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AULA 9: VISÃO PANORÂMICA DA LEITURA DE ATOS
Desenvolvimento 4
1

1. Desenvolvimento 4: 12.25

– 16.5

O livro da expansão e separação
Uma descrição da primeira expansão geográfica para dentro do mundo gentio, com Paulo na
liderança.

A mensagem soberana do Reino é proclamada com sucesso entre os gentios na primeira
viagem missionária de Paulo
A mensagem soberana do Reino
é proclamada com sucesso entre
os gentios na 1ª viagem
missionária de Paulo

A.
1ª VIAGEM
MISSIONÁRIA

12.25-13.3 - Paulo e Barnabé são designados para
promover a expansão do ministério aos gentios
13.4-14.28 - A 1ª viagem espalha o Evangelho
entre judeus e gentios no leste da
Ásia menor sob o poder e proteção do
Espírito Santo
14.21-25 - A viagem de retorno a Antioquia da
Síria é usada para fortalecer e estabelecer os
convertidos em cidades previamente visitadas
14.26-28 - O relatório dos apóstolos à igreja que
os enviara enfatizou a resposta positiva dos
gentios à sua mensagem

B.
CONCÍLIO EM
JERUSALÉM

A mensagem soberana do Reino
alcança status independente
perante a igreja judaica depois
que o Concílio de Jerusalém
declara os gentios livres da
observância da Lei

15.1-2,5 - debate sobre a necessidade da
observância da lei como condição para
salvação
15.3-4 - a reação da igreja gentílica foi enviar
uma delegação para uma consulta em
Jerusalém
15.5-12 - a deliberação no Concílio inclui
testemunhos de pessoas envolvidas na
evangelização dos gentios
15.13-21 - a deliberação no Concílio inclui
uma proposta de Tiago que demonstrava
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pelas Escrituras que os gentios seriam
salvos sem se tornarem israelitas
15.22-31 - as resoluções do Concílio foram
oficialmente enviadas às igrejas gentílicas em
forma de uma carta
15.32-33 - os portadores da carta ministraram à
igreja em Antioquia
15.34-35 - Paulo e Barnabé retomam seu
ministério à igreja gentia independente em
Antioquia

C.
2ª VIAGEM
MISSIONÁRIA

A perseguição em Jerusalém
oferece um contraste entre a
abertura dos gentios e a
intolerância dos judeus para com
o cristianismo

Relatório nº 4 – A missão aos
gentios produz igreja fortes e
crescentes

15.36-40 - Discordância entre Barnabé e Paulo
leva à formação de duas equipes
missionárias
16.1-4 – A missão ao leste da Ásia Menor tem
como propósito fortalecer as igrejas e
confirmar sua liberdade, fazendo valer as decisões do
Concílio de Jerusalém
16.5 – “Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e,
dia a dia, aumentavam em número.”

2. Para refletir
 Quais são alguns elementos que encontramos nestes testemunhos que podem ser
aplicados à igreja?
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