
ATOS DA IGREJA

LIVRO DE ATOS

AULA 3ª de 10

A disseminação do Evangelho em 

Jerusalém (2ª de 2)



OBJETIVOS

- Conhecer a disseminação do 

Evangelho em Jerusalém, 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

Aulas 10 – A disseminação do Evangelho

de Jerusalém a Roma



INTRODUÇÃO

É fácil ou é difícil ser jovem cristão atualmente?



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO



ROTEIRO DA AULA DE HOJE

- 1. A comunidade de bens entre os primeiros

cristãos (4:32-37)

- 2. A mentira de Ananias e Safira (5:1-16)

- 3. Um Anjo livra os apóstolos da prisão (5:17-

33)

- 4. A intervenção de Gamaliel (5:34-42)

- 5. A prisão e o discurso de Estevão (6:8-15 e

7:1-60)



A COMUNIDADE DE BENS ENTRE OS PRIMEIROS 

CRISTÃOS (4:32-37)

- Para manter a segurança econômica, os que

possuíam terras e casas as vendiam e

traziam o produto da venda aos apóstolos.

- Os apóstolos distribuíam o dinheiro na

proporção em que as necessidades surgiam.

- (4:36) Primeira citação de Barnabé =

conhecido por sua liberalidade.



A COMUNIDADE DE BENS ENTRE OS PRIMEIROS 

CRISTÃOS (4:32-37)

- Por que os primeiros cristãos vendiam e

dividiam suas posses?



A MENTIRA DE ANANIAS E SAFIRA (5:1-16)

- Casal que consentiu em vender suas

propriedades e que decidiram guardar uma

parte do dinheiro para si mesmos. Ao doar,

deram a entender que era o total.

- Pedro questionou: “Por que encheu Satanás

o teu coração para que mentisses ao Espírito

Santo?”



A MENTIRA DE ANANIAS E SAFIRA (5:1-16)

- Ananias não era obrigado nem a vender, nem

a doar o dinheiro para a comunidade. Seu

erro foi mentir para Deus!

- Em seguida, Ananias morreu (5:5) e sua

esposa Safira, após ser questionada,

também mentiu e morreu (5:10)



UM ANJO LIVRA OS APÓSTOLOS DA PRISÃO (5:17-33)

- O Sumo sacerdote e todos os que estavam

com ele se encheram de inveja dos sinais e

prodígios feitos pelos apóstolos.

- Todos os apóstolos foram presos...



UM ANJO LIVRA OS APÓSTOLOS DA PRISÃO (5:17-33)

- A noite, um Anjo do Senhor os liberta e

ordena que preguem no Templo.

- Quando novamente questionados, Pedro e

os apóstolos responderam: At:5-29-32



UM ANJO LIVRA OS APÓSTOLOS DA PRISÃO (5:17-33)

- Pedro e os outros apóstolos responderam: "É preciso

obedecer antes a Deus do que aos homens!

- O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a

quem os senhores mataram, suspendendo-o num

madeiro.

- Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como

Príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e

perdão de pecados.

- Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o

Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe

obedecem".



A INTERVENÇÃO DE GAMALIEL (5:34-42)

- Gamaliel = porta-voz dos fariseus que

discursou em favor dos apóstolos

- Fez o concílio lembrar que outros

movimentos messiânicos deixaram de existir

porque não eram de Deus



A INTERVENÇÃO DE GAMALIEL (5:34-42)

- Advertiu os saduceus que, se Deus estava ao

lado dos seguidores de Jesus, nada poderia

ser feito (5:38-39)

- Os apóstolos foram açoitados e, em seguida,

libertos. Saíram felizes pela honra de sofrer

por Cristo, e continuaram a ensinar no

Templo (5:40-42)



A PRISÃO E O DISCURSO DE ESTEVÃO (6:8-15 E 7:1-60)

- Trecho do filme Atos dos Apóstolos (trecho de

Estevão)



A PRISÃO E O DISCURSO DE ESTEVÃO (6:8-15 E 7:1-60)

- Tarefa: escreva ao menos um ensinamento

transmitido por Estevão



A PRISÃO E O DISCURSO DE ESTEVÃO (6:8-15 E 7:1-60)

- Ensinamentos de Estevão:

- 1. Ele estava bem familiarizado com as

Escrituras. Da mesma maneira, precisamos

ser estudantes da Palavra de Deus se

quisermos manejar corretamente a “palavra

da verdade” (2 Tim 2:15)



A PRISÃO E O DISCURSO DE ESTEVÃO (6:8-15 E 7:1-60)

- Ensinamentos de Estevão:

- 2. Estevão era gentil, mesmo para uma

plateia hostil. Se dirigiu aos sábios com

respeito, os chamando de “pais” (At 7:12).

Nós também precisamos apresentar as

verdades de Deus com “temperamento

brando e profundo respeito” (1 Pe 3:15-16)



DÚVIDAS / PERGUNTAS?



PARA CASA

- Ler ou assistir no Atos do Youtube:

- Atos 8:4 até 11:18



VAMOS ORAR?


