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“Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas 
tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra” (At 1:8) 

 
A EXPANSÃO DA VERDADE AOS GENTIOS (Atos cap 13 a 21) 

 
 

A) A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO (13:1 – 14:28) 
 

 
 

Chipre (13:1-12). Como grande orientador da igreja, o Espírito Santo separa a __________ e a 
___________ e estes dão início a esta viagem, pregando a Palavra e libertando o povo de suas crenças 
diabólicas como foi em Chipre. 

Antioquia da Pisídia (13:13-52). A Palavra ministrada com autoridade e sabedoria provocava nos 
ouvintes o desejo de conhecer ainda mais deste ensino, em contrapartida a rejeição e a inveja 
provocavam a ______________ contra os apóstolos culminando com a sua expulsão daquela cidade. 

Icônio (14:1-7). Aqui, como nas demais cidades, a população se dividia entre a aceitação da fé e do 
ensino e a rejeição que se aproximou de agressão física contra os apóstolos, que tomando conhecimento 
desse risco que corriam, ______________ para outras cidades vizinhas. 

Listra, Derbe e volta à Antioquia da Síria (14:8-28). A cura do paralítico em Listra levou a população 
daquela cidade a creditar tal façanha ao poder pessoal dos apóstolos, que rejeitaram veementes tal 
procedimento. Aqui ___________ foi agredido e tido como morto, porém o Senhor o preservou a vida, e 
cheio de vigor e entusiasmo seguiu sua jornada por outras cidades, retornando finalmente de onde partira, 
quando dera início a esta primeira viagem missionária. 

Principais acontecimentos durante a primeira viagem: (dinâmica em grupo) 

1. Elimas, o encantador;  
2. A pregação em Antioquia; 
3. A tentativa de apedrejamento em Icônio; 
4. A tentativa de adorar Paulo e Barnabé em Listra. 

 
 
 

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



B) O CONCÍLIO DE JERUSALÉM ACERCA DOS GENTIOS DA IGREJA (15:1-35) 

Apesar de Deus haver revelado a __________ que os gentios deveriam ser aceitos na igreja sem a 
circuncisão, e os apóstolos e anciãos estarem convencidos disto (11:18), um partido poderoso de 
discípulos fariseus persistia em ensinar que a circuncisão era necessária (15:5).  

A igreja se dividia na questão. Deus, entretanto, através do Espírito Santo levou os apóstolos a decidir 
unânimes formalmente que a circuncisão ________ era necessária aos gentios. Foi enviada uma carta, 
exigindo apenas, que os novos membros se abstivessem das imoralidades comuns do mundo pagão. 

Os líderes da igreja decidem então não exigir dos gentios convertidos adesão às regras cerimoniais do 
_____________. 
 
 

C) A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO (15:36 – 18:22) 
 

 
 

 
De Antioquia a Trôade (15:36 - 16:10). Nessa segunda jornada, Paulo tem como companheiro, _______ 
e mais tarde __________. Percorreu várias cidades, tendo uma visão em Trôade, onde um macedônio 
lhe rogava ajuda. Imediatamente atendeu a tal solicitação, pois considerou ser ela uma direção divina. 
 
De Trôade a Atenas (16:11 - 17:15). Os convertidos eram muitos, bem como os milagres realizados pelos 
apóstolos, entretanto alguns desses milagres provocaram reações diversas e mais uma vez eles foram 
presos. Em Filipos o carcereiro se ____________, bem como toda a sua família. Em Tessalônica a 
Palavra é aceita, assim como em Beréia, onde seus moradores receberam com avidez o ensino e 
procuravam ____________ nas escrituras o que lhes era ministrado. 

Em Atenas (17:16-34). O discurso de Paulo aqui sofreu resistência flagrante em face à _________ que 
imperava na cidade. Aqui apenas alguns poucos creram no ________ e se ajuntaram aos apóstolos. 

Em Corinto e o retorno (18:1-22). Aqui encontra-se com _________, se identificam profissional e 
espiritualmente. Paulo teve o conforto do Senhor, para que não temesse, nem se calasse por causa da 
oposição que contra ele se levantou ali. Em seguida foi para Síria e finalmente para Antioquia. 

Principais acontecimentos durante a segunda viagem: (dinâmica em grupo) 

1. O chamado na Macedônia;  
2. Lídia convertida; 
3. O demônio expulso de uma serva; 
4. A fuga da prisão em Filipos; 
5. Os conflitos em Tessalônica e Bereia; 
6. O sermão no Areópago, em Atenas; 
7. A pregação e o conflito em Corinto. 

 



D) A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO (18:23 – 21:26) 
 

 

 

O pentecostes em Éfeso (18:23 - 19:40). Aqui, Paulo impõe as mãos sobre os irmãos, e estes recebem 
o Espírito Santo. Durante _______ anos ensina na escola de Tirano, e a Palavra se propaga com rapidez 
naquela região. Ali também, se levantaram os opositores, adoradores de Diana contra o apóstolo, que 
pregava contra a idolatria, e grande tumulto se instalou naquela oportunidade. 

Macedônia, Acaia e retorno (20:1 - 21:26). Partindo dali se dirigiu à Macedônia, Grécia, Trôade e outras 
cidades, fortalecendo os irmãos, exortando-os a permanecerem firmes na ______. 

 

Principais acontecimentos durante a terceira viagem: (dinâmica em grupo) 

1. Apolo convertido; 
2. Os milagres por intermédio de Paulo; 
3. O tumulto em Éfeso; 
4. As viagens posteriores; 
5. A ressureição de Êutico; 
6. As viagens posteriores; 
7. O encontro de despedida com os anciãos de Éfeso. 

 
 
TAREFA: Leitura Atos cap 21 a 28 
 
 

AVALIAÇÃO  
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de 
uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada.              - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

 Avaliação: apostilas preenchidas (3,0) + leitura livro (1,0) + trabalho 1 (3,0) + trabalho 2 (3,0) = TOTAL 
10,0                                        
 
      
 


