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LIÇÃO 5 
A Igreja é Fundada 

 
     Na primeira unidade aprendeu factos sobre o mundo ao qual Jesus veio e sobre a terra onde Ele 
viveu. Através dos olhos dos quatro evangelistas, viu como Ele cumpriu a Sua missão no interior e 
nas cidades da Palestina. Descobriu como Ele proclamou o reino de Deus um reino composto por 
todos aqueles que deixam a sua rebeldia, aceitam a Sua salvação e o reconhecem como seu Senhor. 
Acompanhou Jesus através dos graves acontecimentos da semana da paixão – como Ele foi traído, 
detido, julgado e crucificado. Leu os relatos de testemunhas oculares da Sua gloriosa ressurreição. 
Também, aprendeu que Ele não permaneceu na companhia dos Seus discípulos por muito tempo 
depois de ressuscitar dentre os mortos, mas disse-lhes, antes de partir, que esperassem em Jerusalém, 
“... até que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24:49). 
     À medida que estudar os livros de Actos, Tiago e Gálatas, nesta lição, descobrirá exactamente o 
que aconteceu quando os discípulos se reuniram em Jerusalém, em obediência às instruções dadas por 
Jesus. Descobrirá o poder que eles receberam, e o que sucedeu como resultado disso. Verá como Deus 
derramou o Seu Espírito sobre os judeus e gentios igualmente, e como a mensagem de salvação se 
propagou por todo o império romano. Enquanto estudar, poderá obter profunda compreensão sobre a 
Igreja e o poder que está à sua disposição, enquanto servir ao Senhor ressuscitado. 
 
Sumário da Lição 
ACTOS: REGISTO DA IGREJA EM ACÇÃO 
     Autor, Propósito e Importância 
     Características Principais 
     Conteúdo 
TIAGO E GÁLATAS: CARTAS À JOVEM IGREJA 
     Tiago: Os Padrões do Homem Piedoso 
          Autor 
          Panorama Histórico 
          Conteúdo e Sumário 
     Gálatas: A natureza Verdadeira do Evangelho 
          Autor e Panorama Histórico 
          Conteúdo e Sumário 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever o autor, a importância, as características especiais e o conteúdo do livro de Actos. 
2. Descobrir num mapa os lugares importantes mencionados no livro de Actos. 
3. Explicar como as epístolas de Tiago e Gálatas estão relacionadas com o livro de Actos. 
4. Apreciar a obrado Espírito Santo mais profundamente, como resultado do seu estudo sobre  
    o Seu ministério na Igreja Primitiva. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição conforme a maneira habitual. Lembre-se de ler cada passagem  
    bíblico cuja referência é dada, e encontre o sentido de cada palavra-chave no glossário. 
2. Nos mapas fornecidos, descubra cada lugar mencionado na lição, e no livro de Actos. Isso      
    ajudá-lo-á a compreender como se propagou a mensagem do evangelho. 
3. Depois de terminar de estudar a lição, reveja-a. Depois complete o auto-teste e verifique se acertou  
    nas suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
centurião   sedicioso 
estratégia  seita 
legalista   
martírio    
procônsul 
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ACTOS: REGISTO DA IGREJA EM ACÇÃO 
 
     O livro de Actos diz-nos como o evangelho triunfou e se propagou a partir de Jerusalém, a capital 
religiosa do mundo judaico, chegando a Roma, a capital política do mundo romano. Enquanto 
estudamos, descobriremos que Cristo ressuscitado é a sua personagem central, porque mostra como 
Ele operava poderosamente através dos Seus apóstolos e da Igreja, pelo poder do Espírito Santo. 
 
Autor, Propósito e Importância 
Objectivo 1. Identificar as descrições sobre o autor, o propósito e a importância do livro de Actos. 
 
     Conforme já aprendeu, o livro de Actos foi planeado para ser uma sequência do Evangelho de 
Lucas. Trata-se da segunda parte da história dos primórdios do cristianismo, escrita por Lucas, 
companheiro de viagens e amigo chegado do apóstolo Paulo. Lucas foi testemunha ocular de muitos 
dos eventos descritos no livro de Actos. A sua presença durante esses acontecimentos é indicada pelo 
uso do pronome nós (16:10; 20:6 e 27:3, por exemplo). Guiado e inspirado pelo Espírito, ele usou os 
seus dotes literários e a sua compreensão da história para nos dar um quadro vivo e exacto dos anos 
iniciais da Igreja. . 
     O Evangelho de Lucas termina com a ordem que Jesus deu aos Seus discípulos sobre terem de 
esperar pela vinda do Espírito Santo e com a narrativa da Sua ascensão (Lucas 24:49, 51). O livro de 
Actos, por sua vez, começa com esses dois acontecimentos (Actos 1:4, 9), e depois descreve as 
actividades dos discípulos, após a ascensão de Cristo. Os eventos descritos no livro de Actos seguem 
as ocorrências historiadas no livro de Lucas duma maneira natural e lógica. Através do livro de Actos, 
Lucas continuou a instruir Teófilo na fé cristã, demonstrando-lhe a certeza das coisas com que fora 
instruído (Lucas 1:4; Actos 1:1). 
     O livro de Actos é importante porque nos fornece um registo autorizado da formação da Igreja e 
das actividades dos líderes principais. Forma um elo entre os Evangelhos e as Epístolas, pois os 
Evangelhos contemplam a futura fundação da Igreja, ao passo que as Epístolas partem do pressuposto 
que a Igreja já existia. 
 
1. VERDADEIRO ou FALSO?  
 
_____ a) Lucas declarou que o seu propósito, ao escrever o livro de Actos, era dar a Teófilo uma  
   completa descrição das vidas de todos os apóstolos. 
_____ b) O autor do livro de Actos conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo. 
 
_____ c) O livro de Actos é importante porque serve de elo de ligação entre o Antigo Testamento e os  
   quatro evangelhos. 
 
Características Principais 
Objectivo 2. Dar exemplos de quatro características principais do livro de Actos. 
 
     Lucas não tentou descrever tudo quanto ocorreu durante os primeiros dias da Igreja. Como 
habilidoso historiador, ele seleccionou os incidentes mais importantes e significativos e mostrou como 
os mesmos moldaram o curso total dos acontecimentos. Estudaremos as principais características do 
seu relato. 
 
1. O livro de Actos ressalta a actividade missionária da Igreja.  
     O texto de Actos 1:8 pode ser usado como um esquema básico do livro inteiro. Resume o 
progresso do evangelho durante trinta anos após o dia de Pentecostes. A mensagem de Cristo foi 
pregada primeiramente em Jerusalém (Actos 1 – 7), e depois na Judeia e na Samaria (Actos 8 – 12); 
em seguida, por toda a região norte do Mediterrâneo, sendo Roma o último local mencionado           
(Actos 13 – 28). Em consonância com a sua apresentação histórica, Lucas registou os nomes pessoais 
de vários oficiais romanos, associados aos eventos por ele historiados (Actos 24 – 26 por exemplo, 
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onde Félix, Lísias, Pórcio Festo e o rei Agripa são mencionados). Pedro é o líder cristão principal nos 
capítulos 1 a 12, e Paulo, nos capítulos 13 a 28. 
     No livro de Actos vemos como os primeiros crentes reagiram aos mandamentos de Cristo para 
evangelizar o mundo. Ele mostra-nos os seus problemas, bem como os seus triunfos. Também nos dá 
um exemplo prático de métodos missionários que podem ser seguidos hoje em dia na obra 
missionária. 
 
2. O livro de Actos retrata a obra do Espírito Santo.  
     O Espírito Santo esteve envolvido em todas as fases da fundação e da expansão da Igreja. 
 
2. Leia os versículos referidos no livro de Actos. Descreva de modo breve o que o Espírito Santo fez 
em cada caso. 
 
a) 2:1-4 ___________________________________________________________________________ 
 
b) 4:23-31 _________________________________________________________________________ 
 
c) 8:14-17 _________________________________________________________________________ 
 
d) 8:29 ___________________________________________________________________________ 
 
e) 10:44-48 ________________________________________________________________________ 
 
f) 13:1-4 __________________________________________________________________________ 
 
g) 5:28 ___________________________________________________________________________ 
 
h) 16:6-7 __________________________________________________________________________ 
  
i) 9:1-6 ___________________________________________________________________________ 
 
j) 20:22-23 ________________________________________________________________________ 
 
l) 20:28 ___________________________________________________________________________ 
 
     Outras verdades acerca do Espírito Santo podem ser vistas no livro de Actos. Notemos, por 
exemplo, o julgamento contra Ananias e Safira por terem mentido ao Espírito Santo (Actos 5:1-10). 
Consideremos a repreensão a Simão por ter tentado comprar o dom do Espírito Santo (Actos 8:18-23). 
     O livro de Actos dá provas da realidade e da presença do Espírito Santo. Mostra que a Igreja é uma 
realização sobrenatural de Deus, tendo sido trazida à existência e sendo capacitada, guiada e 
sustentada pelo próprio Espírito de Deus. Não há outra explicação para o seu sucesso e persistência, 
no meio das severas perseguições e oposições à que foi sujeita. 
 
3. O livro de Actos demonstra o verdadeiro carácter do cristianismo.  
     Quando a Igreja foi fundada, o cristianismo parecia ser uma seita ou grupo especial dentro do 
judaísmo. Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras judaicas, e no princípio, a Igreja compunha-
se primariamente de crentes judeus. Porém, a mensagem de Cristo visava o mundo inteiro           
(Lucas 24:47). O livro de Actos descreve como o evangelho começou a atingir aqueles que não 
faziam parte da comunidade judaica. 
     Pedro, por exemplo, testificou principalmente a judeus. Mas Deus mostrou-lhe que tinha aceitado 
os gentios que cressem em Cristo, e Deus usou Pedro para ministrar aos gentios (Actos 10). Paulo 
também pregou aos judeus, mas cada vez mais concentrou a atenção nos gentios, quando a maioria 
dos judeus rejeitou a sua mensagem (Actos 19:9-10; 26:16-18 e 28:28). O livro de Actos mostra como 
ficou claro que o cristianismo não era uma seita judaica, mas uma maneira de viver inteiramente nova, 
baseada na fé em Jesus como Filho de Deus e Salvador de todos os homens. 
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3. Leia Actos 8:1-8. Que aconteceu como resultado da perseguição movida contra a Igreja em 
Jerusalém? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Além de mostrar o significado universal do cristianismo, o livro de Actos também defende o 
cristianismo contra falsas acusações. O livro de Actos dá provas de que o cristianismo não era um 
movimento político cujo intuito em de fazer oposição ao governo romano, como alguns diziam que 
era. Quando os judeus levaram Paulo ao tribunal, perante Gálio, o procônsul, eles acusaram-no de 
ensinar o povo a desobedecer à lei. Mas Gálio não aceitou o processo, dizendo que a sua acusação era 
religiosa e não constituía uma ameaça ao poder político de Roma. Lucas registou outros incidentes 
que ilustram a mesma consideração. 
 
4. O livro de Actos descreve o ministério de alguns dos mais proeminentes líderes que Deus usou 
para fundar a Igreja.  
     A medida em que crescia a Igreja primitiva, Deus foi levantando lideres que levassem a cabo o Seu 
propósito. Lucas falou sobre os ministérios de diferentes desses líderes, embora concentrasse a sua 
atenção principalmente em Pedro e Paulo. Na ocasião em que foi escrito o livro de Actos, era 
necessário mostrar que o apostolado de Paulo era validado pelos mesmos sinais que acompanhavam o 
ministério de Pedro. Ora, isso era importante porque, diferentemente de Pedro, Paulo não era um dos 
discípulos originais de Jesus. De facto, ele tinha sido um azedo adversário da jovem Igreja           
(Actos 8:1-3; 9:1-3). Lucas fornece bastante informação a respeito de Paulo, mostrando que o seu 
ministério contava com a aprovação divina. Ele demonstrou as semelhanças que havia entre os 
ministérios desses dois homens. Por exemplo, Lucas mostrou que ambos os homens enfatizavam a 
obra do Espírito Santo (Actos 2:38; 19:2-6) e a importância da ressurreição de Cristo (Actos 2:24-36; 
13:30-37). Lucas também expôs outros pontos que tornavam semelhantes os ministérios dos dois, 
como aqueles aspectos que estudaremos no exercício seguinte. 
 
4. A seguir são listados referências a eventos paralelos nas vidas de Pedro e Paulo. Descreva de  modo 
breve cada par de eventos. 
  
a) Pedro – 3:1-10 ___________________________________________________________________ 
  
    Paulo – 14:8-10 __________________________________________________________________ 
 
b) Pedro – 5:1-11 ___________________________________________________________________ 
 
    Paulo – 13:6-11 __________________________________________________________________ 
  
c) Pedro – 12:1-11 __________________________________________________________________ 
 
    Paulo  – 16:19-30 _________________________________________________________________ 
 
     Juntamente com Pedro e Paulo, Lucas mencionou ou descreveu diversos outros líderes, como João, 
Tiago, Estêvão, Filipe, Barnabé, Tiago e Apolo. Cada um desses homens participou dos acontecimen-
tos ocorridos enquanto a Igreja progredia. Todos eles foram usados por Deus para trazer judeus, 
gentios e samaritanos, prosélitos e até ao mesmo ex-discípulos de João Batista (Actos 19:1-3) para a 
nova comunidade espiritual tendo Cristo como o seu centro. 
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5. Já estudou algumas das principais características do livro de Actos. 
  
a) Descreva de modo breve a ênfase missionária do livro de Actos. ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Dê dois exemplos de como o Espírito Santo Se envolveu na fundação e expansão da Igreja. Inclua  
 
as referências. ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) Refira duas maneiras pelas quais o livro de Actos demonstra a verdadeira natureza do cristianismo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) O livro de Actos mostra que os ministérios de Pedro e de Paulo eram igualmente validados por 
sinais semelhantes. Dê dois exemplos desses sinais e as suas respectivas referências bíblicas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Conteúdo 
Objectivo 3. Ler o livro de Actos e responder às perguntas relativas ao seu conteúdo. 
 
     Nesta secção da lição lerá todo o livro de Actos e seguirá a progressão dos eventos descritos por 
Lucas. Enquanto estiver a ler, repare nos exemplos das características especiais que aprendeu na 
secção anterior da lição. 

 
ACTOS: REGISTO DA IGREJA EM ACÇÃO 
 
     I. A Igreja é Fundada. Leia 1:1 – 8:3. 
 
     O período de fundação incluiu a comissão dos discípulos para o seu trabalho (Actos 1:1-11), a 
vinda do espírito Santo para lhes conferir poder (1:12 – 2:47), os eventos associados à Igreja e ao 
testemunho do evangelho em Jerusalém (3:1 – 6:7) e a pregação e o martírio de Estêvão, com a 
perseguição resultante e a diáspora dos crentes de Jerusalém (6:8 – 8:3). 
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     A descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi um evento de grande significado. O mapa 
intitulado “O Mundo de Actos 2”, no final da lição, mostra as áreas donde vinham peregrinos a 
Jerusalém, para celebrar a festa de Pentecostes (Actos 2:5-12). Quando Pedro se dirigiu à vasta 
multidão reunida naquele dia festivo explicando o que acabara de suceder, peregrinos de todas aquelas 
áreas estavam presentes entre a multidão. Sem dúvida, alguns deles estavam entre os três mil que 
responderam ao convite de Pedro. 
 
     II. A Igreja Passa por Mudanças. Leia 8:4 – 11:18. 
  
     O período de mudança foi o tempo em que a mensagem do evangelho mais penetrou no mundo 
gentílico. Quando grandes números de gentios se converteram, o centro de actividades gravitou de 
Jerusalém para Antioquia. Esse período incluiu o ministério de Filipe, Pedro e João em Samaria e na 
Judeia (8:4-40), a conversão de Saulo de Tarso (9:1-31) e a pregação do evangelho nas cidades de 
Lida, Jope e Cesareia (9:32 – 11:18). 
     Durante esse tempo houve uma gradual diminuição dos preconceitos contra os gentios. Pedro, por 
exemplo, ministrou aos samaritanos – um povo de origem mista, judaica e gentílica                     
(Actos 8:14-17, 25). Posteriormente, ele foi residir com Simão, o curtidor (Actos 9:43). 
Anteriormente, Pedro, como judeu rígido, nunca se teria associado a um homem que ganhava a vida 
daquela maneira. Depois disso, Deus enviou-o para pregar a mensagem de Cristo a um centurião 
romano (Actos 10). Esses acontecimentos foram significativos, pois mostraram que os gentios 
estavam a ser aceites como participantes do plano remidor de Deus. 
 
     III. A Igreja Gentia é Implantada. Leia 11:19 – 15:35. 
 
     Os acontecimentos que ocorreram quando estava a ser implantada a Igreja gentílica, incluíram o 
ministério de ensino de Barnabé e Paulo em Antioquia da Síria (11:19-30), a figura de Pedro na prisão 
em Jerusalém (12:1-25), a primeira viagem missionária de Paulo (13:1 – 14:28), e a decisão tomada 
pela assembleia de Jerusalém em relação aos gentios (15:1-35). 
 
6. A Igreja de Jerusalém correspondeu à ordem divina de trabalhar entre os gentios (e samaritanos) de 
diferentes maneiras diferentes. Descreva de modo abreviado o que eles fizeram em cada um dos casos 
seguintes: 
 
a) Os samaritanos aceitaram a Palavra de Deus através da pregação de Filipe (8). ________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) Cornélio e os seus familiares creram em Cristo e receberam o Espírito Santo (11). _____________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Muitos gregos de Antioquia voltaram-se para o Senhor (11). _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Houve uma controvérsia em  Antioquia sobre se os gentios precisavam de ser circuncidados e 
cumprir a lei de Moisés. Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para discutir o problema com os outros  
 
lideres cristãos (15). _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     IV. Paulo Cumpre o Seu Programa. Leia 15:36 – 21:16. 
 
     Durante esse período, Paulo partiu para a sua segunda viagem missionária (15:36 – 18:22), e para a 
sua terceira viagem missionária (18:23 – 21:16). Paulo deu início à sua segunda viagem missionária 
ao visitar as igrejas que tinham sido fundadas por ocasião da sua primeira viagem missionária. 
Depois, Paulo queria continuar a evangelizar na Ásia Menor, mas o Espírito Santo pô-lo na direcção 
da Europa (Macedónia) (Actos 18:6-10). Como resultado, diferentes igrejas foram iniciadas nas áreas 
da Macedónia e da Acaia. 
     A terceira viagem missionária de Paulo finalmente levou-o a Éfeso, onde ele ministrou pelo 
período de três anos (Actos 19:10 e 20:31). 
 
7. VERDADEIRO ou FALSO? Estude os mapas acerca das viagens missionárias de Paulo. Examine 
os mapas para ajudar a decidir-se sobre quais afirmações são verdadeiras: 
 
_____ a) Na sua segunda e terceira viagens missionárias, Paulo foi primeiro às áreas onde já tinha  
        evangelizado para aí fortalecer os crentes. 
_____ b) Jerusalém foi a cidade de onde Paulo partiu nas suas três viagens missionárias. 
 
_____ c) A região da Galácia é muito mais próxima da cidade de Éfeso do que a região da Acaia. 
 
_____ d) Éfeso fica muito mais perto das regiões da Macedónia e da Acaia do que a região da  
   Galácia. 
_____ e) As regiões da Galácia, da Acaia e da Macedónia ficam todas mais ou menos à mesma  
   distância de Éfeso. 
 
     Pode compreender a estratégia do Espírito Santo quando orientou Paulo no seu ministério? Após 
ter fundado igrejas cristãs nas regiões da Galácia, da Macedónia e da Acaia, Paulo permaneceu em 
Éfeso, que ocupava uma posição central. Dali ele podia comunicar facilmente com as igrejas em 
redor, enquanto ministrava em Éfeso. Aparentemente, Paulo esperava que os anciãos da igreja de 
Éfeso continuassem a supervisionar as igrejas, porquanto foi a eles que deu as suas instruções finais, 
ao partir para Jerusalém pela última vez (Actos 20:22-31). 
 
     V. Paulo é Preso em Roma. Leia 21:17 – 28:31. 
 
     Os eventos que levaram à prisão de Paulo em Roma incluíram a sua detenção e julgamento em 
Jerusalém (21:17 – 23:30), a sua prisão em Cesareia (23:31 – 26:32), a sua viagem a Roma             
(27:1 – 28:15) e a sua prisão lá (28:16-31). 
 
8. Nestes capítulos, Paulo testemunhou perante os judeus e diversos oficiais romanos. Descreva de 
modo breve como cada um dos indivíduos ou grupos em baixo reagiram àquilo que Paulo disse: 
 
a) Os judeus em Jerusalém (cap. 22). ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) O governador Félix (cap. 24). _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O rei Agripa (cap. 26). _____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Os judeus em Roma (cap. 28). _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O livro de Actos fornece-nos um modelo para o trabalho missionário cristão (Actos 1:8). Neste 
padrão, há três elementos que são claramente mencionados: 
 
1. O poder – O Espírito Santo, 
2. Os obreiros – os cristãos, 
3. Os lugares – local, nacional e mundial. 
 
     O livro de Actos também nos mostra a importância da oração no cumprimento do programa 
cristão. Os discípulos reuniam-se para orar, em resposta à ordem de Jesus para esperarem pela descida 
do Espírito (Actos 1:14), e o Espírito realmente veio (Actos 2:1-4). Quando eram perseguidos por 
estarem a testificar, os discípulos oravam pedindo coragem. Certa vez, o lugar onde eles estavam foi 
sacudido, e eles pregaram com destemor (Actos 4:23-31). Pedro e João oraram, e os crentes 
samaritanos receberam o Espírito Santo (Actos 8:14-17). A oração era, realmente, a prática da Igreja 
primitiva (Actos 2:42). 
     O livro de Actos mostra-nos que sempre que indivíduos ou grupos de pessoas oravam, Deus 
movia-os por meio do Espírito Santo. A mesma coisa acontece hoje. O grande reavivamento que 
aconteceu no meu pais, Volta Maior, em 1965, sucedeu porque um pequeno grupo de estudantes se 
pôs a orar. 
     Aprendamos não somente os factos, mas igualmente os princípios espirituais do livro de Actos. Se 
seguirmos o padrão ali retratado, o reavivamento virá, e muitas pessoas serão atraídas para Cristo 
como resultado disso. 
 
9. Talvez gostasse de avaliar a sua própria igreja ou ministério, comparando as suas características 
com aquilo que ocorria na Igreja primitiva. Ao lado de cada qualidade listada marque um “X” sob 
“Presente”, se tal qualidade é evidente na sua igreja ou ministério, ou sob “Necessário”, se tal 
qualidade deve ser mais ressaltada. As referências falam sobre exemplos no livro de Actos 
 
 
 

 Presente Necessário 

Pregação que enfatiza a mensagem de Cristo (2:29-36; 13:26-41)   

Comunhão e estudo da Palavra de Deus (2:42-47)   

Obediência ao Espírito Santo (13:1-3; 16:7)   

Sabedoria na tomada de decisões (6:1-7; 15:6-9)   

Visão e alcance missionários (8:4; 16:9-10)   

Oração em todas as circunstâncias (4:23-31; 12:5)   

Confirmação da mensagem do evangelho através de milagres e sinais  
(3:6-8; 13:6-12; 14:8-10) 

  

Baptismo no Espírito Santo para todos os crentes  
(2:4; 8:14-17; 10:44-46; 19:1-7) 
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TIAGO E GÁLATAS: CARTAS À JOVEM IGREJA 
Objectivo 4. Identifique as afirmações que descrevem o conteúdo e o panorama histórico das 
epístolas de Tiago e aos Gálatas. 
 
     Há várias epístolas do Novo Testamento relacionadas com o livro de Actos. É provável que essas 
epístolas tenham sido escritas durante o período histórico abrangido pelo livro de Actos. Elas podem 
ser divididas em três grupos, conforme se vê a seguir. 
  
1. Cartas provavelmente escritas ante da assembleia de Jerusalém, em Actos 15: 
     Tiago, Gálatas 
2. Cartas ligadas à segunda e à terceira viagens missionárias de Paulo: 
     1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos 
3. Cartas escritas durante  primeira prisão de Paulo, em Roma: 
     Efésios, Filipenses, Colossenses, Filémon 
 
     Nesta lição, consideraremos as cartas pertencentes ao primeiro grupo: Tiago e Gálatas. Na sexta 
lição, estudaremos as epístolas pertencentes ao segundo grupo, e na sétima lição, as epístolas 
pertencentes ao terceiro grupo. As epístolas restantes serão estudadas na oitava lição. 
 

TIAGO: OS PADRÕES DO HOMEM PIEDOSO 
 
     Parece que a epístola de Tiago foi escrita ainda no princípio da história da Igreja para os crentes 
judeus que viviam em Jerusalém e noutras cidades já alcançadas pelo evangelho. 
 
Autor 
     A maioria dos eruditos da Bíblia concorda que o autor da epístola de Tiago não foi Tiago, 
discípulo de Jesus (Mateus 4:21), mas Tiago, irmão de Jesus (Mateus 13:55 e Gálatas 1:19). Esse 
Tiago não creu em Jesus ao princípio (1 Coríntios 7:5, 10). Porém, o Cristo ressuscitado apareceu-lhe                          
(1 Coríntios 15:7), e ele encontrava-se no grupo de discípulos que receberam o Espírito do Senhor no 
dia de Pentecostes (Actos 1:14). As Escrituras indicam que ele se tornou um dos líderes da igreja de 
Jerusalém, tendo sido o responsável da assembleia de Jerusalém (Actos 15:13, 19). Paulo teve um 
encontro com ele e com os outros anciãos ao terminar a sua terceira viagem missionária, para narrar-
lhes a obra de Deus entre os gentios (Actos 21:17-19). 
 
Enquadramento Histórico 
     Aprendemos que a Igreja era fortemente judaica no seu carácter, ao princípio. Quando estudamos a 
epístola de Tiago, vemos que o seu conteúdo e estilo cabem bem dentro desse período inicial. Foi 
endereçada às “doze tribos” – uma típica expressão judaica (Tiago 1:1). Emprega a palavra sinagoga 
para designar o lugar onde os crentes se reuniam (2:2). Várias personagens no Antigo Testamento são 
apresentadas como exemplos, tais como Abraão (2:20-24), Raabe (2:25-26) e Elias (5:17-18). Tais 
personagens eram familiares para os judeus cristãos. 
     Um outro facto sobre a epístola de Tiago leva-nos a crer que ela pertence ao período inicial da 
Igreja. Embora aborde questões relacionadas com a lei, não menciona a controvérsia acerca dos 
gentios ou da decisão tomada pela assembleia de Jerusalém. Parece provável que Tiago discutisse 
sobre essa importantíssima questão, se a assembleia citada já tivesse sido realizado, sobretudo tendo 
em conta que o autor evidentemente foi o líder dessa assembleia. 
    
Conteúdo e Esquema 
     Nessa epístola dirigida aos seus compatriotas judeus que tinham aceitado Jesus como o seu 
Messias, Tiago exprimiu o seu interesse por eles. Ele queria que eles tivessem a atitude correcta 
diante das provações e tentações, para porem em prática as crenças que professavam. Ele advertiu-os 
sobre os perigos da cobiça e do viver egocêntrico, encorajando-os a exercer fé em Deus. Enquanto lê 
esta epístola, use o esquema indicada para a sua orientação. 
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TIAGO: OS PADRÕES DO HOMEM PIEDOSO 
 
     I. A Sua Atitude Mediante Provação. Leia 1:1-18. 
 
     II. A Sua Reacção Diante do Mundo. Leia 1:18-27. 
 
     III. Os Seus Relacionamentos. Leia 2:1-26. 
 
     IV. A Sua Maneira de Falar. Leia 3:1-12. 
 
     V. A Sua Sabedoria. Leia 3:13-18. 
 
     VI. A Sua Humanidade. Leia 4:1-17. 
 
     VII. A Sua Paciência. Leia 5:1-12. 
 
     VIII. A Sua Fé. Leia 5:13-20. 
 
10. Indique cada complemento. A epístola de Tiago: 
a) Usa a figura do Velho Testamento de Abraão como exemplo de paciência. 
b) Provavelmente foi escrita por Tiago, irmão do Senhor. 
c) Menciona as conclusões a que chegou a assembleia de Jerusalém. 
d) Enfatiza a necessidade de dar demonstrações práticas da fé. 
e) Explica a relação entre os crentes gentios e a lei de Moisés. 
 

Gálatas: A Natureza Verdadeira do Evangelho 
 
     Em contraste com Tiago, a epístola aos Gálatas trata directamente da questão inteira que foi 
debatida na assembleia de Jerusalém. Ela dá-nos o pano-de-fundo das opiniões que lá foram 
expressas, e mostra-nos como Paulo reagiu face à situação na Galácia. 
 
Autor e Enquadramento Histórico 
     Paulo visitou a região da Galácia na sua primeira viagem missionária. Essa região incluía as 
cidades de Antioquia da Pisídia, Icónio, Listra e Derbe (Actos 13:13 – 14:23). Juntamente com 
Barnabé, Paulo fundou igrejas naquela região e depois voltou a Antioquia da Sitia (Actos 14:21-28). 
Estando Paulo em Antioquia soube que certos crentes da Galácia tinham aceitado um falso evangelho 
– a doutrina que dizia que os homens só poderiam ser salvos se fossem circuncidados e se 
observassem a lei de Moisés. Paulo ficou horrorizado (Gálatas 1:6). 
     Ao escrever para os crentes da Galácia, não poupou esforços para levá-los a compreender a 
gravidade do seu erro. 
     As pessoas que estavam a influenciar os crentes da Galácia a aceitarem um falso “evangelho”, 
tinham as mesmas ideias que os crentes descritos em Actos 15:1-2. Mas, embora a epístola aos 
Gálatas aborde a questão que foi o assunto debatido na assembleia de Jerusalém, não há qualquer 
menção daquelas decisões oficiais. Facto este que talvez date essa epístola como algo que aconteceu 
antes desta assembleia. Independentemente de quando essa epístola foi escrita, porém, o seu conteúdo 
é que se reveste da importância maior. A epístola proclama a verdade que a fé em Cristo, e não a 
observância da lei, é o fundamento da vida cristã. O reconhecimento dessa verdade constituiu a base 
gigantescos para tremendos avanços do evangelho entre os povos gentílicos. 
 
Conteúdo e Esquema 
     Usando a linguagem mais vigorosa possível, Paulo combateu o erro do legalismo, denunciou os 
seus defensores e defendeu o verdadeiro evangelho – salvação mediante a fé em Cristo, 
exclusivamente. Ele exortou os crentes gálatas a rejeitarem aquele falso ensino, não desistindo da sua 
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liberdade cristã, mas antes, utilizando-se dela para servirem uns aos outros, com amor. Quando estiver 
a ler esta epístola, acompanhe o esquema dado. 

 
GÁLATAS: A NATUREZA VERDADEIRA DO EVANGELHO 
 
     I. Origem Divina do Evangelho. Leia 1:1-24. 
 
     II. Defesa do Evangelho. Leia 2:1-21. 
 
     III. Explicação da Base do Evangelho. Leia 3:1 – 4:7. 
 
     IV. Preocupação com os Desertores do Evangelho. Leia 4:8-31. 
 
     V. Exortação para Aplicação do Evangelho. Leia 5:1 – 6:10. 
 
     VI. Vangloriando-se no Evangelho. Leia 6:11-18. 
 
11. VERDADEIRO ou FALSO? A epístola aos Gálatas: 
 
_____ a) Contém uma defesa do apostolado de Paulo. 
 
_____ b) Diz que Paulo recebeu a sua mensagem dos discípulos originais. 
 
_____ c) Declara a decisão tomada pela assembleia de Jerusalém. 
 
_____ d) Usa Abraão como exemplo de indivíduo que Deus aceita na base da sua fé. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO ou FALSO? Reescreva cada afirmação falsa, tornando-a veraz. A primeira foi 
preenchida para servir de exemplo. 
 
  F   1. O livro de Actos é o elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas, porque descreve o  
  ministério de Jesus, quando Ele esteve neste mundo.  
 
Actos é o elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas porque descreve a formação e o 
estabelecimento da igreja  
 
_____ 2. Lucas disse que escreveu o livro de Actos para instruir o seu amigo Teófilo sobre a verdade  
   do cristianismo.  
 
Lucas disse que escreveu o livro de Actos para ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
_____ 3. O livro de Actos mostra que Paulo se voltou cada vez mais para os gentios porque o seu 
    ministério o levava cada vez mais para longe de Jerusalém.  
 
Actos mostra que Paulo se voltou cada vez mais para os gentios porque ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 4. O facto que nem Tiago e nem Gálatas mencionam a decisão da assembleia de Jerusalém 
    prova que ambas essas epístolas muito provavelmente foram escritas antes daquela  
    assembleia. 
 
O facto que nem Tiago e nem Gálatas mencionam a decisão da assembleia de Jerusalém prova que  
 
ambas essas epístolas muito provavelmente foram escritas ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ 5. Paulo escreveu aos Gálatas após receber notícias de que eles tinham aceitado uma doutrina 
   falsa sobre a segunda vinda de Cristo. 
 
Paulo escreveu aos Gálatas ao receber noticias de que eles tinham aceitado uma doutrina falsa a  
 
respeito da ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. AGRUPAMENTO. Combine o nome da pessoa, livro ou epístola com cada frase que descreve a 
pessoa ou a coisa: 
 
_____ a)  A carta endereçada às “doze tribos”.      1. Pedro 
           2.Paulo 
_____ b)  O homem que pregou no dia de Pentecostes.      3. Lucas 
           4. Actos 
_____ c)  Autor do livro de Actos.        5. Tiago 
           6. Gálatas 
_____ d)  Livro que descreve o progresso do evangelho de Jerusalém a Roma.   
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_____ e)  Homem que viajou com Paulo a Roma. 
       
_____ f)   Carta que explica a verdadeira natureza do evangelho.  
  
_____ g)  Homem que Deus enviou para ministrar a Cornélio. 
 
_____ h)  Autor da epístola aos Gálatas. 
 
7. CRONOLOGIA. Em baixo estão listados importantes eventos historiados no livro de Actos. Ponha-
se em ordem cronológica, escrevendo “1” antes do evento que ocorreu primeiro, “2” antes do que 
ocorreu em seguida, e assim por diante. 
 
_____ a) Paulo foi na sua segunda e terceira viagens missionárias. 
 
_____ b) Paulo foi na sua primeira viagem missionária. 
 
_____ c) Os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 
 
_____ d) Os crentes de Jerusalém foram perseguidos e foram dispersos pela Judeia e Samaria. 
 
_____ e) Estêvão foi martirizado. 
 
_____ f) Paulo foi a Roma, para ser julgado. 
 
_____ g) A assembleia de Jerusalém tomou uma decisão a respeito dos gentios. 
 
8. GEOGRAFIA. Relacione cada número do mapa seguinte com a frase que descreve a sua cidade ou 
o seu lugar. No espaço ao lado de cada frase, escreva o nome da cidade ou lugar. O primeiro caso foi 
preenchido para servir de exemplo: 
 
 6 Chipre  a) Ilha que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. 
 
    b) Ilha que Paulo visitou na sua viagem a Roma. 
 
    c) Região onde Paulo esteve na sua segunda viagem missionária, em vez de
        ir à Ásia. 
    d) Cidade onde Paulo ficou preso durante dois anos, antes de ir a Roma. 
 
    e) Cidade onde os discípulos foram baptizados no Espírito Santo, no dia de
        Pentecostes. 
    f) Cidade na região da Líbia donde vieram peregrinos, no dia de Pentecostes. 
 
    g) Cidade onde Paulo ministrou por três anos, na sua terceira viagem. 
 
    h) Região para onde Paulo enviou a sua epístola aos Gálatas. 
 
    i) Cidade onde Paulo foi julgado perante de César. 
 
    j) Cidade onde Paulo foi detido e julgado antes de ser preso em  
          Cesareia. 
    l) Cidade de Acaia que Paulo visitou na sua segunda e terceira viagens. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
6. (A suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Eles enviaram-lhes Pedro e João, e os samaritanos receberam o Espírito Santo (8:14-17). 
    b) Ao princípio os crentes criticaram Pedro (11:2-3), mas depois de ele ter contado tudo o que  
        tinha acontecido, eles louvaram Deus (11:18). 
    c) Eles enviaram Barnabé a Antioquia, e ele ensinou ali durante um ano (11:22, 26). 
    d) Os líderes da Igreja de Jerusalém reuniram-se e enviaram uma delegação oficial e uma carta,  
        relativa à questão dos crentes gentios (15:6-35). 
 
1. (A suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Falsa. Lucas disse que o seu propósito ao escrever o livro de Actos era instruir Teófilo sobre a  
        certeza das coisas que lhe tinham sido ensinadas. 
    b) Verdadeiro. 
    c) Falso. O livro de Actos é importante porque serve de elo de ligação entre os evangelhos e as  
        epístolas. 
 
7. a) Verdadeiro  d) Falso 
    b) Falso  e) Verdadeiro 
    c) Falso 
 
2. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Ele desceu sobre os crentes e eles falaram em línguas. 
    b) Ele tornou a encher os apóstolos, e eles anunciaram a Palavra com ousadia. 
    c) Ele veio sobre os samaritanos. 
    d) Ele disse a Filipe para falar com o oficial etíope. 
    e) Este veio sobre Cornélio e os seus familiares. 
    f) Ele chamou Barnabé e Saulo para uma tarefa especial. 
    g) Ele levou os apóstolos a tomarem uma decisão sobre os crentes gentios. 
    h) Ele guiou Paulo nas suas viagens missionárias. 
    i) Ele veio sobre os discípulos, em Éfeso. 
    j) Ele disse a Paulo o que sucederia com ele. 
    l) Ele fez certos homens serem os supervisores da igreja. 
 
8. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Eles gritaram que Paulo não merecia continuar vivo (22:22). 
    b) Ouviu Paulo por várias vezes, mas não chegou a nenhuma decisão (24:22-26). 
    c) Perguntou a Paulo se ele pensava que poderia convencê-los a tornar-se cristão em tão pouco  
        tempo (26:28). 
    d) Alguns ficaram convencidos com o que ele disse, mas outros não. E houve discórdia entre eles  
        (28:23-28). 
 
3. Os crentes foram espalhados pela Judeia e Samaria, e pregavam a mensagem por onde quer que 
fossem. 
 
9. A sua resposta. Espero que procure ter um ministério caracterizado por todas essas qualidades. 
 
4. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) No ministério de Pedro, Deus curou um aleijado de nascença, no templo de Jerusalém;  
        no ministério de Paulo, Deus curou um aleijado de nascimento, em Listra. 
    b) O juízo de Pedro contra Ananias e Safira cumpriu-se;  
        o juízo de Paulo contra Elimas, o mágico, cumpriu-se. 
    c) Pedro foi miraculosamente liberto da prisão, em Jerusalém;  
        Paulo foi miraculosamente liberto da prisão em Filipos. 
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10. b) Provavelmente foi escrita por Tiago, irmão do Senhor. 
      d) Enfatiza a necessidade de dar demonstrações práticas da fé. 
 
(Nota sobre a escolha a): Jó foi o exemplo de paciência que Tiago usou.) 
 
5. a) Actos fala sobre a progressão do evangelho e as actividades dos homens que pregaram a mensa- 
        gem de Cristo começando por Jerusalém, e depois na Judeia, na Samaria e na região norte do  
        Mediterrâneo. 
    b) A sua resposta. Poderia ter usado qualquer dos exemplos dados na resposta à pergunta do estudo  
        2. 
    c) Actos mostra que o cristianismo:  
      1. não era uma seita judaica mas, sim, uma religião mundial;        
      2. não era uma ameaça ao poder politico de Roma. 
    d) A sua resposta. Poderia ter usado qualquer dos exemplos dados na lição ou na sua resposta à  
        pergunta do estudo 4. 
 
11. a) Verdadeiro 
      b) Falso 
      c) Falso 
      d) Verdadeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


