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REFERÊNCIA: Atos 2: 14 – 47        Data de Gravação:2.9.04hora12.28h 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro            Locução: Paulo Chaveiro                           

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 O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

Prezado amigo, estamos agora no capítulo 2 do livro de Actos, 

capítulo este que descreve o Pentecostes, altura em que o 

Espírito Santo desceu sobre os discípulos, baptizando-os e 

estabelecendo definitivamente a igreja. Foi o cumprimento da 

promessa de Deus. O Pentecostes aconteceu exactamente cinquenta 

dias depois da ressurreição de Cristo. Já dissemos que o nome 

Pentecostes era dado a uma festa que acontecia cinquenta dias 

depois da festa das primícias, e que a festa das primícias fala 

da ressurreição de Cristo. Jesus é chamado as primícias dos que 

dormem porque foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com o 

corpo glorificado. Nós também ressuscitaremos um dia com corpos 

glorificados. E temos esta certeza por causa da própria 

ressurreição de Cristo, que é as primícias dos que dormem.  

No Pentecostes, todos ouviram um som como de um vento forte e 

viram línguas como de fogo. Deus usa a audição e a visão do 

homem porque Deus conhece-nos e sabe que aprendemos através dos 

cinco sentidos.   

Vimos também que não se tratava de vento ou de fogo a 

manifestação que ocorreu na descida do Espírito Santo. A Bíblia 
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diz que era um ruído como um vento forte, e línguas como de 

fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Era o 

derramamento do Espírito Santo sobre os crentes. Era o início 

de uma nova relação entre Deus e o homem selada com o sangue da 

nova aliança, o sangue de Cristo. 

Prezado amigo, uma verdade que facilmente podemos notar aqui é 

que os crentes foram cheios do Espírito Santo para servir e 

para testemunhar. Nós já dissemos muitas vezes que eles ficaram 

em Jerusalém orando, após a ascensão de Jesus. "Ficai em 

Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder", disse-

lhes Jesus. E eles ficaram no cenáculo orando e aguardando o 

cumprimento da promessa de Jesus e do Pai. E quando foram 

revestidos daquele poder espiritual saíram para testemunhar. 

Jesus disse: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito 

Santo e sereis minhas testemunhas,". E a partir do momento em 

que o Espírito Santo foi derramado, eles passaram a testemunhar 

com ousadia e poder, a respeito da morte e ressurreição de 

Jesus.  

Hoje vamos estudar o sermão que o apóstolo Pedro proferiu 

nesta ocasião. Vamos ver com que poder, o apóstolo que havia 

negado a Jesus três vezes, apresenta a mensagem do seu Mestre e 

Salvador. Devemos lembrar que este sermão de Pedro foi motivado 

pela falsa interpretação dos judeus que os discípulos que foram 

baptizados pelo Espírito Santo estavam embriagados. Foi a 

crítica dos incrédulos, que quase sempre entendem mal a conduta 
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dos crentes e os actos do Espírito Santo de Deus que levou 

Pedro a se levantar e fazer o discurso que vamos ler em 

seguida, nos versículos 13-15: 13 Mas também havia quem troçasse: 

“Beberam demais!” 14/16 Então Pedro, avançando com os onze apóstolos, falou à 

multidão: “Escutem, forasteiros e moradores de Jerusalém! Há quem esteja aí a dizer 

que estes homens se embriagaram! Não é verdade! Seria demasiado cedo para isso! São 

apenas nove horas da manhã! Vemos aqui o apóstolo Pedro cheio do 

Espírito Santo respondendo a acusação injusta contra os crentes 

no dia do Pentecostes. O apóstolo Pedro não achou que deveria 

silenciar diante das críticas e acusações falsas contra os 

crentes. Era necessário desmentir os acusadores. Isto nos leva 

a pensar que não devemos deixar que os inimigos do Evangelho 

digam tudo o que querem e entendem contra o Evangelho sem que 

haja da nossa parte uma resposta bíblica e o devido 

esclarecimento.  

Vemos pelo texto que as pessoas que estavam ali presentes 

eram principalmente da Judeia e de Jerusalém. Muitas pessoas 

vieram de outra partes à Jerusalém, porque era naquela cidade 

onde os judeus e prosélitos adoravam ao Senhor. Eles vinham de 

toda parte para a adoração e culto ao Senhor. Mas, a partir de 

agora aqueles que eram verdadeiramente crentes, iam tomar outro 

rumo e iam caminhar noutra direcção. Eles agora iriam sair de 

Jerusalém afim de levar a mensagem do Salvador para outras 

cidades e para outros povos. Jesus disse que chegaria o dia, e 

este dia tinha chegado, que os verdadeiros adoradores adorariam 
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o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar que 

invocasse o nome santo de Deus. Apesar de o templo ser 

importante para adoração ao Senhor, já não era essencial. A 

nossa adoração do povo de Deus tinha como centro a pessoa de 

Jesus e não um templo. Mas isto não quer dizer que devemos 

desprezar o templo ou o lugar onde nos reunimos com os nossos 

irmãos para a adoração ao Senhor. Muito tempo depois de Cristo 

e do Pentecostes, o autor da epístola ao Hebreus diz: "Não 

abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns." A 

ênfase da mensagem do dia de Pentecostes foi sobre a 

necessidade de se levar o Evangelho a toda parte, até aos 

confins do mundo. Inicialmente Deus mandou os seus fiéis à 

Jerusalém. Agora eles são enviados de Jerusalém para todas as 

partes do mundo, levando a mensagem de salvação a todos os 

homens.  

 Versículo 16: Aquilo a que acabam de assistir foi predito há séculos pelo 

profeta Joel: Depois de dizer que aqueles homens não poderiam estar 

embriagados naquela hora e naquela ocasião em que estavam 

adorando e servindo a Deus, o apóstolo mostra o que aconteceu 

realmente e fala da profecia do profeta Joel. Versículo 17: 

"17/21 ‘Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a 

humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os 

velhos terão sonhos. Sim, o Espírito Santo descerá sobre todos os que me servem, tanto 

homens como mulheres, e profetizarão. Farei aparecerem estranhos sinais nos céus e na 

Terra, sangue e fogo e nuvens de fumo. O Sol ficará negro e a Lua há-de pôr-se 
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vermelha como o sangue, antes de vir esse grande e glorioso dia do Senhor. E todo 

aquele que pedir misericórdia ao Senhor recebê-la-á, e será salvo!" Com estas 

palavras o apóstolo Pedro esclarece aqueles que não entenderam 

entendendo o milagre do Pentecostes. Esta profecia não se 

refere ao Pentecostes propriamente dito, mas a um acontecimento 

que está ainda situado no futuro, no julgamento de Deus. 

Durante o Pentecostes não houve estes fenómenos aqui 

mencionados, como a conversão do sol em trevas e a lua em 

sangue. Houve, é verdade, três horas de trevas sobre a terra, 

quando Cristo morreu, não no Pentecostes. Esta profecia de Joel 

citada pelo apóstolo Pedro terá ainda o seu cumprimento num 

futuro não muito distante de nós. Com estas palavras o apóstolo 

faz apenas a introdução do seu discurso.   

Vejamos agora o versículo 22: "Gente de Israel, ouçam! Deus deu 

público testemunho de Jesus de Nazaré com os espantosos milagres que através dele 

realizou, como bem sabem." Estes milagres, prodígios e sinais 

mencionados foram feitos por Deus através de Cristo, o seu 

Filho. Estes milagres, prodígios e sinais, são certamente 

categorias de actos sobrenaturais ou acções divinas realizadas 

com finalidades diversas. Muitos dizem que os milagres e sinais 

que Jesus realizou não têm muito valor para provar a sua 

divindade. Mas aqui vemos o apóstolo Pedre menciona-los como 

feitos de Jesus que provam que Ele era o Filho de Deus. 

Naturalmente estes feitos não são os únicos argumentos em favor 

da divindade de Jesus. A Bíblia toda apresentar Jesus como 
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Filho de Deus, Ele disse que o era e viveu exactamente como 

Deus mandou. 

Voltemos a ler a partir do versículo 22 até ao 24: "Gente 

de Israel, ouçam! Deus deu público testemunho de Jesus de Nazaré com os espantosos 

milagres que através dele realizou, como bem sabem. Mas, de acordo com o seu plano, 

deixou que vocês se servissem de mãos de injustos para o pregarem na cruz e o 

assassinarem. Porém, Deus libertou-o dos horrores da morte, trazendo-o de novo à vida, 

pois a morte não poderia ter prendido este homem." Vemos aqui, prezado 

amigo, que Jesus morreu na cruz pelo próprio desígnio e 

presciência de Deus. Quer dizer, estava nos propósitos de Deus 

que o seu Filho viesse ao mundo e morresse numa cruz por nós. 

Jesus disse que daria a sua vida para depois reassumi-la. Disse 

também que ninguém lhe tiraria a vida a menos que Ele mesmo a 

desse. Este era o plano do Pai. Mas aqui diz que foram as mãos 

de iníquos que crucificaram a Jesus e que o mataram. É verdade 

amigo, Jesus foi entregue nas mãos dos homens impíos e aqueles 

homens foram culpados pela morte de Jesus, porque não foi Deus 

que pôs no coração deles aquela tendência criminosa. Foi o 

instinto mau do coração do homem que crucificou a Cristo na 

cruz. Mas estes homens foram apenas os executores de plano de 

Deus, embora não o soubessem. Quem foi o verdadeiro culpado 

pela morte de Cristo? Todos nós somos os verdadeiros culpados 

pela morte de Cristo, porque Deus O enviou ao mundo para nos 

salvar dos nossos pecados. O pecado do homem trouxe Jesus à 

terra para morrer numa cruz afim de nos resgatar. 
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Neste sermão o apóstolo Pedro aborda um dos maiores temas 

do Evangelho de Cristo: A sua ressurreição. O versículo 24 

mostra-nos o poder de Cristo sobre a morte. Cristo ressuscitado 

deve ser também o tema da nossa pregação em todos os tempos.  

Com a sua ressurreição Jesus coroou a sua obra redentora. Tudo 

o que Ele havia feito ou ensinado ficou perfeitamente 

confirmado com a sua ressurreição. É por isto que o apóstolo 

Paulo diz: "Se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé, e inútil 

a nossa pregação." Paulo e os demais apóstolos nos apresentam 

provas irrefutáveis sobre a ressurreição de Jesus.  

 Vamos ler os versículos 25 a 28: "Já o rei David tinha dito estas 

palavras referindo-se a Jesus: ‘Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E 

visto que ele está ao meu lado, não cairei. Essa é a razão porque o meu coração está 

alegre, e a minha alma está satisfeita! O meu corpo repousará em esperança. Porque sei 

que não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que se corrompa na 

sepultura o teu Santo. Mostraste-me o caminho da vida; conceder-me-ás abundância de 

júbilo na tua presença." O apóstolo Pedro aqui cita o Salmo de David, 

mostrando que quando ele falou sobre o seu corpo que não viria 

corrupção, referia-se a Cristo cujo corpo não viu corrupção. O 

corpo do rei David viu corrupção. Ele não se levantou dos 

mortos. Pedro também se poderia estar a referir a sepultura de 

David, que era conhecida por todos. Mas a verdade que ele 

queria transmitir é que só Cristo venceu a morte e ressuscitou. 

Só o corpo de Cristo não viu a corrupção.  



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              334  P-#    

 

8 

 

Pedro disse referindo-se a David no verso 29: "Irmãos, permitam que 

vos diga isto com toda a clareza — o nosso antepassado David não se referia a si próprio, 

pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós!" O salmista 
estava realmente se referindo a Jesus quando disse estas 

palavras e não a si mesmo.  

E o apóstolo Pedro continua na mesma linha de pensamento 

dizendo: "Mas era profeta e sabia que Deus tinha prometido com juramento que um 

dos seus descendentes seria o Messias e se sentaria no seu trono. 31 David previa e 

anunciava assim a ressurreição de Cristo, dizendo dele que a sua alma não ficaria no 

mundo dos mortos e que o seu corpo não conheceria a podridão. 32/33 Referia-se, pois, a 

Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus o ressuscitou dos mortos, 

encontrando-se agora no lugar de honra no céu, à direita de Deus. E, cumprindo a 

promessa que fizera, o Pai deu-lhe autoridade para enviar o Espírito Santo, com os 

resultados que hoje estão a ver e a ouvir. 34/35 Não, David nunca subiu aos céus. Ele 

próprio afirmou: ‘Deus falou ao meu Senhor: Senta-te no lugar de honra, à minha 

direita, até que te sujeite os teus inimigos por completo. 36 Portanto, declaro a todos em 

Israel que Deus fez deste Jesus, que vocês crucificaram, o Senhor e o Messias!” Este 

sermão apresenta os temas mais importantes do cristianismo: A 

morte de Cristo, para remissão dos nossos pecados, e a sua 

ressurreição, para a garantia da nossa salvação e ressurreição 

futura. O que pregamos nós hoje? O que ouvindo nas nossas 

igrejas? Que mensagem é pregada ao povo? Qual é a essência da 

pregação que anunciamos ao mundo perdido? “Nós pregamos a 

Cristo crucificado!” Disse o apóstolo Paulo. Esta deve ser 

também a mensagem de cada cristão. 
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 Vamos ler agora os versículos 37 e 38: "Estas palavras de Pedro 

causaram tanta convicção que o povo lhe disse a ele e aos outros apóstolos: “Irmãos, que 

devemos fazer?” 38 E Pedro respondeu: “Cada um deve arrepender-se do seu pecado, 

converter-se a Deus e ser baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. 

E então receberão também este dom do Espírito Santo," Prezado amigo, vemos 

que a mensagem tocou o coração de muitas pessoas. Sempre que a 

mensagem de Deus é transmitida com fidelidade e sob a unção do 

Espírito de Deus, ela alcança o coração do pecador. Compungiu-

se-lhes o coração, diz o texto e perguntaram o que teriam de 

fazer. A mensagem verdadeira de Deus cria interesse espiritual 

nos corações. A resposta de Pedro foi a mais sábia: 

"Arrependei-vos." Este é o primeiro passo que cada pecador tem 

de dar: Arrependimento. O que quer dizer arrependimento? Quer 

dizer tristeza por causa do pecado cometido, quer dizer 

abandono do pecado, quer dizer mudança de mente e de vida. É 

pelo arrependimento que a pessoa é salva. Depois Pedro diz: "E 

cada um de vós seja baptizado. Temos o arrependimento e o 

baptismo nas águas. O arrependimento vem primeiro. Para que o 

arrependimento? Para a remissão dos pecados. E só depois aquele 

que se arrependeu e que se converteu a Cristo, deve ser 

baptizado. Disse Jesus: "E recebereis o dom do Espírito Santo!" 

esse dom é dado a todo o crente por Deus, porque quem não tiver 

o Espírito Santo de Deus esse tal não é dele, diz o apóstolo 

Paulo.  
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Vejamos agora os versículos 39 a 41: "pois Cristo prometeu-o a 

todos quantos ouvirem a chamada do Senhor nosso Deus, tanto vocês como os vossos 

filhos, e até os que estão em terras distantes!” 40 Pedro continuou com persuasão a 

falar-lhes de Jesus, e insistia para que se salvassem, se livrassem dos males do seu tempo. 

Aqueles que creram nas palavras de Pedro foram baptizados, cerca de três mil ao todo," 

Vemos aqui, prezado amigo, um pregador autêntico e fiel a Deus, 

que prega a crucificação, a ressurreição e a ascensão de 

Cristo, prega a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, prega 

contra o pecado, prega o arrependimento e a remissão dos 

pecados. E o resultado da sua pregação é maravilhoso: Cerca de 

três mil pessoas se entregaram a Jesus, aceitando-O como o seu 

único e suficiente Salvador. Esta pregação não foi pelo poder 

pessoal de Pedro, ele não tinha poder para persuadir ou 

convencer as pessoas. Foi o próprio poder do Espírito Santo e 

da palavra que persuadiu os pecadores.  

Vejamos agora os versículos 42 a 45: "e juntaram-se aos outros 

crentes, participando regularmente no ensino administrado pelos apóstolos, na união 

fraterna, no partir do pão e nas orações. 43 Todos sentiam profundo temor e respeito, e 

os apóstolos faziam muitos milagres. 44 Os crentes encontravam-se constantemente, 

repartindo tudo uns com os outros, 45 vendendo os seus bens e ajudando os 

necessitados." Esta era a forma como os crentes primitivos viviam: 

Estavam todos cheios do Espírito de Deus, tinham um grande 

desprendimento das coisas materiais e havia um grande amor uns 

pelos outros. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 
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comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia 

temor. Será que os crentes de hoje estão a viver de acordo com 

os mesmos padrões? Como são as nossas igrejas de hoje? Têm 

alguma semelhança com esta igreja aqui, na sua origem, na sua 

forma e nos seus ideais?  

Vamos ler os versículos finais deste capítulo: "Cada dia 

adoravam juntos no templo; reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a 

comunhão, e tomavam as refeições em comum, 47 com grande alegria e gratidão, 

louvando Deus. A cidade inteira via-os com bons olhos e todos os dias Deus ia 

acrescentando ao seu número aqueles que se salvavam." Vemos aqui o objectivo 

principal da igreja primitiva, que era louvar a Deus sempre, e 

a sua grande simplicidade. Os crentes viviam em comunhão uns 

com os outros. Nunca a igreja foi tão espiritualmente abençoada 

como nesse tempo, daí o seu grande crescimento e expansão. 

Notamos ao longo do livro de Actos que várias vezes o autor 

regista o crescimento numérico da igreja. Se ela crescia 

numericamente era porque espiritualmente estava bem e era 

saudável. Deus abençoa uma igreja que tenha essas qualidades 

espirituais. Que as nossas igrejas e as nossas vidas sejam o 

reflexo da igreja primitiva que acabamos de ver.  

Vamos ficar por aqui. Até ao próximo programa. ATÉ LÁ 

FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.   terminou 13.06h 


