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O TESTEMUNHO DA IGREJA PRIMITIVA EM TODA A JUDÉIA E SAMARIA (Atos 6:8 a 9:31) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“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) DEFESA DE ESTEVÃO E SEU MARTÍRIO (6:8 – 7:60) 
 

1. Relacione: 
 

(a) Servo (6:1-7)              
(b) Testemunha (6:8-15) 
(c) Juiz (7:1-53) 
(d) Mártir (7:54-60) 

 
(   ) Estevão foi escolhido junto aos 7 homens como diáconos; o trabalho deles permitiu que os apóstolos 
dessem continuidade ao ministério importante que exerciam no meio do povo. 
(    ) Estevão discursou e recapitulou toda a história de Israel. Usou as próprias Escrituras dos judeus para 
provar que sua nação era culpada de pecados piores do que aqueles dos quais era acusado. 
(    ) A mensagem, as orações, e a morte gloriosa de Estevão foram usadas pelo Espírito Santo para o 
crescimento da igreja. Sua morte foi uma coroação e Jesus se levantou para recebê-lo na glória.    
(     ) O testemunho poderoso de Estevão seria ponto culminante do testemunho da igreja aos judeus. A 
mensagem seria levada a Samaria e, em seguida, aos gentios. 
 

2. Tipos de pessoas nos apedrejamentos da vida: 

 

O que são “pedradas”? ___________________________________________________ 

 
a) As que atiram pedras: são as acusadoras, os que apontam, julgam e querem dar a sentença. 
b) As que alcançam as pedras: fazem acusação de uma pessoa a alguém. Incitam ao julgamento. 
c) As que seguram a capa: pessoas que ficam em cima do muro; só ficam assistindo. 
d) As que nem se importam: pessoas que dão as costas e deixa o apedrejado sozinho. 
e) As que sofrem as pedradas: pessoas que são injustiçadas. 

 
Você já “apedrejou” alguém ou alcançou uma “pedra” para alguém atirar? Passou alguma situação de ver 

alguém sendo apedrejado? Qual foi sua atitude? Já foi, ou está sendo alvo de pedradas?  

3. A receita de Estevão para suportar as pedradas 
 

• Ser ________ de fé 

• Ser ________ do Espírito Santo 

• Ser ______________ pelo Evangelho 

• Ser ______________ da Palavra 

• Estar com os olhos ___________ para Jesus 

• ___________ a Deus 

• Liberar ___________ 
 
Mataram Estevão, mas não a sua fé, sua união com Jesus, sua comunhão com Deus. Não permita que 

nenhuma pedrada acerte sua fé, fira sua união com Jesus e machuque sua comunhão com Deus. Ler Rm 

8:35-39 (nada nos separará do amor de Cristo). 

Só atiram pedra em árvore que dá fruto bom (árvore que não dá fruto, não leva pedrada). Se você está 

sofrendo com pedradas, entenda que algum fruto estão vendo em sua vida, mas a mão de Deus vai 

proteger todos os seus frutos e nenhum deles se perderá. O Senhor é contigo.  

 

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



 
B) A DISPERSÃO DA IGREJA (8:1-40) 

 

1. O ministério de Filipe em Samaria 
No primeiro século, judeus e samaritanos odiavam-se. Os judeus consideravam os samaritanos impuros 
racialmente e adeptos de uma falsa religião. Os samaritanos rejeitaram todo o Antigo Testamento, à 
exceção do Pentateuco. Além disso, eles construíram um templo no monte Gerizim que rivalizava com o 
templo de Jerusalém. 
 
Os apóstolos enviaram Pedro e João a Samaria; estes oraram por eles para que recebessem o Espírito 
Santo (15-16). Os samaritanos tinham de saber acerca da salvação proveniente dos judeus. Os judeus, 
por outro lado, tiveram de entender a respeito da salvação que alcançara os samaritanos.  
 

2. O encontro de Filipe como o eunuco etíope 
1) O que o Espírito Santo ordenou a Filipe? ____________________________________________ 
2) Com qual propósito? ____________________________________________________________ 
3) Onde fica Gaza? _______________________________________________________________ 
4) Quem era o eunuco em questão? __________________________________________________ 
5) O que ele tinha ido fazer em Jerusalém? ____________________________________________ 
6) O que o eunuco estava lendo? ____________________________________________________ 
7) Qual foi o resultado deste encontro? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

C) A CONVERSÃO DE SAULO (9:1-31) 
 

Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia (At 22:3), um “hebreu entre os hebreus” (2 Co 11:22; Fp 3:5), “filho de 
fariseus” (At 23:6) e cidadão romano (At 16:37; 22:25-28). Foi educado por Gamaliel em Jerusalém (At 
22:3) e se tornou um fariseu devoto (At 26:4,5). No tocante a lei era irrepreensível (Fp 3:6). Acreditava 
sinceramente que servia a Deus ao perseguir os cristãos, de modo que o fazia com a consciência tranquila 
(2 Tm 1:3). 
 

Saulo teve quatro encontros que, em conjunto, transformaram sua vida. Resuma estes encontros (At 9): 
 

1) O encontro com Jesus:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2) O encontro com Ananias:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3) O encontro com a oposição: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4) O encontro com os apóstolos em Jerusalém: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
TAREFA: Leitura Atos cap 9 a 12 
 
 

 

 

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                                        
 
      
 


