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INTRODUÇÃO: 
SÉRIE ESTUDANDO A PALAVRA

Cada grupo de estudo bíblico é diferente. O seu talvez se reúna nas 
dependências de uma igreja, em uma casa ou cafeteria, dentro de um trem, 
acompanhado de um café demorado no meio da manhã ou espremido em 
30 minutos, no intervalo para o almoço. Seu grupo pode incluir cristãos 
recém-convertidos, cristãos maduros, não cristãos, mães e crianças pequenas, 
estudantes, homens de negócios ou adolescentes. Por isso desenvolvemos 
os guias da Série Estudando a Palavra para que sejam flexíveis no uso em  
muitas situações diferentes.

Em cada encontro, nosso objetivo é desvendar o significado de 
uma passagem e ver como ela se enquadra na “visão geral” da Bíblia. 
Mas, é claro, não se pode ir só até aí. Também precisamos aplicar o que   
descobrimos à nossa vida, da maneira mais adequada possível. Vamos dar 
uma olhada no que isso envolve:

v Debata. A maioria dos grupos precisa “quebrar o gelo” no começo 
de cada encontro, e aqui está a pergunta certa para fazer isso. Ela foi 
planejada para levar as pessoas a conversar sobre um tema que será 
tratado ao longo do estudo bíblico.

S Investigue. O texto bíblico para cada encontro é fracionado em porções 
mais facilmente administráveis, com perguntas que objetivam ajudá-lo a 
entender do que trata a passagem. O Guia do líder contém orientações 
sobre as perguntas e, às vezes, perguntas e informações adicionais assim 
identificadas: s.

D Aprofunde-se (opcional). Essas perguntas o auxiliarão a relacionar 
o que aprendeu com outras partes da Bíblia, de modo que você possa 
encaixar tudo, como um quebra-cabeça. Podem, ainda, levá-lo a estudar 
uma parte da passagem que não é tratada em detalhes na análise principal.

Atos-vale.indd   7 13/09/2018   10:44:04



8     ATOS 1—12

P Aplique. À medida que avançar no estudo bíblico, você deparará com 
perguntas elaboradas para fazer o grupo debater sobre o que o ensino 
da Bíblia significa na prática para vocês e para sua igreja. 

A  Vida pessoal indica uma oportunidade para você pensar, traçar 
planos e orar sobre as mudanças que precisa implementar em sua  
vida em consequência do que aprendeu.

R Ore. Queremos incentivar a oração, cujas raízes se encontram na Palavra 
de Deus — em conformidade com os interesses, propósitos e promessas 
de Deus. Assim, cada encontro termina com uma oportunidade de revisar 
as verdades e os desafios enfatizados pelo estudo bíblico e os converte 
em orações de petição e ação de graças.

O Guia do líder e a introdução oferecem informação histórica 
contextualizada, explicações dos textos bíblicos escolhidos para cada encontro, 
ideias para atividades extras opcionais e orientação sobre a melhor maneira 
de ajudar as pessoas a descobrir as verdades da Palavra de Deus.
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POR QUE ESTUDAR ATOS 1—12?

A história de Jesus não termina com sua ressurreição, nem mesmo com            
a sua ascensão.

Por esse motivo, Lucas decidiu (ou, da perspectiva celestial e não humana, 
foi inspirado pelo Espírito de Deus para) escrever um segundo livro, a fim de 
dar continuidade a seu Evangelho e registrar os acontecimentos da igreja 
primitiva — livro que conhecemos como Atos dos Apóstolos.

Também podemos chamá-lo de “A continuação da história de Jesus”. 
Em Atos 1.1, Lucas afirma que seu primeiro livro tratava de tudo o que Jesus 
“começou a fazer e a ensinar”. Disso se subentende que Atos é o registro do 
que Jesus continuou a fazer e a ensinar em sua igreja, por meio de seu Espírito.

Os primeiros doze capítulos de Atos contêm algumas das passagens 
mais famosas das Escrituras: a ascensão de Jesus; a vinda do Espírito no 
Pentecostes; o primeiro martírio cristão; a conversão de Saulo, o maior 
perseguidor da igreja; e a chegada do evangelho aos gentios. Por trás de 
cada acontecimento, a mão soberana de Deus está em ação, dando à luz sua 
igreja, moldando-a, usando-a e fazendo-a crescer.

Encontramos muitos personagens nesses capítulos, mas Deus é sempre 
o protagonista. Ele usa as pessoas mais improváveis para disseminar o 
evangelho, a exemplo do impetuoso Pedro ou mesmo do homicida Saulo. 
Mas a obra é dele, realizada por meio de pessoas. Atos nos lembra que Deus 
é soberano em nossa vida e em seu mundo, mesmo quando não entendemos 
o que ele está fazendo. Podemos estar confiantes de que o Senhor está 
edificando sua igreja e buscando o bem de seu povo — e nos sentir 
privilegiados porque Deus nos chama a nos unir a ele nessa obra.

Os oito estudos deste livro delinearão o nascimento da igreja — uma 
igreja que ainda permanece, da qual somos membros pela fé e que tem a 
mesma missão da igreja que começou em Atos: a tarefa inconclusa de ser 
testemunha de Cristo “até os confins da terra” (At 1.8).
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Promessas     11

Atos 1.1-26

PROMESSAS1
v Debata
1.  Qual a coisa mais difícil que já lhe pediram que fizesse?

• Você recuou ou aceitou o desafio? Se aceitou, teve êxito? Por quê?

S Investigue
f  Leia Atos 1.1-11

2.  Como Lucas descreve aquilo que narrou no “primeiro 
 livro” — o Evangelho de Lucas (v. 1,2)? 

3.  O que Jesus fez depois de ressuscitar (v. 3)?

GLOSSÁRIO
foi elevado (1.2). 
Subiu ao céu.
apóstolos (1.2). 
Homens escolhidos 
por Jesus para serem 
testemunhas de sua 
ressurreição e para 
ensinarem com 
sua autoridade. 
João (1.5). João Batista 
(veja Lc 3.1-17).
restaurar o reino 
(1.6). Fazer cumprir 
todas as promessas do 
Antigo Testamento.
Jerusalém, Judeia e 
Samaria (1.8). Veja 
mapa na página anterior.
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