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AULA 10: VISÃO PANORÂMICA DA LEITURA DE ATOS 
Desenvolvimento 51  

 

1. Desenvolvimento 5: 16.6 – 19.20 

 

O livro do desenvolvimento e do desafio 
A mensagem soberana do reino é levada aos centros da cultura grega e ali se progresso é desafiado pelo 
judaísmo e pelo paganismo 
Uma descrição da expansão adicional, sempre em direção ao ocidente, no mundo gentio, agora entrando na Europa. 

 

A. 

Continuação da 

2ª Viagem 

Missionária 

Região do Mar Egeu 

A direção providencial do 
Espírito Santo dirige os 

esforços apostólicos para a 
região do mar Egeu 

16.6-7  -  O Espírito Santo impede a intenção dos                                                         
apóstolos de irem para a Ásia         

 16.8-10-  Deus confirma a direção que os apóstolos 

deveriam tomar por meio de uma visão 

  

B. 

Continuação da 

2ª Viagem 

Missionária 

Macedônia 

O ministério da mensagem 
do Reino na Macedônia 

resulta na implantação de 
igrejas a despeito de 

oposição econômica e 

religiosa 

16.11-40 – O ministério em Filipos resulta no                 

estabelecimento de uma igreja depois                          

de demonstrações de poder apostólico                          

em meio a perseguições  

17.1-9 - O ministério em Tessalônica estabelece uma 

igreja e desencadeia a oposição sistemática dos judeus 

contra a mensagem apostólica 

17.10-15 - O ministério em Beréia produz frutos       

entre judeus e gregos até que a oposição vinda de 

Tessalônica obriga os apóstolos a partirem da cidade 

C. 

Continuação da 

2ª Viagem 

Missionária 

Atenas e Corinto 

O ministério da mensagem 

do Reino na Acaia resulta 
no estabelecimento de um 

centro cristão em Corinto 

depois de magros 
resultados em Atenas 

17.16-34 – Os esforços missionários de Paulo em        

Atenas produzem modestos resultados tanto entre os 

judeus quanto entre os gentios 

18.1-17 –    Os esforços missionários de Paulo em        

Corinto resultaram no estabelecimento de uma grande 

igreja contra a qual os judeus não conseguiram cooptar a 

ação legal de Roma 

D. 

Continuação da 

2ª Viagem 

Missionária 

Antioquia 

O retorno dos apóstolos a 
Antioquia prepara o 

caminho para o antigo 
objetivo de Paulo de 

estabelecer um centro 

cristão em Éfeso 

18.18-21 - Paulo estabelece um posto avançado       

em Éfeso ao pregar na sinagoga e deixar ali o casal 

Áquila e Priscila 

18.22       - Paulo e Silas prestam relatório à igreja que os 

enviara depois de saudarem a igreja-mãe em Jerusalém   
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E. 

O início da 

3ª Viagem 

Missionária 

 

O ministério da mensagem 

do Reino em Éfeso resulta 
no estabelecimento de um 

centro cristão que permite a 
expansão do Evangelho a 

toda a província da Ásia 

18.23  - A estratégia paulina de fortalecer as igrejas 

leva o apóstolo a revisitar as antigas congregações na 

primeira fase de sua terceira viagem missionária 

18.24-28 - A estratégia de deixar antecipadamente um 

núcleo de crentes traz dividendos quando Áquila e      

Priscila orientam Apolo a uma compreensão correta sobre 

Jesus e a um ministério frutífero de proclamação 

19.1-20    - O trabalho de Paulo em Éfeso resulta no 

triunfo da mensagem soberana do Reino sobre a oposição 

judaica e pagã 

 

Relatório nº 5 – A 

mensagem sobre o Senhor 
Jesus tem efeito amplo e 

profundo na província da 
Ásia 

      19.20 – “Assim, a palavra do Senhor crescia e 

prevalecia poderosamente.”  

 

 

 
 

2. Para refletir 

 
 Quais são alguns elementos que encontramos nestes testemunhos que podem ser 

aplicados à igreja? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 


