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PREFÁCIO  DA SÉRIE

Cada volume da série A Palavra de Deus para você o transporta 
ao âmago de um livro da Bíblia e aplica as verdades nele con-
tidas ao seu coração.

Os objetivos principais de cada título são:

 estar centrado na Bíblia;
 glorificar a Cristo;
 ter aplicação relevante;
 ser lido com facilidade.

Use Atos 13—28 para você...
... para ler e estudar. Você pode simplesmente percorrê-lo de 

capa a capa, lendo ou estudando, como um livro que explica 
e investiga os temas, as exortações e os desafios dessa porção  
das Escrituras.

... para meditar e se alimentar. Você pode trabalhar o livro 
como parte de suas devoções pessoais regulares, ou usá-lo em 
conjunto com um sermão ou uma série de estudos bíblicos da 
sua igreja. Cada capítulo é dividido em duas (ou três) seções, com 
perguntas para reflexão ao fim de cada uma delas.

... para ensinar e liderar. Pode usá-lo como recurso no 
ensino da Palavra de Deus, tanto no ambiente de um pequeno 
grupo como no de toda a igreja. Você verá que versículos ou 
conceitos complicados estão explicados aqui em linguagem 
simples, e encontrará temas e ilustrações úteis, acompanhados 
de sugestões de aplicações.

Os livros desta série não são comentários. Não pressupõem 
um entendimento das línguas originais da Bíblia, nem um alto 
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nível de conhecimento bíblico. Palavras de uso mais raro, ou 
que são usadas de maneira diferente na linguagem do dia a dia 
da igreja, são marcadas em versalete quando aparecem pela 
primeira vez e explicadas em um glossário no fim do volume. 
Em geral os substantivos e os adjetivos aparecerão no glossário 
no masculino e no singular e os verbos na forma não flexio-
nada. Nele você também encontrará detalhes de recursos que 
poderá utilizar em conjunto com o livro, tanto na vida pessoal 
quanto na igreja.

Oramos para que, durante a leitura, você seja impactado 
não só pelo conteúdo de cada livro da série, mas pelo livro que 
ele está ajudando a expor; e para que você venha a louvar não o 
autor desta obra, mas Aquele para o qual ela aponta.

Carl Laferton 
Editor da série
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INTRODUÇÃO  A ATOS 13—28

Atos 13 representa um divisor de águas na narrativa da igreja 
primitiva. No primeiro volume deste guia expositivo, paramos 
em Atos 12 quando Lucas já começava a mudar o foco de seu 
relato, passando de Pedro e da igreja em Jerusalém para Paulo 
e Barnabé, que levariam o evangelho a territórios gentílicos. 
Aliás, enquanto os capítulos 1—12 narram o nascimento e o 
crescimento da igreja de Jerusalém, os capítulos 13—28 rela-
tam o avanço do evangelho por todo o Império Romano.

Em Atos 1.8, Jesus disse a seus discípulos: “Mas vocês rece-
berão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo; e serão 
minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria, e até os confins da terra”. A segunda metade 
do livro de Atos conta a história da obra que o Espírito Santo 
realizou por meio de Paulo, Barnabé e muitos outros, que 
deram testemunho acerca do evangelho conforme ele come-
çava a ser propagado até os confins da terra. Deus formará para 
si um povo de toda tribo, língua e nação.

Nesses capítulos, viajaremos por todo o Império Romano, 
acompanhando Paulo pregar o evangelho, plantar e encora-
jar igrejas, até ser encarcerado por sua fidelidade a Cristo. Em 
Atos 9, Paulo (antes conhecido como Saulo) havia partido 
para perseguir a igreja de Jesus Cristo, mas então o Senhor 
apareceu a ele na estrada para Damasco. Saulo foi convertido 
à fé em Cristo e então se tornou o grande apóstolo para os 
gentios. Atos 13—28 revela o poder transformador da graça 
salvadora de Deus, ao tomar um ex-inimigo do evangelho e 
transformá-lo em um de seus maiores divulgadores.

Este volume cobrirá a história da superabundante miseri-
córdia de Deus, não somente no que diz respeito a Paulo, mas 
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também em relação a todos os que  creem em Jesus Cristo. Deus 
revela nesses capítulos que usa pessoas imperfeitas e pecadoras 
para alcançar seus propósitos na história da salvação. É um 
privilégio que nos leva a reconhecer nossa insignificância. Uma 
graça indizível: o Deus santo de todo o cosmo nos resgata do 
pecado e da rebelião e nos transforma em embaixadores em 
prol de seu reino. Assim como ele incumbiu Paulo de levar o 
evangelho às nações, ele também chama todos os seus filhos 
remidos para o serviço, a fim de darem testemunho acerca do 
evangelho de Jesus Cristo. A obediência da igreja à determina-
ção de nosso Senhor em Atos 1.8 é revelada de forma dramá-
tica nessa segunda metade do livro.

Também tomamos conhecimento de que o verdadeiro minis-
tério do evangelho é frequentemente acompanhado por grande 
sofrimento, provações e oposição. Na verdade, como veremos 
nos próximos capítulos, onde encontramos o reino de Deus 
vicejando, também encontramos oposição espiritual cada vez 
maior. No entanto, apesar das forças que procuram impedir 
Paulo e suas viagens missionárias, veremos como Deus repe-
tidamente comprova sua fidelidade. A vontade de Deus não 
pode ser vencida. Nada pode opor-se a seus propósitos.

Esses capítulos, portanto, 
têm fartura de alimento espi-
ritual e edificação teológica 
para a igreja contemporânea. 
Eles fornecem ao menos três 
lições vitais para a igreja de 
nossa época; igreja essa que, 
de forma bastante semelhan- 

te àquela dos dias de Paulo, enfrenta uma oposição feroz. A 
diferença é que, em nosso caso, a oposição é exercida pelas 
forças seculares da modernidade.

Onde encontramos 
o reino de Deus 

vicejando, também 
encontramos oposição 

espiritual cada  
vez maior.
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Primeiro, Atos 13—28 revela a necessidade de o povo de 
Deus ser zeloso no ministério do evangelho. Em Atos 20, Paulo 
profere seu famoso discurso de despedida aos presbíteros de 
Éfeso. No versículo 24, afirma: “Mas em nada considero a vida 
preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar tes-
temunho do evangelho da graça de Deus”. Paulo renunciou à 
sua vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Ele mensurava o valor 
de sua vida pela fidelidade à missão que Deus lhe confiara. 
O zelo de Paulo pela glória de Deus brilha em cada capítulo. 
Trata-se de uma lição para todos os cristãos, não só para pas-
tores e missionários de tempo integral. O zelo por Deus e por 
seu evangelho deve ser uma característica de todo discípulo de 
Jesus Cristo. Deus nos resgatou das trevas e nos tornou embai-
xadores de seu reino. Essa missão exige uma paixão ardente 
por Deus e por sua glória, uma paixão que sobrepuje a mais 
violenta oposição e sofrimento.

Em segundo lugar, Lucas detalha nesses capítulos o poder 
do Espírito Santo. Ainda que todo discípulo deva ser tomado 
de zelo por Deus, o Espírito Santo precisa nos capacitar. Na 
verdade, nossa esperança de dar frutos depende da operação 
do Espírito. Podemos reunir toda nossa energia e paixão para 
uma tarefa qualquer, mas, sem o Espírito, sucumbiremos sob 
o peso da oposição. Todos os esforços que estiverem separados 
do Espírito Santo estarão fadados ao fracasso. Atos 13—28 
relata uma incrível história de capacitação pelo Espírito — 
como um grupo de homens e mulheres um tanto imprová-
veis mudou completamente o mundo, e tudo porque tinham o 
Espírito e o Espírito Santo os tinha. Esses capítulos devem nos 
levar a dobrar os joelhos e a orar. Onde encontramos uma igreja 
triunfante, lá também encontraremos um povo que depende da 
orientação e da capacitação do Espírito Santo.
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Em terceiro lugar, Atos 13—28 revelará que a igreja precisa 
ser caracterizada por uma confiança inabalável no poder sobe-
rano de Deus, principalmente diante do sofrimento. Em quase 
todos os capítulos, o leitor poderia esperar que Paulo pudesse 
morrer ou sucumbir ao repetidamente enfrentar violenta per-
seguição. Ele é frequentemente espancado, apedrejado e aban-
donado como morto, naufragado e repetidamente acorrentado 
como prisioneiro. Contudo, apesar da enorme oposição que 
Paulo enfrenta, o domínio soberano de Deus usa o sofrimento 
de Paulo de maneiras gloriosas. Atos nos lembra que Deus está 
conosco, mesmo quando sofremos pelo evangelho.

Esses capítulos, portanto, lembram os cristãos de que dis-
cipulado significa dificuldade — o que aguarda as pessoas que 
são zelosas por Deus e por seu reino não é uma vida de tran-
quilidade, conforto e prosperidade. Muito pelo contrário: Atos 
nos mostra o imenso sofrimento enfrentado pelos servos fiéis 
de Cristo. Ainda assim, apesar desse sofrimento, o livro revela 
a maravilhosa graça, a misericórdia e o poder de Deus. Embora 
tenha enfrentado o que parecia morte certa em diversos pontos 
de seu ministério, Paulo seguia em frente com alegria inexpri-
mível: ele sabia que vivia como cidadão do céu e que sua herança 
estava segura nos tribunais do céu, sob a proteção do próprio 
Deus. Ladrão algum podia roubar o tesouro de Paulo, nem 
traça podia destruí-lo. Em virtude disso, Paulo viveu uma 
vida zelosa, confiando nas promessas de Deus. Ele confiou no 
Espírito. Ele se apegou a Deus.

Essa é a história de Atos 13—28. Conforme avançarmos 
por essas páginas das Sagradas Escrituras, que Deus use sua 
Palavra para aumentar nosso zelo por seu reino, para desve-
lar nossa necessidade de seu Espírito Santo e para nos ajudar 
a depositar nele nossa confiança à medida que nós, de nossa 
parte, enfrentamos provações e sofrimentos pela causa do 
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evangelho. Pois, apesar de o Livro de Atos contar a história dos 
primeiros anos da igreja de Jesus Cristo, não se trata somente 
da história dos apóstolos e das primeiras igrejas. Trata-se da 
história da igreja — a igreja que Jesus Cristo estabeleceu e a 
respeito da qual prometeu que, contra ela, as portas do inferno 
não prevaleceriam. Assim, essa é a história que agora continua 
na sua igreja. Que Deus encoraje a igreja de Cristo durante 
esse estudo sistemático do livro de Atos.
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