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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) OS PRIMEIROS PASSOS DA IGREJA  
 

1. Primeiro sermão 
Pedro começou seu sermão (2:16-21) citando Joel 2:28-32; onde Deus havia prometido que chegaria um 
tempo em que Seus seguidores receberiam o Seu ________. Tal evento representa o começo dos últimos 
dias. Joel profetizou a vinda do Espírito, e tal promessa foi cumprida em _______ (ver Jo 14:16) 
 

2. Apelo 
“Todo aquele que ________ o nome do Senhor será ______” (2:21). “Que devemos fazer?...arrependei-
vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e 
recebereis o dom do Espírito Santo. (2:37-38) 
 

3.  “Arrependei-vos...” (2:38) 
Envolvia na crença judaica, a rejeição das atitudes formais e as suas opiniões concernentes a quem era 
Jesus. Mudar a maneira de pensar; deixando para trás as velhas práticas e crendo em _________; a fim 
de viver dentro da cultura do Reino por Ele apresentado (Mt 5) 
 

4. “...e cada um de vós seja batizado” (2:38) (ver também Mt 28:19-20).  
O batismo vem depois da fé em Cristo, mas é o primeiro sinal da ___ no Senhor. A fé é para o batismo o 
que as palavras são para as ideias.  
 
 

BATISMO NO ESPÍRITO SANTO PLENITUDE NO ESPÍRITO SANTO 

Quando cremos em Cristo.  Ef 1:13 Quando estamos cheios do E.S.- ordenança Ef 5:18 

Pertenço ao corpo de Cristo.       1 Co 12:13 Poder para servir com eficácia e  testemunhar 

Definitivo Se renova 

Envolve todos os cristãos-nos torna um Ef 4:1-6 É pessoal, individual 

Pela graça mediante a fé.            Ef 2:8,9 Pela prática da: oração, meditação, obediência à 

Palavra, adoração, serviço 

 
 

B) AS ATIVIDADES DA IGREJA PRIMITIVA (2:42-47) 
 

As características da igreja primitiva são as mesmas que Deus deseja para a igreja nos dias de hoje; uma 
igreja com os padrões bíblicos. Liste estas características: 
 

1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
4. ___________________ 
5. ___________________ 
6. ___________________ 
7. ___________________ 
8. ___________________ 
9. ___________________ 
10. ___________________ 

 
 

ATOS DOS APÓSTOLOS - 2018 



 
C) IGREJA - O CORPO DE CRISTO 

 
A igreja nasce; recebe um corpo; e o corpo tem “a Cabeça”; e caminha dentro do Reino de Deus! 
 

1. Ef 1:22-23 – A igreja é o corpo de Cristo. 
2. Ef 4:15 – Jesus Cristo foi feito cabeça da igreja. 
3. Ef 1:4 – A igreja é o único corpo e só há uma cabeça; Jesus Cristo. 
4. Rm 12:5 - Somos membros do corpo de Jesus Cristo, ligados um ao outro. 
5. 1 Co 6:15 – Cada parte de meu corpo faz parte do corpo (igreja) de Cristo. 
6. 1 Co 12:12-13 – O Espírito Santo nos coloca em união espiritual uns com os outros no “corpo”. 
7. 1 Co 12:27 – Cada um de nós é importante nesta estrutura do “corpo” de Cristo. 
8. Ef 1:22 – Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo (e Seu corpo). 
9. Mt 16:18 – Cristo edifica Sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
10. Sl 60:12 – Jesus Cristo (e Seu corpo) pisoteará seus adversários. 

 
Ilustre estes textos em uma figura (desenho): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) A CURA DO COXO (3:1-26) 
 

1. Onde estava o coxo? ________________________________________ 
2. O que o homem pediu a Pedro e João? __________________________ 
3. O que Pedro não tinha? ______________________________________ 
4. O que Pedro tinha e lhe deu? __________________________________ 
5. O que o aconteceu com o mendigo e o que ele fez (3:8-9)? _____________________________ 

 
“COMO FALOU HÁ MUITO TEMPO, POR MEIO DOS SEUS SANTOS PROFETAS.” (AT 3:21) 
 

• Moises e os profetas anunciaram o messias (3:22-24)  

• A Lei e os profetas profetizaram até João! (ver Mt 11:13 e Lc 16:16) 

• Agora o Reino dos céus é chegado (Mt 4:17) 

• Deus dá a instrução: “Ouça-o” (Mt 17:1-8) 

• A Lei e os profetas partiram e ficou somente Jesus (Lc 9:27-36)  
 
 
TAREFA: Leitura Atos cap 1 a 6 
 

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.  
- 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                                        
 
      
 


