
ATOS DA IGREJA

LIVRO DE ATOS

AULA 4 de 10

A disseminação do Evangelho em 

Samaria e Regiões Costeiras (1 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 AULA ANTERIOR...

- Estudamos, nas 2 aulas anteriores a

disseminação do Evangelho em Jerusalém.

- Ao final da aula passada, estudamos a

pregação e morte de Estevão, através do

trecho de um filme.



INTRODUÇÃO / REFLEXÃO

É possível a uma pessoa muito má se 

arrepender e passar a fazer o bem?



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO



ROTEIRO DA AULA DE HOJE

- 1. A primeira perseguição à igreja (8:1-3)

- 2. Felipe prega em Samaria (8:4-8)

- 3. Simão, o mágico (8:9-13)

- 4. Pedro e João em Samaria(8:14-25)

- 5. Felipe e o eunuco (8:26-40)

- 6. A conversão de Saulo (9:1-9)

- 7. A visita de Ananias (9:10-19)

- 8. Saulo prega em Damasco (9-20-25)



A PRIMEIRA PERSEGUIÇÃO À IGREJA (8:1-3)

- Após o discurso e sentença de morte de

Estevão, começou a primeira grande

perseguição aos cristãos, que passaram a ir

para a Judeia, Samaria e regiões costeiras.

- Se não tivesse havido esta perseguição, que

forçou os cristãos a se dirigirem ao “mundo

gentílico”, talvez o cristianismo teria sido mais

uma mera seita judaica de Jerusalém...



FELIPE PREGA EM SAMARIA (8:4-8)

- O povo da Samaria, embora formado por

pessoas de origem israelita, possuía uma

considerável mistura com os gentios.

- O apóstolo Felipe passou a anunciar Cristo

para estas multidões e “houve grande alegria

naquela cidade” (8:8)



SIMÃO, O MÁGICO (8:9-13)

- Em Samaria havia um homem chamado

Simão, que como muitos astrólogos e

mágicos da época, deixava o povo

boquiaberto com sua “magia”.

- Ao ouvir de Felipe pregar sobre a soberania

de Deus e do nome de Jesus Cristo, ele

creu e recebeu o batismo.



SIMÃO, O MÁGICO (8:9-13)

- Reflita e responda: nos dias atuais existem

pessoas que se deixam enganar pela

“magia”? Você pode citar algum exemplo?



PEDRO E JOÃO EM SAMARIA (8:14-25)

- Os apóstolos Pedro e João foram pregar na

Samaria.

- Oraram pelo povo, para que recebessem o

Espírito Santo. Após lhes imporem as mãos,

receberam o Espírito Santo.

- O mago Simão, ao ver este poder, quis

comprá-lo para que pudesse fazer dinheiro

através de seu uso.



PEDRO E JOÃO EM SAMARIA (8:14-25)

- O pedido de Simão deu origem a palavra

“simonia”, que significa a obtenção de

posições eclesiásticas por meio de dinheiro

(estudamos isso na história da Igreja,

lembram?)

- Imediatamente Pedro repreendeu Simão:

leiam agora At 8:20-24



SIMÃO, O MÁGICO (8:9-13)

- Reflita e responda: é possível “comprar”

poderes ou favores de Deus? Você pode citar

algum exemplo dos dias atuais?



FELIPE E O EUNUCO (8:26-40)

- O Espírito levou Felipe a contactar um

eunuco etíope que era ministro dos tesouros

de Candace, rainha de seu povo.

- O etíope estava voltando de adoração em

Jerusalém e lia Is 53:7-8

- Felipe perguntou se ele estava entendendo e

a resposta foi: “Pois como poderei

entender, se alguém não me ensinar?”



FELIPE E O EUNUCO (8:26-40)

- Felipe ao explicar, trouxe as boas-novas a

respeito de Jesus!

- O etíope aceitou a pregação, pediu para ser

batizado e voltou para sua terra,

transbordando de alegria!



FELIPE E O EUNUCO (8:26-40)

- Reflita e responda: quando lemos a Bíblia e

não entendemos alguma parte, vale a pena

perguntar para outras pessoas que possuem

um pouco mais de conhecimento?



A CONVERSÃO DE SAULO (9:1-9)

A VISITA DE ANANIAS (9:10-19)

SAULO PREGA EM DAMASCO (9-20-25)

- Vamos estudar agora sobre a conversão de

um dos personagens mais relevantes da

Bíblia: Paulo, que neste momento ainda era

conhecido por Saulo



A CONVERSÃO DE SAULO (9:1-9)

A VISITA DE ANANIAS (9:10-19)

SAULO PREGA EM DAMASCO (9-20-25)

- TAREFA:

- Formem trios ou duplas.

- Leiam e debatam sobre a passagem que

está em At 9:1-25 (10 min)

- Após a discussão, alguns trios ou duplas

serão chamados para apresentar os

principais pontos da conversão de Saulo.



A CONVERSÃO DE SAULO (9:1-9)

A VISITA DE ANANIAS (9:10-19)

SAULO PREGA EM DAMASCO (9-20-25)

- TÓPICOS PARA DISCUSSÃO:

- Como Saulo tratava os cristãos antes da sua

conversão?

- Quem disse para Saulo: “por que me

persegues?”

- Como Saulo passou a agir após a sua

conversão?



DÚVIDAS / PERGUNTAS?



PARA CASA

- Ler ou assistir no Atos do Youtube:

- Atos 9:26 até 11:18



VAMOS ORAR?


