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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO./ O MEU DESEJO É QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 Caro ouvinte estamos agora no capítulo 1 do livro de 

Actos dos apóstolos. Neste capítulo encontramos dois dos 

assuntos mais importantes do Novo Testamento que são: A 

ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo sobre a 

igreja no dia de Pentecostes. Os quatro evangelhos desembocam 

no capítulo 1 de Actos que funciona como uma ponte que liga os 

evangelhos às epístolas.  

 Vamos começar o nosso estudo lendo os versículos 3-4: 

Durante os quarenta dias que se seguiram à sua crucificação, apareceu diversas vezes, 

vivo, sem sombra de dúvida, aos apóstolos, a quem provou de muitas maneiras ser 

realmente ele aquele que viam. E nessas ocasiões falou-lhes no reino de Deus. Num 

desses encontros, enquanto tomava uma refeição com eles, Jesus disse-lhes que não 

saíssem de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descesse sobre eles em 

cumprimento da promessa do Pai, assunto de que já tinha falado. Os 40 dias que 

Jesus passou aqui na terra depois da sua ressurreição, foram 

dias muito importantes. Durante esse tempo o Senhor Jesus 
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ordenou aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém até 

que recebessem a promessa do Pai que era a vinda do Espírito 

Santo. Jesus lhes ordenara que pregarem o evangelho por todo o 

mundo e a toda a criatura, mas esta obra só poderia ser 

realizada depois que recebessem o poder do Espírito Santo. 

Vejamos o versículo 5: “João baptizou-vos com água”, lembrou-

lhes, “mas vocês serão baptizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.” A 

promessa do Pai era o envio do Espírito Santo. O baptismo com o 

Espírito é a união do crente com o corpo da igreja. A igreja é 

formada pelos crentes e é a união dos crentes num só corpo, o 

corpo de Cristo. O crente une-se ao corpo de Cristo quando ele 

se converte e quando aceita a Cristo como Salvador. E isto é 

obra do Espírito Santo. O baptismo com água é uma cerimónia que 

mostra que o crente foi unido com a igreja, ao corpo de Cristo 

por meio do baptismo do Espírito Santo quando entregou o seu 

coração a Cristo. O Espírito Santo tem outras actividades e 

obras que já mencionamos quando estudamos o evangelho de João. 

Versículo 6: Noutra ocasião em que lhes apareceu, perguntaram-lhe: 

“Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?”  Aparentemente os 

discípulos cometeram um erro ao  fazem esta pergunta, mas a 

resposta de Jesus mostra que eles não se enganaram. A sua  

pergunta foi legítima, natural e fundamentada nos ensinos do 

Velho Testamento, e não foram repreendidos por a terem feito. O 

Velho Testamento anunciava a vinda do Messias, daquele que 

estabeleceria o reino de Deus sobre a terra. Esta era, e ainda 
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é, a esperança de Israel. Deus tem um plano para esta terra. O 

reino de Deus ainda não está estabelecido na terra, mas Deus 

não vai destruir o globo terrestre, pois tem um plano e um 

propósito eterno para a terra, e o reino de Deus vai ser 

estabelecido na terra. Foi sobre isto que Jesus falou com os 

seus apóstolos durante aqueles 40 dias depois da sua 

ressurreição. Jesus assegurou-lhes que o reino não seria ainda 

estabelecido naquele tempo, pois ele ainda estava formando a 

igreja. Antes que o reino da casa de David fosse restaurado, 

Jesus reuniria a sua igreja de todos os povos gentios da terra. 

O reino de David deixou de ser estabelecido para entrar em cena 

a igreja. Porém, depois que a igreja estiver formada, Deus 

estabelecerá o reino de David sobre a terra. Nessa altura 

Israel entrará novamente em cena. Deus nunca falha nas suas 

promessas.  

No versículo 7 Jesus responde aos discípulos: “É o Pai 

quem determina os tempos”, respondeu, “e não vos compete conhecê-los.”  Os 

discípulos querem saber quando será estabelecido o reino de 

Deus na terra. Jesus diz que não é da competência deles saber 

tempos, estações ou épocas, porque estão reservados ao Pai. Nós 

sabemos que Deus nos revelou muitas coisas. Mas muita coisa 

Deus não nos revelou. Os tempos e as épocas em que ocorrerão 

determinados acontecimentos nos foi completamente vedada. Não 

nos compete saber. Há acontecimentos referentes ao futuro que 

podemos afirmar com certeza, porque a Bíblia fala neles. Mas há 
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acontecimentos sobre os quais não sabemos o suficiente para 

afirmar e garantir que vão acontecer desta ou daquela maneira. 

Eu creio que Jesus poderá vir em breve, mas também poderá levar 

ainda muito tempo, a verdade é que não sabemos o tempo exacto 

da sua vinda. Os tempos, as épocas, os dias e as horas não nos 

foi dado saber. Mas de uma coisa estamos certos: Jesus voltará! 

Por isso devemos estar sempre preparados para não sermos 

surpreendidos com a sua volta.  

Versículo 8: Mas quando o Espírito Santo tiver descido sobre vocês, 

receberão poder para falar de mim ao povo de Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, 

até aos extremos da Terra.”  Estamos diante da grande comissão que 

Jesus deixou para a sua igreja até aos nossos dias. Esta ordem 

de Jesus foi dada aos crentes antes que a igreja fosse 

inaugurada no dia de Pentecostes. Ela é dirigida a cada crente 

pessoalmente. Cada um de nós devemos pregar o evangelho por 

toda a parte, até aos confins do mundo. Os discípulos não se 

deveriam preocuparem tanto com os tempo ou as épocas do 

estabelecimento do reino de Deus na terra, mas que se 

preocupassem com a missão que receberam de pregar o evangelho. 

de Se nos preocuparmos demais em saber os sinais dos tempos, 

corremos o risco de nos esquecermos de proclamar o evangelho ao 

mundo. A obra da evangelização foi-nos entregue por Jesus e 

exige urgência. A salvação das almas depende desta obra. Para 

esta obra precisamos de poder e de estar cheios do Espírito 

Santo. Deus nos capacita para fazermos a sua obra. A grande 
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questão hoje é se estamos de facto sendo usados pelo Espírito 

Santo para a realização dessa obra. Quem faz a obra do Senhor 

nos nossos dias, nós ou o Espírito Santo de Deus em nós? O 

trabalho feito sem a unção divina é obra do homem e não de 

Deus. E muita coisa que observamos hoje, supostamente feita em 

nome de Deus é obra dos homens, por isso sem valor nenhum para 

Deus. O que nos leva a participar dessa obra da pregação do 

evangelho de Cristo aos homens além dos estímulos que recebemos 

com a presença do Espírito Santo em nossos corações, é o 

próprio estado do pecador. Se Cristo nos manda pregarmos o 

evangelho, se o Espírito Santo nos capacita a pregarmos o 

evangelho, e se o homem precisa desesperadamente do evangelho, 

então nós que somos crentes, que já fomos alcançados pela graça 

divina em nossos corações, não podemos cruzar os braços, não 

podemos ficar satisfeitos com a nossa salvação e indiferentes 

aos que caminham para a perdição. A Palavra de Deus diz que o 

homem caminha para a perdição, que o salário do pecado é a 

morte e que o homem sem Cristo está perdido. Se já fomos salvos 

por Cristo, se já recebemos o poder para testemunhar de Cristo, 

e se o pecador sem o evangelho está perdido, então não podemos 

ficar indiferente ao perigo que corre o pecador. Mas quando o 

Espírito Santo tiver descido sobre vocês, receberão poder para falar de mim ao povo de 

Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, até aos extremos da Terra.”, "Ide por 

todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura.", "Quem 

crer e for baptizado será salvo, quem porém não crer será 
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condenado." Jesus também nos manda fazer discípulos de todas as 

nações. Arriscamos muito se negligenciarmos uma obra tão grande 

e tão maravilhosa como a da evangelização. Deus tem recompensas 

maravilhosas para os seus servos que se dão ao trabalho 

glorioso de compartilhar com os outros as bênçãos que 

alcançamos em Cristo. Na medida em que trabalhamos e  

oferecemos a mensagem de Cristo aos homens, o Espírito Santo 

nos usa e nos liberta do pecado e das fraquezas, e dando-nos o 

poder da sua graça. Não creio que haja no mundo uma obra mais 

compensadora do que o da evangelização. Os discípulos 

descobriram na evangelização as verdadeiras alegrias e as 

bênçãos mais profundas. Mesmo quando semeamos com lágrimas, 

ceifamos com alegria. A mensagem do evangelho é tudo o que o 

pecador precisa para ser salvo. E nós temos essa mensagem que 

nos foi confiada e não aos anjos. Deus resolveu usar pecadores 

para falar do seu plano salvador a outros pecadores. Aqueles 

que já foram transformados e salvos por essa graça divina, 

devem levar aos outros o recado da misericórdia divina sobre o 

poder e unção do Espírito Santo. A única mensagem que realmente 

salva o homem é a mensagem de Cristo crucificado e ressurrecto. 

 Vamos ler agora o versículo 9: Pouco depois Jesus subiu ao céu e 

desapareceu numa nuvem, enquanto o seguiam com os olhos.   Aqui temos um dos 

grandes milagres da vida de Jesus. Jesus subiu para o Pai numa 

nuvem. A glória que o Pai havia prometido retornou ao filho. Na 

sua oração sacerdotal que lemos em João 17, Jesus pediu a 
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glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E ao 

sair da terra para o céu, Ele é envolto numa nuvem, a mesma que 

envolvia o tabernáculo no Velho Testamento. Era a glória de 

Deus. Que contraste entre a sua entrada e a sua saída no mundo. 

Para entrar no mundo, Jesus nasceu numa manjedoura humilde de 

Belém; ao sair do mundo Ele é coberto da glória divina diante 

dos olhos dos seus discípulos. Jesus nasceu numa manjedoura 

humilde de Belém, viveu entre os pobres e humildes, foi julgado 

e condenado pelos homens, crucificado pelos homens, ressuscitou 

ao terceiro dia, e foi elevado aos céus, de onde veio, coroado 

de glória e de honra, para se assentar junto do Pai no trono 

celestial, lugar onde está presentemente e de onde exerce a sua 

função de sumo sacerdote.  

 Versículos 10-11: De súbito apareceram no meio deles dois homens 

vestidos de branco, que disseram: “Homens da Galileia, porque estão aí de olhos postos 

no firmamento? Jesus foi para o céu e um dia voltará tal como o viram partir!” Isto 

aconteceu quando se encontravam no Monte das Oliveiras.  Enquanto eles 

olhavam para o filho de Deus que voltava em glória para o céu, 

dois anjos apareceram trazendo-lhes conforto, dizendo que Jesus 

voltaria da mesma forma como o viram subir, quer dizer, Jesus 

voltaria segunda vez de forma visível, física e gloriosa. Esta 

mensagem da volta de Cristo encontramos em várias passagens da 

Bíblia. É uma das mensagens mais importantes para o crente. É 

uma mensagem transformadora e purificadora. Jesus voltará em 

glória e de forma visível e física. Não sabemos ao certo quando 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   P-# 332   

 

8 

 

será, porém devemos estar preparados, pois a ordem do próprio 

Jesus é esta: “Vigiai e orai, pois não sabeis o dia em que o 

filho do homem voltará.” A forma certa de estar preparado para 

este grande evento é viver em comunhão com Jesus, orando e 

vigiando. A melhor preparação para se aguardar a volta gloriosa 

Jesus a terra é levar a sua mensagem aos corações perdidos. 

 Vamos ler os versículos 12-14: Regressando a Jerusalém, que 

ficava quase a um quilómetro de distância, foram para uma sala no andar superior da 

casa onde estavam a ficar. Estavam ali: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, 

Bartolomeu, Mateus, Tiago (filho de Alfeu), Simão (a quem também chamavam o 

Zelota), Judas (filho de Tiago). Todos se reuniam constantemente em oração,  

juntamente com Maria, a mãe de Jesus, várias outras mulheres, e os irmãos de Jesus. 

Vemos aqui os discípulos todos reunidos no mesmo lugar para 

orar. Desta vez não desobedeceram a ordem de Jesus de esperar 

em Jerusalém o revestimento de poder do Espirito Santo. Ficaram 

no lugar certo fazendo a coisa certa: Orando. Entre as pessoas 

presentes estava Maria mãe de Jesus. Ela era uma mulher piedosa 

e obediente ao Senhor, que revelou desde o dia em que o anjo 

anunciou o nascimento de Jesus. Naquela ocasião ela disse ao 

anjo: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim 

conforme a tua palavra." Naturalmente ela assistiu a todo o 

drama de Jesus, guardando todas as coisas no seu coração. 

Assistiu a ascensão do filho, que era o filho de Deus também, e 

agora junta-se aos seus irmãos em Cristo no cenáculo. 

Certamente eles conversam sobre todas as coisas maravilhosas 
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que Jesus fez durante o seu ministério, mas principalmente 

sobre os últimos acontecimentos que marcaram o fim da sua vida 

na terra: A sua morte, ressurreição e ascensão. Agora 

aguardavam outro evento que era o culminar de tudo aquilo que 

vinha acontecendo: O Pentecostes. Eles estavam a espera do 

Consolador que Jesus prometeu.  

 Agora vamos ver a escolha de Matias. Versículo 15: Por esta 

altura, numa ocasião em que estavam presentes cerca de cento e vinte pessoas, Pedro 

levantou-se e disse-lhes o seguinte:  Temos aqui o número de pessoas que 

aguardavam a vinda do Consolador. Todas elas estavam reunidas 

no cenáculo em obediência a ordem de Jesus.  

Continuando a leitura, versos 16-17: “Irmãos, era necessário 

que se cumprissem as Escrituras acerca de Judas, que servia de guia para aqueles que 

prenderam Jesus, pois isso já tinha sido anunciado há muito pelo Espírito Santo falando 

através do rei David. Judas tinha sido um dos nossos, e, como nós, escolhido para ser 

apóstolo.  Judas foi discípulo, pertenceu ao grupo dos amigos de 

Jesus, foi inclusive o tesoureiro dos discípulos.  

 Versos 18-19: (Com o dinheiro que recebeu em paga da traição, ele 

comprou um campo, onde se suicidou, rompendo-se-lhe as entranhas. A notícia da sua 

morte depressa se espalhou em Jerusalém, tanto que o povo até deu ao local o nome de 

Campo de Sangue.) Esta é a narração da terrível sorte que teve 

Judas. Vendeu o seu Mestre por 30 moedas de prata e o seu 

destino foi uma morte terrível.  
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Versículos 20-26: A predição do rei David acerca deste acontecimento vem 

no livro dos Salmos, onde diz: ‘Que a sua casa fique abandonada, sem ninguém que nela 

habite,’ e ainda: ‘Que o seu trabalho seja confiado a outra pessoa.’ Agora temos de 

escolher alguém, em lugar de Judas, que se junte a nós para ser testemunha da  

ressurreição de Jesus. Escolhamos um homem que tenha estado connosco todo o tempo 

em que o Senhor andou entre nós, desde o seu baptismo por João até ao dia em que foi 

levado para o céu.” A assembleia apontou dois homens: José Justo (também chamado 

Barsabás) e Matias. Feito isto, oraram : “Senhor, tu conheces os corações; indica-nos 

qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas, que foi para o 

lugar que merecia.” Tiraram então sortes, sendo escolhido Matias, que passou a ser 

apóstolo com os outros onze.  Este foi o homem escolhido e eleito para 

ocupar o lugar de Judas. Há quem discuta se não foi Paulo o 

escilhido para este lugar. Outros por sua vez argumentam que 

Paulo veio com uma missão bem mais importante do que ocupar um 

lugar vago deixado por alguém. O imprtante é que nesta ocasião 

os discípulos foram orientados por Deus a proceder deste modo 

porque era necessário para o andamento certo da missão dos 

discípulos. Nos próximos capítulos estudaremos melhor esta 

questão. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O 

ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  

 

Terminou. 15.16h 

 


