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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 CARREIRA DE PAULO COMO PRISIONEIRO (Atos 21:27 a 28:31) 
 

 

Em Jerusalém (21:17 - 23:35). Chegando à Jerusalém relata tudo o que Deus fizera aos _______ por 
intermédio de seu ministério, não tardou, porém, que se levantassem os inimigos e Paulo novamente é preso. 
Faz sua defesa de maneira brilhante perante centenas de atentos ouvintes. É ouvido pelo Sinédrio e pelas 
autoridades governamentais. O _________ o fortalecia e o animava, para que não temesse. 

Em Cesaréia, 24:1 - 26:32 

Perante Félix (24:1-27). A religião e a lei se juntam para se oporem a Paulo perante o governador, Félix. Paulo 
apresenta sua _________ de forma convincente diante do que nada lhe pode fazer, mantendo-o detido, tratado 
com indulgência. 

Perante Festo (25:1-22). Seguindo em seu julgamento comparece agora perante Festo, que o ouve, e por 
nada poder alterar em sua situação apelou Paulo para ________, no que foi prontamente atendido pelo 
governador. 

Perante Agripa (25:23 - 26:32).  Diante do rei, Paulo descreve sua vida desde a infância, até o presente 
momento e fala do seu chamado para _________ ao Senhor Jesus. O rei fica impressionado e declara que 
por pouco poderia tornar-se um cristão, e desejou colocar o apóstolo em ___________, mas não o fez porque 
Paulo havia apelado para César, a fim de que este também o ouvisse. 

Viagem a Roma (27:1 - 28:15). Esta viagem começou no outono de 61 d.C. e terminou na primavera de 62 
d.C. Foi feita em _____ navios; um de Cesaréia a Mirra; outro de Mirra a Malta; o terceiro de Malta a Poteóli. 
Daquele tempo ao meado de novembro a navegação no Mediterrâneo era perigosa. Do meado de novembro 
ao primeiro de março esteve suspensa. Pouco depois de ter deixado Mirra, caíram em ventos ___________, 
e depois de se abrigarem em Bons Portos, se arriscaram outra vez, e foram acometidos por um tufão, que os 
levou longe de sua rota; depois de muitos dias, não havendo mais esperança, Deus, que dois anos antes, em 
Jerusalém prometera a Paulo que o levaria a Roma (23:11), mais uma vez aparece a Paulo para lhe assegurar 
que Sua ___________ seria cumprida, (27:24). E foi! 

O ministério em Roma (28:16-31). Paulo passou dois anos ali, no mínimo (28:30). Apesar de ser 
___________ tinha licença de morar numa casa alugada, com seu guarda (28:16). Tinha licença de receber 
visitas, e de ensinar sobre Cristo. Já havia um bom número de cristãos ali. Os dois anos que ele passou ali 
foram muito __________, atingindo o próprio palácio (Fp 1:13; 4:22). Enquanto estava em Roma, escreveu as 
epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom e possivelmente Hebreus. 

ENRIQUECENDO OS CONHECIMENTOS: 
A Cidadania Romana de Paulo: Esta cidadania foi conferida a seu pai, talvez por algum serviço prestado ao 
Estado romano. Tal título era de grande importância, não fosse essa cidadania, Paulo teria sido morto. Nenhum  
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dos outros apóstolos era capacitado por natureza a fazer o trabalho que Paulo fez. Muitas vezes Deus o ajudou 
com milagres. Em quase cada cidade foi perseguido. Foi surrado, açoitado, encarcerado, apedrejado, expulso  

de cidade em cidade. Seus sofrimentos são quase incríveis. Só por intervenção da parte de Deus é que Paulo 
podia sobreviver a tudo isto. 

Roma: Cidade rainha da terra. Centro de interesse histórico. Durante dois milênios (2 º século antes de Cristo 
até 18º da era cristã) foi a potência dominadora do mundo. É ainda chamada "Cidade Eterna". A população, 
na época era de 1.500.000 habitantes, metade dela de escravos. Capital de um império que se estendia 4.800 
Km de leste a oeste, de 3.200 Km de norte a sul. População total do império; 120 milhões de habitantes. 

Principais acontecimentos durante este período (cap 21 a 28): 
1) A prisão de Paulo em Jerusalém 
2) A defesa de Paulo diante dos judeus 
3) A defesa de Paulo diante do Sinédrio 
4) A proteção soberana de Deus atua em favor de Paulo 
5) A defesa de Paulo diante de Félix (cap 24) 
6) A defesa de Paulo diante de Festo (cap 25) 
7) A defesa de Paulo diante de Agripa (cap 26) 
8) A viagem de Paulo a Roma (cap 27) 
9) O livramento de Paulo em Malta (cap 28) 
10) A chegada de Paulo a Roma (cap 28) 

 
Os 7 “P’s” da vida de Paulo: 
 
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua 
vinda.” (2 Tm 4:7-8) 
 

       
 

 

Versículos chaves do livro de Atos: 
 
At 1:8 “Mas receberão _________ quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
____________ em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". 
 
At 2:38 "________________, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos 
seus pecados, e _____________ o dom do Espírito Santo”. 
 
At 10:34-35 "Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as ____________ com parcialidade, mas 
de todas as nações __________ todo aquele que o teme e faz o que é justo.” 
 
At 16:31 "__________ no Senhor Jesus, e serão _________, você e os de sua casa" 
 

Considerações finais do estudo do livro de Atos dos Apóstolos: 
 

Hoje não somos meramente observadores da história do cristianismo, e o livro de Atos ainda não teve sua 
última página escrita. Nós somos os protagonistas, e estamos dando continuidade à história da Igreja 
começada em Jerusalém e narrada por Lucas. Que sejamos cheios do Espírito Santo e fiéis a sua orientação 
no propósito de exercer e ser a “...geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para 
anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” (1 Pe 2:9) 
 

Parabéns pela conclusão 
da matéria de Atos!  

Persevere estudando no 
SENIB! 

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                                        
 
      


