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O TESTEMUNHO DOS APÓSTOLOS EM JERUSALEM (Atos 1:1 a 6:7) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“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) A SALVAÇÃO APENAS EM CRISTO (4:1-37) 

 
 
“Este Jesus é ‘a ________ que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a _________ 
angular’. 
Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos 
homens pelo qual devamos ser salvos". (At 4:11-12) 
 
O Antigo Testamento faz alusão à pedra de esquina:  
 

1. pedra de esquina ou pedra angular (Jó 38:6)  
2. pedra fundamental em uma fundação (Is 28:16) 
3. pedra que serve para nivelar toda a obra (Jr 51:26)  
4. pedra de esquina (Sl 118:22)  
5. pedra de remate (Zc 4:7) 

 
B) O PERIGO DA MENTIRA! (At 5:1-11) 

 
1. Ananias e Safira poderiam ter mantido uma parte do dinheiro da venda da propriedade? 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Ananias e Safira poderiam ter ficado com todo o valor da venda da propriedade? 
_______________________________________________________________________ 

 
3. O que Ananias e Safira tinham como desejo por trás daquela mentira? 

_______________________________________________________________________ 
 

4. Contra quem eles mentiram? _______________________________________________ 
 

5. Qual é o pensamento de Deus (em Pv 6:16-19) a respeito da mentira e falso testemunho: 
_______________________________________________________________________ 
 

C) OS APÓSTOLOS SÃO PRESOS E LIBERTOS (At 5:17-39) 
 

Os anjos nos protegem para anunciarmos o Reino de Deus: 
 
 “Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, 
ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão 
pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e 
disse: "Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta Vida". (At 5:17-20) 
 
 
 

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



 

• Pv 19:21 - “Muitos são os planos no coração do homem, mas o que ________ é o 
propósito do Senhor”.  

• Hb 1:14 - “Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para _______ 
aqueles que hão de herdar a salvação?”  

• Mt 28:19 - “Portanto, vão e façam discípulos de _______ as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” 

 
O Senhor pode usar a boca daqueles que se opõem ao evangelho para proteger os Seus 
servos: 
  
 “Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o 
propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará; se proceder de Deus, vocês não 
serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus". (At 5:38-39). 
 
Gamaliel era um fariseu respeitado, um doutor da lei, era o tutor de Saulo.  
 

• Jo 15:4 - “Nenhum ramo pode dar ______ por si mesmo, se não permanecer na videira” 

• Mt 5:10 - “Bem-aventurados os perseguidos por _____ da justiça, pois deles é o Reino 
dos céus. 

• Is 46:10 - “Meu propósito ficará de pé, e _______ tudo o que me agrada.” 
 

D) A LIDERANÇA DA IGREJA PRIMITIVA (6:1-7) 
 

1. Do que os helenistas (judeus de fala grega) se queixavam? _______________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Qual foi a atitude dos apóstolos? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Quais eram os três critérios solicitados para escolher tais homens? _________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

4. nomes dos 7 homens escolhidos: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
5. “Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas”. 

O que os apóstolos queriam dizer com esta declaração? __________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
TAREFA: Leitura Atos cap 6 a 9 
 

 

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                                        
 
      
 


