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REFERÊNCIA:  Actos 3               Data de Gravação:2.9.04hora:13.29h  

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 A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 Prezado amigo, na sequência ao nosso estudo da Bíblia 

estamos hoje no capítulo 3 do livro de Actos. No capítulo 

anterior de Actos falamos do Pentecostes, da descida do 

Espirito Santo e da altura em que a igreja foi estabelecida. 

Antes do Pentecostes não existia igreja; Ela só veio a existir 

depois do Pentecostes. Neste sentido Pentecostes jamais se 

repetirá, como também não se repetirá o nascimento de Cristo em 

Belém de Judá. A presença do Espírito Santo continuará com a 

igreja até a altura que Deus determinar. Não podemos, nem 

devemos esperar que o Espírito Santo se manifeste da mesma 

forma que se manifestou no dia de Pentecostes, pois o que 

aconteceu nesse dia não se repete mais, como também o Calvário 

não se voltará a repetir. Mas as bênçãos e os efeitos do 

Pentecostes continuarão sempre, da mesma forma que os efeitos e 

as bênçãos da cruz perduram até que Deus queira. Por outro lado 

o Espírito Santo veio para permanecer connosco e habitar em nós 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   P-#  0335  

 

2 

 

desde o momento em que nos convertemos e nascemos de novo, 

tornando-nos novas criaturas em Cristo. Por isso não vamos 

pedir que Deus nos dê o baptismo do Espírito Santo se nós já 

somos crentes, pois o Espírito Santo já está em nosso coração e 

já nos foi dado. O Espírito Santo está hoje no mundo consolando 

os nossos corações, capacitando-nos para a obra da pregação da 

palavra e do testemunho cristão, e também para deter a 

influência do mal no mundo através da igreja e de cada crente, 

seu instrumento principal de acção. Igualmente o Espírito Santo 

convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem 

opera no coração dos descrentes o milagre da conversão, da 

transformação e da regeneração, tornando o pecador numa nova 

criatura. A igreja não poderia fazer nada sem a virtude do 

Espírito Santo.  

 Seguindo para Actos 3:1 podemos ler o seguinte: "Certa tarde, 

Pedro e João foram ao templo para a oração, às três horas da tarde." Notamos 

aqui, caro amigo, que esses apóstolos iam ao templo para orar 

na hora em que era feito o sacrifício da tarde no altar de 

incenso. Era um momento muito importante porque eles eram 

homens de oração.  

Versículo 2: "E viram um homem coxo de nascença transportado por 

outros para ser deixado junto de uma porta do templo, chamada porta Formosa, como 

acontecia todos os dias, para pedir esmola." Este homem que nasceu coxo era 

levado pelos outros até a porta do templo chamada Formosa para 

pedir esmolas. Que quadro triste, porque ninguém podia fazer 
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nada para melhorar a situação deste homem; Apenas podiam  

diariamente colocá-lo diante daquela porta, pois ele além de 

coxo era pobre. A vida deste homem nos leva a pensar no estado 

de pecado da humanidade perdida espiritualmente, sem nenhuma 

solução ao seu alcance, a não ser o que Deus fez em Cristo na 

cruz do calvário.  

Versículo 3: "Quando Pedro e João iam a passar, o homem pediu-lhes 

esmola." Os dois apóstolos, Pedro e João, depois do Pentecostes 

e do grande discurso em que se converteram centenas de pessoas, 

tiram tempo para ir ao templo orar. O homem coxo ao vê-los 

passar, dirige-lhes apalavra e pede-lhes esmola.  

Leiamos agora os versículos 4 a 6: "Eles olharam-no com atenção e 

Pedro, por fim, disse: “Olha para nós!” 5 O coxo fitou-os na esperança da esmola, 6 mas 

Pedro continuou: “Não tenho dinheiro para te dar! Mas aquilo que tenho te dou: em 

nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda!" O pobre coxo olhava 

atentamente para aqueles dois homens esperando receber deles 

alguma ajuda material, mas o que recebeu foi muito para além 

disto: Ele recebeu a cura para o seu problema. Não podia 

esperar nada parecido com aquilo. Pedro não tinha riquezas mas 

tinha algo superior a tudo isto, tinha o poder do Espírito 

Santo de Deus, tinha o poder do nome de Jesus. Pedro embora 

materialmente pobre era espiritualmente rico. Para oferecer 

tinha mais do que o coxo lhe pedira, tinha o poder divino para 

resolver o problema daquele homem e curá-lo definitivamente. 

Podia mandá-lo andar em nome de Jesus. Que maravilhosa graça 
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possuía o apóstolo Pedro. Ele que antes era fraco, violento, 

covarde, que negou Jesus por 3 vezes, agora, arrependido do seu 

pecado e reconciliado com Deus, recebeu o poder ao descer sobre 

ele o Espírito Santo, e é agora um instrumento poderoso nas 

mãos de Deus. A igreja primitiva tinha o poder do Espírito 

Santo. Havia uma graça abundante nos discípulos. Deus os usava 

maravilhosamente nas obras que eles realizavam. Não eram 

crentes cultos, nem intelectuais, nem financeiramente ricos, 

mas eram crentes cheios do Espírito Santo e de poder. Há muitos 

cristãos com grandes fortunas mas espiritualmente pobres, tão 

pobres quanto aquele coxo a porta do templo de Jerusalém. São 

pedintes espirituais e estão acostumados a esmolar 

espiritualmente porque nasceram com o coração e com a alma 

atrofiados; são pobres e coxos. Mas Jesus lhes oferece as suas 

riquezas e a plenitude das suas bênçãos. Porém, a não ser que 

Deus faça um milagre em suas vidas, eles continuarão rejeitando 

as riquezas espirituais.  

Vejamos os versículos 7 e 8: "E, pegando no coxo pela mão direita, 

ajudou-o a levantar-se. Ao fazê-lo, os ossos dos pés e artelhos fortaleceram-se. 

Erguendo-se de um salto, ficando de pé, o homem começou a caminhar! Andando, 

saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles." Vemos aqui um 

coxo completamente curado pelo poder do nome de Jesus. Notamos 

que além de Pedro ordenar que o homem se levantasse, em nome de 

Jesus, também o ajudou erguendo-o com a mão. Além da nossa 

oração e da nossa fé para alcançarmos algo que precisamos, 
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devemos orar e agir no sentido prático. Devemos colocar nas 

mãos de Deus todos os nossos problemas e as nossas necessidades 

mas também nos devemos colocar a disposição de Deus para que 

Ele nos use na procura da resposta para esses problemas, 

fazendo a nossa parte. Aquilo que nós podemos fazer Deus não 

fará! Embora Deus não precise da nossa participação para fazer 

algo, no entanto é uma coisa que Ele não recusa e até nos 

encoraja a agirmos no sentido de encontrarmos resposta para os 

nossos problemas.  

É interessante notarmos que Lucas, o autor do livro de 

Actos, descreve com detalhes a cura do coxo. Como devemos estar 

lembrados, Lucas era médico, e pela descrição que faz aqui 

deste caso, concluímos que só podia ser relatado por um médico. 

Também é digno de nota a atitude do homem depois de curado. Ele 

sai pulando, saltando de alegria e louvando a Deus. Deus o 

abençoou grandemente, estava completamente curado e reconhece 

esse facto. Não poderia ser outra a sua atitude, por isso louva 

a Deus por essa bênção tão maravilhosa. E nós prezado amigo, 

qual é a nossa atitude diante das bençãos que recebemos de 

Deus? Também cantamos e louvamos alegres pela salvação da nossa 

alma?  

Vejamos os versículos 9 e 10: "Quando o povo o viu andar, o ouviu louvar 

Deus, e se apercebeu de que era o mesmo pedinte coxo que tantas vezes encontravam na 

porta Formosa, a surpresa foi enorme.” Não era para menos a admiração do 

povo, pois aquele que diariamente era levado a porta Formosa do 
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templo para pedir esmolas estava agora andando, saltando e 

louvando a Deus. Este acontecimento permitiu que o apóstolo 

Pedro fizesse mais um dos seus grandes discursos no templo: 

Versículos 11 a 15: "Todos correram ao Alpendre de Salomão, onde se 

conservava junto de Pedro e João, e não houve quem não ficasse pasmado com aquela 

coisa maravilhosa que acontecera. Aproveitando a oportunidade, Pedro dirigiu-se à 

multidão: “Homens de Israel, que tem isto assim de tão espantoso? E porque nos olham 

como se tivéssemos sido nós que, pelo nosso poder e santidade, tivéssemos feito com que 

este homem andasse? 13 Foi o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacob e de todos os nossos 

antepassados quem trouxe glória ao seu servo Jesus através deste acto. Estou a falar 

daquele a quem rejeitaram perante Pilatos, apesar de este ter decidido pô-lo em 

liberdade. 14 Mas vocês não o queriam liberto, esse homem santo e justo; em vez disso, 

pediram que fosse solto um assassino. 15 Mataram o autor da vida, mas Deus o 

ressuscitou. Somos testemunhas disso!” Aqui o apóstolo explica aos que 

estavam admirando com a cura do coxo, que tudo aquilo foi feito 

pelo poder divino de Jesus. E novamente o apóstolo menciona os 

dois temas da pregação cristã, a morte e a ressurreição de 

Cristo. Na pregação dos apóstolos a crucificação e a 

ressurreição de Cristo são sempre o âmago da questão. Ninguém 

se salva de outro modo senão pela fé no Cristo que morreu e que 

ressuscitou. Muitas vezes a pregação que se ouve dos cristãos 

gira em torno de assuntos sociais, políticos e económicos, 

enquanto os grandes temas do evangelho de Cristo são esquecidos 

ou relegados para segundo plano. As multidões precisam de 
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voltar a ouvir novamente a pregação do Cristo crucificado e do 

Cristo ressuscitado para garantir a nossa salvação.  

Vejamos agora o versículo 16: "Foi o nome de Jesus que curou este 

homem, e sabem como ele dantes era coxo. A fé no nome de Jesus, fé que nos vem de 

Deus, é que produziu esta cura perfeita." Aqui o apóstolo Pedro explica a 

causa do milagre que fez, atribuindo-o a fé no nome de Jesus. 

Este milagre não podia ser negado porque tinha sido feito 

diante de todos, ao contrário dos milagres que são feitos hoje, 

que muitas vezes são duvidosos e não podemos confiar neles. A 

pessoa curada era muito conhecida porque esmolava a porta do 

templo diariamente. E se ele estava ali diante de todos 

andando, saltando e louvando a Deus, ninguém podia negar o 

milagre.  

Vamos ler agora os versículos 17 e 18: "Irmãos, compreendo que 

o que fizeram a Jesus foi por ignorância, e o mesmo se pode dizer dos vossos dirigentes. 

Mas Deus estava a dar cumprimento às profecias segundo as quais o Messias teria de 

padecer todas estas coisas." O apóstolo Pedro refere-se a ignorância 

daqueles que condenaram e mataram a Jesus, inclusive as 

autoridades. Sabemos que a ignorância não nos isenta da culpa e 

não nos salva. Deus havia determinado oferecer o seu filho na 

cruz como oferta de remissão e de redenção pelo homem; Aqueles 

que O condenaram e crucificaram estavam obedecendo ao seu 

próprio instinto maligno, rejeitando o filho de Deus e matando-

o numa cruz, ao mesmo tempo que Deus estava oferecendo o seu 
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filho em favor da remissão dos pecados da humanidade. Enquanto 

os inimigos de Jesus cometiam aquele crime hediondo, pois Jesus 

era inocente, justo e sem pecado, sem saber, estavam também 

executando o plano de Deus para a salvação do homem por meio do 

sacrifício do filho de Deus na cruz. A obra que Cristo realizou 

na cruz foi profetizada por todos os profetas antigos. E quando 

lemos as epístolas de Paulo, vemos que este plano salvador foi 

lançado por Deus antes da fundação do mundo.  

Vamos agora ler os versículos 19 e 20: "Agora, porém, 

arrependam-se e voltem-se para ele, para que vos purifique dos vossos pecados e vos 

mande tempos de renovação pela presença do Senhor, e para que vos envie outra vez 

Jesus Cristo." Pedro fala a respeito da necessidade das pessoas 

que estavam no templo, admirando o milagre que Deus fez na vida 

daquele coxo. Eram religiosos e estavam ali para participar dos 

serviços religiosos, porém não tinham ainda o essencial para as 

suas vidas espirituais e para a salvação, ou seja o 

arrependimento e a conversão. Para a pessoa que deseja ter vida 

eterna, salvação e comunhão com Deus é indispensável e 

necessário o arrependimento e a conversão. Muitas pessoas 

dizem-se religiosas mas isso não lhes garante a vida eterna. 

Uma religião sem Deus, sem Cristo e sem Espírito Santo para 

aplicar no coração os efeitos e as virtudes da cruz não oferece 

salvação ao homem pecador. É necessário o arrependimento e o 

abandono dos pecados, é necessária a conversão e a aceitação de 

Cristo no coração, e por fim é necessário passar pela 
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experiência da regeneração. Não precisamos de entender tudo a 

respeito da salvação para a receber, temos apenas de ter fé e 

aceitar que o sacrifício de Cristo foi em nosso lugar. A 

conversão e a regeneração é um milagre operado pelo Espírito no 

coração do homem, e sendo um milagre não temos explicações 

racionais ou humanas para o que acontece. O que sabemos com 

certeza é que Deus muda a natureza degradada do homem para uma  

vida completamente nova. Esta mudança é feita por Deus, a única 

participação do homem é a entrega do coração a Cristo pela fé. 

Por isso pergunto-lhe a si que me esta a escutar se já passou 

por essa experiência. Se ainda não, peça a Deus que tome o seu 

coração, que transforme a sua vida para alcançar a felicidade 

espiritual e a vida eterna. Os tempos de renovação sobre os 

quais lemos no verso 20  referem-se a tempos de refrigério, a 

tempos de paz, de alegria, de felicidade, de segurança, de 

protecção, de bênção e de salvação. A felicidade que o homem 

tanto  procura só encontra na fé em Cristo. E esta bênção não 

se restringe apenas a vida aqui na terra, mas também a vinda 

eterna no céu.  

Vejamos agora os versículos 22 e 23: "Moisés, por exemplo, disse 

há muito: ‘Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim! 

Oiçam tudo o que ele vos disser. Quem não o escutar perecerá, excluído do povo." 

Este verso faz referência ao que Moisés profetizou a respeito 

de Jesus, o profeta que surgiria dentre os irmãos. E aquele que 

não ouvir esse profeta, seria exterminado do meio do povo.  
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Continuando a leitura temos: "Samuel e todos os profetas que lhe 

sucederam falaram do que está a acontecer hoje. 25 Vocês são filhos destes mesmos 

profetas e estão abrangidos pela promessa que Deus fez aos vossos antepassados, de que 

todo o mundo será abençoado através do povo israelita; foi esta a promessa que Deus fez 

a Abraão. 26 Quando Deus elegeu o seu servo, enviou-o em primeiro lugar a vocês, 

homens de Israel, para vos abençoar, desviando-vos dos vossos pecados." Prezado 

amigo, esta mensagem é muito importante porque nos mostra que a 

vinda de Jesus ao mundo não foi algo que aconteceu sem 

preparação prévia. O nascimento de Jesus foi anunciado pelos 

profetas e aqueles que estavam familiarizados com as Sagradas 

Escrituras, não ficaram surpreendidos quando ele apareceu. 

Temos no Velho Testamento muitos registros que falam sobre a 

encarnação do verbo divino. O Deus feito homem, Emanuel, Deus 

connosco. O autor do livro de Actos refere-se muitas vezes a 

esses textos do Velho Testamento, e nunca deixa de mencionar a 

morte e ressurreição do filho de Deus para a nossa salvação. 

Cristo não veio ao mundo apenas para ser um profeta ou Mestre. 

Jesus veio para morrer numa cruz e para ressuscitar ao terceiro 

dia, para a salvação de todos aqueles que crerem nEle e o 

aceitem como seu Salvador pessoal. Cabe agora a cada homem crer 

nesta verdade para a sua salvação. Se ainda não tomou esta 

decisão faça agora mesmo assim que terminar este estudo. Fale 

com Deus, peça-lhe que o perdoe dos seus pecados e aceite o 

sacrifício de Cristo em seu lugar. Fale com Deus e diga-lhe o 
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que vai no seu coração, mesmo que ainda não entenda tudo acerca 

das verdades do Evangelho.  

Vamos ficar por aqui e voltamos a conversar no próximo 

programa. 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. 14.05H 


