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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 9 a 12) 
 

A) A EXPANSÃO DA VERDADE AOS GENTIOS (9:32 – 11:30) 
 
Pedro participando de 3 milagres;  

1. Um grande milagre (9:32-35): ________________________________ 
2. Um milagre ainda maior (9:36-43): ____________________________ 
3. O maior de todos os milagres (10:1-48): ________________________ 

 
A visão de Pedro: 
Essa visão era um sinal proveniente do céu para alertar o apóstolo de que os judeus não deveriam mais 
considerar impuros os _________. 
 
O anjo disse: “Cornélio, Deus ouviu as suas _______ e as suas_____ foram observadas por Deus!” (31) 
Ef 2:10 “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras” 
Orações e boas obras andam de mãos dadas.  
 
Pedro disse: “Agora vejo claramente que os _________ não são os únicos preferidos de Deus” (34) 
Rm 10:12-13 “Porquanto não há distinção entre judeu e grego; porque o mesmo Senhor o é de todos, rico 
para com todos os que o invocam. Porque: Todo aquele que ______ o nome do Senhor será salvo.”  
 
Duas conversões neste acontecimento: 

1) Cornélio, sua família e amigos aceitaram a fé; 
2) Pedro aceitou o fato de que Deus inserira os gentios em Sua Igreja. 

O propósito do Senhor é sempre demolir as barreiras existentes no coração a fim de possibilitar a ação 
missionária em favor de outros grupos. 
 
Como Pedro via Cornélio 

1. Cornélio vivia em Cesaréia, a capital de exército romano na Palestina  
2. Um centurião chefe de 100 soldados de um destacamento romano 
3. Sendo do regimento italiano, todos os seus homens eram provenientes da Itália 
4. Um gentio 
5. Imundo, como os animais imundos prescritos nas leis do A.T 
6. Ilegal para receber a visita de um judeu, pois pertencia a uma nação estrangeira 
7. Incircunciso, portanto, indigno de compartilhar a mesa com um judeu 

 
Como o livro de Atos dos Apóstolos descreve Cornélio 

1. Um homem temente a Deus 
2. Um piedoso, tanto ele como sua família. 
3. Generoso para com os mais necessitados 
4. Um homem de oração cujas súplicas e esmolas recebidas por Deus 
5. Obediente às ordens do anjo de Deus 
6. Purificado por Deus, e não um impuro 
7. Imprescindível para receber a visita de Pedro  

 
Atos 11 descreve três reações dos cristãos judeus aos cristãos gentios; exemplo para os dias de hoje: 

1) ________________ os gentios (11:1-18) 
2) ________________ os gentios (11:19-26) 
3) ________________ dos gentios (11:27-30) 

 
A Igreja em Antioquia 
“Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.” (11:26) 
Originalmente, os cristãos receberam o nome de os do caminho.  

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



 
B) O MARAVILHOSO LIVRAMENTO DE PEDRO DA PRISÃO (12:1-25) 

 
Pedro conhecia Sl 34:15-16  
“Os _____ do Senhor voltam-se para os justos e os seus ______ estão atentos ao seu grito de socorro; 
o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles”.  
 
Pedro experimentou a tribulação em At 12:3-4 
“..Herodes...o pôs na _______, guardado por quatro escoltas de quatro soldados em cada escolta” 
 
Pedro foi liberto em At 12:7  
“..e as correntes _______ dos pulsos de Pedro!” 
 
Pedro concluiu em 1 Pe 3:12 
“Porque os olhos do _________ repousam sobre os ________ e os seus ouvidos estão abertos às suas 
súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males”  
 
Relacione esta conclusão de Pedro com sua experiência de ser liberto da prisão: 
 
( a ) “Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos...” 
( b ) “...e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas...”  
( c ) “...mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males”   
 
(     ) Deus viu Pedro na prisão (12:1-4). Ele vê nossas tribulações.                
(     ) Deus ouviu as orações de Pedro e da igreja (12:5-17). Ele ouve nossas orações. 
(     ) Deus tratou de Herodes que prendeu Pedro (12:18-25). Ele lida com nossos inimigos. 
 
Pedro é preso; dorme; é acordado por um anjo; obedece; é livrado; vai a casa daqueles que por ele orava; 
e testemunha a resposta da oração! 

 

PERSONAGEM ATUAÇÃO AÇÃO 

   

Herodes  Perseguia e prendia cristãos 

Líderes judaicos  Gostavam de ser agradados e atendidos 

Tiago (irmão de João)  Morto à espada por ordem de Herodes 

Pedro  Preso por ordem de Herodes 

Igreja  Orava fervorosamente por Pedro 

Anjo  Acordou e livrou Pedro da prisão 

Maria (mãe João Marcos)  Acolhia os discípulos em sua casa e oravam 

Rode  Ouviu a voz de Pedro batendo a porta 

Tiago (irmão de Jesus)  Receberia a noticia que Pedro estava livre 

 
O anjo chamou Pedro da prisão, mas foi à oração que foi buscar o anjo! (Thomas Watson) 

 
“O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. 
Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. 
Bendigam ao Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.” (Sl 
103:19-21). O anjo do Senhor é ____________ ao redor daqueles que o temem, e os livra. (Sl 34:7) 
 
Veja outras situações na Bíblia onde anjos foram enviados para resolver um problema: 
Dn 10 – O anjo Miguel ajudou outro anjo a levar a resposta de sua oração a Daniel 
Js 5 – Josue viu e falou com o anjo com uma espada para resolver a questão de Jericó 
 
TAREFA: Leitura Atos cap 13 a 21  
 

 

 
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                                        
 
      
 


