DE JERUSALÉM (15:1-35)

- Novamente surgiu a questão do rito de

Moisés (salvação dependente da

circuncisão).

- A discussão foi tão intensa que foi necessário

um concílio (conselho, assembleia, reunião

entre os sábios) para resolvê-la.



8. O CONCÍLIO DE JERUSALÉM (15:1-35)

- Duas foram as questões:

- 1. os gentios poderiam ser admitidos na

comunidade cristã sem se submeterem a

circuncisão e à observância da Lei de

Moisés?

- 2. Quais deveriam ser a medidas restritivas,

impostas pelos defensores da circuncisão, a

respeito das relações sociais com os cristãos

gentios?



8. O CONCÍLIO DE JERUSALÉM (15:1-35)

- Trabalho em grupo:

- Em duplas ou trios, leiam At 15:1-35 e

escrevam em uma folha de papel qual foi a

decisão do concílio, justificando a sua

resposta.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?



PARA CASA

- Ler ou assistir no Atos do Youtube:

- Atos 15:36 até 21:24



VAMOS ORAR?


