
ATOS DA IGREJA

LIVRO DE ATOS

AULA 5 de 10

A disseminação do Evangelho em 

Samaria e Regiões Costeiras (2 de 2)



OBJETIVOS

- Conhecer a disseminação do 

Evangelho em Samaria e Regiões 

Costeiras, 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

Aulas 6 e 7 – A disseminação do

Evangelho em Antioquia, Chipre e Galácia

Aulas 8 e 9 – A disseminação do

Evangelho na Região do Egeu

Aula 10 – A disseminação do Evangelho

de Jerusalém a Roma



REVISÃO DA AULA ANTERIOR

-Estudamos, na aula anterior a expansão do

evangelho, especialmente nas regiões da

Judeia, Samaria e regiões costeiras.

-Tivemos uma discussão específica sobre a

conversão de Saulo.

-Você se lembra como foi a conversão de

Saulo? Como ele tratava os cristãos antes e

depois de ter um encontro com Cristo?



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO



ROTEIRO DA AULA DE HOJE

- 1. Paulo vai a Jerusalém (9:26-30)

- 2. Quinto relato sumário (9:31)

- 3. Missão de Pedro nas Regiões Costeiras (9:32-10:48)

- 4. Cura de Enéias em Lida (9:32-35)

- 5. Pedro ressuscita Dorcas em Jope (9:36-43)

- 6. A visão de Cornélio (10:1-8)

- 7. A visão de Pedro (10:9-16)

- 8. Os mensageiros de Cornélio chegam (10:10-23)

- 9. Pedro parte para Cesaréia (10:23-33)

- 10. Pedro na casa de Cornélio (10:34-43)

- 11. Os gentios recebem o Espírito Santo (10:44-48)

- 12. Pedro é acusado de associar-se os gentios (11:1-3)

- 13. Pedro em defesa de seus atos (11:4-18)



1. PAULO VAI A JERUSALÉM (9:26-30)

- Ao chegar, Paulo procurou se juntar aos

discípulos, mas todos o temiam...

- Barnabé contou aos discípulos sobre a

conversão de Paulo e como ele havia

pregado ousadamente em nome de Jesus.

- Ao pregar em Jerusalém, Paulo correu

grande risco de vida, assim os discípulos

levaram-no para Cesaréia e o enviaram para

Tarso.



1. PAULO VAI A JERUSALÉM (9:26-30)



2. QUINTO RELATO SUMÁRIO (9:31)

- A Igreja em toda a Judéia, Galileia e

Samaria tinha paz, sendo edificada, e

andando no temor do Senhor e, pelo auxílio

do Espírito Santo se multiplicava.

- A ameaça de destruição da comunidade

cristã pela perseguição estava vencida.



2. QUINTO RELATO SUMÁRIO (9:31)



3. MISSÃO DE PEDRO NAS REGIÕES COSTEIRAS (9:32-10:48)

- Pedro dirigiu-se para Lida e depois para

Jope e de lá para Cesaréia, por convite de

Cornélio e por clara direção do Espírito

Santo.



3. MISSÃO DE PEDRO NAS REGIÕES COSTEIRAS (9:32-10:48)



4. CURA DE ENÉIAS EM LIDA (9:32-35)

-Em Lida havia um homem chamado Enéias,

que estava acamado há 8 anos, pois era

paralítico.

- Pedro lhe disse: “Jesus te cura, levanta-te e

faze tua cama”.

- Ele se levantou, todos viram e se

converteram ao Senhor.



5. PEDRO RESSUSCITA DORCAS EM JOPE (9:36-43)

- Havia em Jope uma discípula chamada Tabita

(Dorcas), a qual estava cheia de boas obras e

esmolas que fazia.

- Dorcas ficou doente e morreu. Os discípulos

ouviram que Pedro estava por perto e o chamaram.

- Pedro se pôs de joelhos, orou por Dorcas e disse

para ela se levantar. Ela abriu os olhos e se

levantou.

- Este fato ficou conhecido em Jope e muitos se

converteram.



6. A VISÃO DE CORNÉLIO (10:1-8)

- Havia em Cesaréia um centurião romano

chamado Cornélio que era temente a Deus.

- Certo dia um Anjo do Senhor lhe apareceu e

disse que “as suas orações e as esmolas têm

subido para memória diante de Deus”.

- O Anjo mandou Cornélio chamar Pedro em

Jope, pois ele lhe diria o que deveria fazer.



7. A VISÃO DE PEDRO (10:9-6)

- Pedro estava orando, quando teve fome veio-lhe

uma visão: no céu aberto viu um objeto como um

grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas.

Nela havia de todos os quadrúpedes e répteis da

terra e aves do céu.

- Uma voz lhe disse: levanta-te, mata e come.

- Mas Pedro respondeu que não comeria por ser

alimentos impuros.

- A voz respondeu: não chame de imundo o que Deus

purificou e isto se repetiu por três vezes e o objeto

voltou ao céu.



7. A VISÃO DE PEDRO (10:9-6)



7. A VISÃO DE PEDRO (10:9-6)

- Pergunta: à luz dos ensinos de Jesus, Pedro

poderia comer aqueles alimentos?



7. A VISÃO DE PEDRO (10:9-6)

- Resposta: Leiam Mc 7:18-23



8. OS MENSAGEIROS DE CORNÉLIO CHEGAM (10:10-23)

- Enquanto Pedro refletia sobre a visão os homens de

Cornélio chegam.

- O Espírito Santo lhe disse que deveria ir com eles,

sem duvidar, porque Ele mesmo os enviou.



9. PEDRO PARTE PARA CESARÉIA (10:23-33)

- Ver trecho do episódio 10 da série “A Bíblia” (35’ até 

39’15”)



10. PEDRO NA CASA DE CORNÉLIO (10:34-43)

- Leitura: At 10:34-43



10. PEDRO NA CASA DE CORNÉLIO (10:34-43)

- Reflexão: e nós, costumamos fazer acepção

(parcialidade, diferenciar) de pessoas?



11. OS GENTIOS RECEBEM O ESPÍRITO SANTO (10:44-48)

- Enquanto Pedro discursava, desceu o Espírito

Santo sobre todos que o ouviam.

- Os crentes que vieram com Pedro maravilharam-se

de que também sobre os gentios os dons do Espírito

havia sido derramado.

-Em seguida, Pedro batizou todos da casa de

Cornélio.



12. PEDRO É ACUSADO DE ASSOCIAR-SE OS GENTIOS (11:1-3)

- A notícia do ocorrido na casa de Cornélio chegou

até os grupos cristãos “judaico ortodoxos”, que não

gostaram da notícia.

- Estes cristãos eram chamados como “os que eram

da circuncisão”, aqueles que entendiam que segundo

a antiga tradição, não se podia aceitar a associação

com um gentio, a não ser que ele fosse circuncidado.



13. PEDRO EM DEFESA DE SEUS ATOS (11:4-18)

- Leitura At 11:15-18 



13. PEDRO EM DEFESA DE SEUS ATOS (11:4-18)

- Reflexão: Ainda há, nos dias de hoje, distinção

entre judeu e gentio?



13. PEDRO EM DEFESA DE SEUS ATOS (11:4-18)

- Resposta:

-Os primeiros cristãos tiveram alguma dificuldade em

entender isso de início. Os cristãos judeus pensaram

que a salvação não era para os gentios. Depois

pensaram que os cristãos gentios deviam obedecer

as leis judaicas para serem salvos. Os primeiros

cristãos gentios não sabiam distinguir o que deviam

ou não deviam cumprir.

- Quando Jesus veio Ele aboliu todas as

distinções entre pessoas. A salvação é para

todos!



DÚVIDAS / PERGUNTAS?



PARA CASA

- Ler ou assistir no Atos do Youtube:

- Atos 11:19 até 15:35



VAMOS ORAR?


