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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 O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

 Prezado amigo, estudamos no programa passado o segundo 

discurso do apóstolo Pedro depois do Pentecostes. O resultado 

deste segundo sermão foi maravilhoso: Converteram-se cinco mil 

pessoas. Ora, um sermão que alcança cinco mil corações não 

agrada Satanás, o inimigo da alma humana, de forma que, por 

causa desse sermão que produziu frutos tão grandes, os dois 

apóstolos, Pedro e João foram presos. Qual o crime que 

cometeram? Foram acusados de terem pregado sobre a ressurreição 

de Jesus Cristo. Esta mensagem ofendeu os fariseus e às 

autoridades religiosas da época. Vamos ler Actos 4:1: "Enquanto 

assim falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e 

alguns dos saduceus, muito preocupados por Pedro e João afirmarem, pela autoridade 

de Jesus, que há ressurreição dos mortos.” Estes foram os mesmos fariseus 

que se colocaram contra Jesus e que o acusaram de morte. E aqui 

continuam combatendo a obra de Deus. Eram religiosos e muitos 

deles líderes famosos do judaísmo, uma seita muito rigorosa que 
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não aceitava a concorrência de nenhuma outra religião, nem 

mesmo da verdadeira religião que é o evangelho de Cristo. O 

pior é que esses fariseus não puderam tolerar nem o próprio 

filho de Deus. Condenaram-nO e crucificaram numa cruz. 

Posteriormente alguns deles converteram-se e aceitaram Jesus 

como Salvador. Foi o caso de Nicodemos e talvez José de 

Arimatéia. O apóstolo Paulo também tinha sido fariseu antes da 

sua conversão. Ao lado dos fariseus estavam os saduceus. Estes 

últimos, colocam-se contra os apóstolos por causa da mensagem 

da ressurreição. Eles não criam na ressurreição nem permitiam 

que os outros cressem ou pregassem sobre ela. Creio que a maior 

aversão que Satanás tem hoje contra os pregadores é o facto de 

pregarem a Cristo crucificado e ressurrecto dos mortos. O caso 

de Pedro e João é exemplo disto: Por terem pregado a Cristo 

foram presos. Os apóstolos tiveram a oposição dos saduceus que 

representam bem os materialistas opositores dos nossos dias, 

que não crêem na inspiração da Palavra de Deus. Quem eram os 

saduceus do primeiro século? Eles formavam uma pequena seita de 

sacerdotes ricos e de influência que dominava sobre os 

sacerdotes. Os saduceus não eram propriamente uma seita 

religiosa, um partido político ou uma escola filosófica, mas no 

entanto tinham características das três. Eram basicamente 

racionalistas e mundanos, com muito pouco interesse na 

verdadeira religião e nas verdades espirituais. Seguiam as 

tradições e deleitavam-se nas riquezas que possuíam. João 
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Batista acusou-os, bem como aos fariseus, como raça de víboras. 

No tempo do apóstolo Paulo uma parte do sinédrio era 

constituída de saduceus e outra de fariseus. Para que hoje 

prega a ressurreição de Cristo sabe que esses saduceus 

descrentes ainda existem, que são os materialistas dos nossos 

dias, os racionalistas do nosso tempo e os religiosos liberais 

e modernistas. Os saduceus da Bíblia faziam parte de uma ordem 

sacerdotal e o seu movimento estava ligado a religião, o que 

tornava o movimento ainda mais perigoso. O maior perigo para a 

igreja de Cristo hoje não são os bandidos da rua, os ladrões e 

os criminosos. Nem são aqueles que se declaram ateus ou 

cépticos. O maior problema para o trabalho da pregação do 

evangelho são os saduceus modernos que se dizem religiosos mas 

que não crêem na inspiração da Bíblia, na divindade de Jesus, 

na morte expiatória de Cristo, nem na sua ressurreição e vinda 

futura. Os verdadeiros inimigos do cristianismo são aqueles que 

se dizem cristãos mas que pouco ou nada estão interessados nas 

coisas espirituais, vivem como se Deus não existisse e vivem 

mais interessados nas coisas materiais.  

Notemos agora o versículo 2: "muito preocupados por Pedro e João 

afirmarem, pela autoridade de Jesus, que há ressurreição dos mortos." Prezado 

amigo, se alguém pregar que Jesus é um grande mestre, que Jesus 

foi uma figura histórica maravilhosa, que Jesus foi um dos 

maiores profetas de todos os tempos não enfrentará nenhum 

problema. Porém, se pregar que Jesus é o filho de Deus, que é 
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Deus, que é Salvador e que veio a este mundo para morrer na 

cruz para salvar os pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia, 

que subiu ao céu e se sentou no trono, a direita de Deus de 

onde intercede pelos pecadores; Se alguém apresentar as 

verdades do evangelho, não só terá muitos inimigos, como 

enfrentará muita oposição. O grande problema para o mundo, 

prezado amigo, está em Jesus, o filho de Deus Salvador. O homem 

pode acreditar com facilidade que Jesus foi um homem bom e 

corajoso para a época, porém tem dificuldades em aceitar que 

Jesus seja Deus e muito menos que seja o seu Salvador. Esta 

verdade ofende Satanás e os seus seguidores, quando pregamos a 

Cristo, o filho de Deus, o Salvador do homem.  

O versículo 3 diz: "Prenderam-nos e, uma vez que já era noite, meteram-nos na 

cadeia, aguardando o dia seguinte." É assim que a força do mal age: Pela 

violência. Na Palavra de Deus lemos: "Não por força, nem por 

violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." 

Mas o que poderão fazer aqueles religiosos que não têm o 

Espírito Santo?  

Vejamos o versículo 4: "Mas muitas das pessoas que tinham ouvido a 

sua mensagem acreditaram nela; em consequência, o número de crentes passou para 

cerca de cinco mil, contando só os homens!" Este verso trás boas notícias: 

O crescimento da igreja e o aumento do número de salvos. O 

número daqueles que aceitam a Cristo como Salvador cresce 

maravilhosamente.  
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Vamos ler os versículos 5 a 7: "Sucedeu que, no dia seguinte, reunia-se em 

Jerusalém o conselho de todos os dirigentes, anciãos do povo e mestres da lei. 6 Anás o 

supremo sacerdote estava presente, e Caifás, João, Alexandre e outros parentes do 

supremo sacerdote, 7 pelo que os dois discípulos foram levados à sua presença. “Com 

que poder ou com que autoridade fizeram uma coisa destas?”, perguntou o conselho." 

Prezado amigo, quero chamar a sua atenção para as duas pessoas 

aqui mencionadas: Os sumo sacerdotes Anás e Caifás. Estes dois 

homens foram os principais responsáveis pela condenação de 

Jesus Cristo. O caso que se discute aqui é ainda o daquele coxo 

que foi curado pelo apóstolo Pedro na porta Formosa do templo. 

As autoridades religiosas perguntam em nome de quem ou com que 

poder o apóstolo fez aquele milagre. No capítulo anterior Pedro 

havia explicado em nome de quem fez aquele milagre quando 

disse: "Israelitas, por que vos maravilheis disto? Por que 

fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou 

piedade o tivéssemos feito andar? Pela fé em o nome de Jesus, 

este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e 

reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este 

saúde perfeita na presença de todos vós." Prezado amigo, o 

poder usado para fazer aquele milagre foi o poder do Espírito 

Santo, do qual o apóstolo Pedro estava cheio, como lemos a 

partir do verso 8 do capítulo 4: "Então Pedro, cheio do Espírito Santo, 

disse-lhes: “Chefes do povo e anciãos da nossa nação: se se referem ao bem praticado 

naquele coxo que foi curado, deixem que vos diga claramente, a vós e a todos quantos 
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estão em Jerusalém, que tal acto foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o 

Cristo, o homem que crucificaram mas que Deus ressuscitou. É pela sua autoridade que 

este se encontra aqui curado!" Aqui novamente Pedro aborda os dois 

assuntos bases do evangelho: A morte e a ressurreição de 

Cristo, em nome de quem o milagre foi feito. Quer dizer: Em 

nome daquele que as autoridades condenaram e crucificaram, e a 

quem Deus ressuscitou dos mortos.  

E o apóstolo continua no verso 11: "Pois Jesus é: ‘A pedra que foi 

recusada pelos construtores e que veio a ser a mais importante do edifício." O grande 

ensino do apóstolo Pedro aqui é que Jesus Cristo é a Pedra 

Angular da igreja. Ou seja a pedra sobre a qual a igreja está 

edificada é Cristo. Essa Pedra foi rejeitada pelos homens e 

pelas autoridades daquela época, como ainda é nos nossos dias. 

Cristo continua sendo rejeitado pelos homens dos diversos 

níveis sociais, porém Ele é a Pedra escolhida por Deus para 

fundar a sua igreja. O apóstolo Pedro aqui apresenta claramente 

Cristo como sendo a Pedra angular da igreja e não ele mesmo, 

contrariando algum ensino errado que é proclamado ainda nos 

nossos dias.  

Em seguida o apóstolo Pedro diz: "Em mais ninguém há salvação! 

Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas." 

Prezado amigo, preste bem atenção no que Deus diz aqui através 

do apóstolo Pedro: Não há salvação em nenhum outro, porque não 

existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual podemos ser 
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salvos. Aqueles que esperam salvar-se por outros meios, como 

por exemplo, pela religião, pelos sacramentos, pelas obras ou 

sacrifícios pessoais, pelas virtudes ou por qualquer outro meio 

de purificação, estão completamente perdidos, porque a Bíblia é 

clara ao afirmar que fora de Jesus não existe nenhum outro meio 

de salvação. 

Vejamos os versículos 13 e 14: "Quando os membros do conselho 

viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram pessoas sem instrução, 

ficaram pasmados, constatando que tinham realmente estado com Jesus! E como 

poderiam pôr em dúvida aquela cura quando o antigo coxo se encontrava ali de pé?" 

Estes versículos, prezado amigo, são muito interessantes, pois 

mostram que apesar da falta de cultura, Pedro revelava uma 

grande autoridade e uma grande intrepidez. Os homens viram que 

havia um poder em Pedro que só podia vir de Cristo, e 

reconheceram que esses homens haviam estado de facto com Jesus. 

Além disso, o coxo que tinha sido curado estava diante de todos 

para provar a veracidade dos factos. O que poderiam eles dizer? 

O poder de Jesus era bem visível diante deles tanto pela 

palavra poderosa de Pedro, como pela presença do homem que fora 

curado.  

Vamos continuar lendo os versículos 15 a 20: "Mandaram-nos 

então sair da sala do conselho e puseram-se a discutir o caso entre si. 16/17 “Que vamos 

fazer com estes homens?”, perguntaram-se uns aos outros. “Não podemos negar que 

realizaram um milagre assinalável, e toda a gente em Jerusalém tem conhecimento dele. 
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Mesmo assim talvez possamos impedi-los de espalhar a sua propaganda. Vamos ameaçá-

los, para que não tornem a falar de Jesus em público.” 18 Assim, voltaram a chamá-los e 

disseram-lhes que nunca mais falassem de Jesus. 19 Mas Pedro e João responderam: 

“Acham justo que obedeçamos antes às vossas ordens do que às de Deus? 20 Não 

podemos deixar de falar no que Jesus fez e disse na nossa presença." Como vemos as 

autoridades não puderam negar a autenticidade do milagre. 

Vejamos agora os versículos 21 e 22: "O conselho ameaçou-os ainda 

mais, mas por fim deixou-os ir embora porque não sabia como castigá-los sem provocar 

uma revolta, pois toda a gente dava louvores a Deus por este milagre maravilhoso da 

cura de um homem que era coxo há mais de quarenta anos." Os inimigos de 

Cristo estavam aqui numa situação muito difícil, pois o povo 

todo glorificava a Deus pelo milagre feito no homem coxo. Vamos 

ler os versículos 23 e 24: "Logo que se viram em liberdade, Pedro e João 

foram ter com os outros discípulos e contaram-lhes o que lhes dissera o conselho. 24 

Então todos os crentes unidos fizeram esta oração: “Ó Senhor, criador do céu, da Terra, 

do mar e de tudo quanto neles há," Aqui temos, prezado amigo, uma 

vitória da oração. Foram soltos os apóstolos. Contaram as 

grandezas do Senhor e todos os irmãos se alegravam e davam 

glória ao soberano Deus dizendo: "falaste há muito tempo pelo Espírito 

Santo por meio do nosso antepassado o rei David, teu servo, dizendo: Porque se 

revoltam os povos? Porque tentam inutilmente enganar? Os chefes das nações reúnem-

se mais os seus ministros, para conspirarem contra o Senhor, e contra o Messias! 27 Foi 

o que aconteceu, pois o rei Herodes e Pôncio Pilatos e todos os romanos, além do povo de 
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Israel, encontraram-se unidos contra Jesus, o teu santo Filho, que tu ungiste. 28/30 Mas 

não fizeram mais do que aquilo que, no teu sábio poder, determinaste que fizessem. 

Agora, Senhor, escuta as suas ameaças, concede aos teus servos ousadia na pregação. 

Estende a tua mão para curar e se realizam milagres e maravilhas pelo nome do teu 

santo servo Jesus!” 31 Depois desta oração o edifício em que se encontravam reunidos 

estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, pregando corajosamente a 

mensagem de Deus." Prezado amigo, aqui vemos a igreja orando em 

tempo de dificuldade e provação. Todo o tempo é tempo de oração 

para o crente, porém diante de uma crise é necessário mais 

oração. Enquanto oravam, o lugar onde eles estavam reunidos 

tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e a pregação 

era feita com intrepidez. A oração mesmo em tempo de crise é 

poderosa e por vezes parece até mais poderosa, porque oramos de 

todo o nosso coração. Devemos agradecer a Deus pelas crises na 

nossa vida. Para muitos os problemas, a oposição, as crises e 

as dificuldades são motivo de desencorajamento e perda de 

fervor religioso e fé, são motivo de desânimo e desalento. Mas 

como vemos aqui, a igreja primitiva não se prostrava diante das 

adversidades. Os crentes não se prostravam diante dos inimigos 

nem diante dos problemas que o mundo incrédulo colocava no seu 

caminho. Pelo contrário, a igreja enchia-se de fé e coragem. 

Quanto mais o inimigo a oprimia, mais a igreja crescia. A 

igreja de Cristo hoje é a mesma, tem o mesmo Salvador, tem o 

mesmo Espírito, tem as mesmas oportunidades e tem os mesmos 

inimigos. Mas nem sempre tem a mesma consagração, o mesmo amor, 
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a mesma fé e o mesmo revestimento de poder. Os crentes da 

igreja primitiva colocavam de facto o reino de Deus e a sua 

justiça em primeiro lugar nas suas vidas. Hoje isso é cada vez 

mais difícil na vida dos crentes. Muitos procuram em primeiro 

lugar os seus interesses pessoais e deixam para segundo plano 

os interesses espirituais; Para estes as bênçãos do céu não 

poderão ser muitas.  

Diz o versículo 32: "Todos os crentes tinham um só coração e vontade, e 

ninguém considerava seu o que lhe pertencia, repartindo os haveres uns com os outros." 

Isto não acontece numa igreja onde o reino de Deus e a sua 

justiça não estejam em primeiro. Passemos adiante para ver os 

versículos 33 a 35: "Os apóstolos davam testemunhos poderosos acerca da 

ressurreição do Senhor Jesus; havia, sob a bênção de Deus, uma atitude de grande 

estima da parte de todos para com eles. 34/35 Não se sabia o que era a pobreza, pois 

quem tinha terras ou casas vendia-as e levava o dinheiro aos apóstolos para que o 

dessem a outros que padeciam necessidades." Mais uma vez vemos a ênfase 

da mensagem dos discípulo, e repito que esta forma de vida só 

se tem a menos que se tenha em primeiro lugar o reino de Deus e 

a sua justiça. Tudo era feito por amor e não por imposição da 

igreja ou do estado.  

Nos dois versículos finais deste capítulo, vemos que 

Barnabé vendeu a propriedade que tinha e deu o dinheiro aos 

apóstolos para o serviço da igreja. Foi uma acção livre e 
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voluntária, foi uma acção de amor. Todos estavam cheios do 

Espírito Santo e transbordavam do amor de Deus no coração.  

No próximo capítulo iremos falar um pouco mais sobre 

este homem Barnabé. Ele foi um grande missionário e 

evangelista, e um grande companheiro do apóstolo Paulo. E aqui 

vemos a grande capacidade de renúncia que ele tinha, a sua 

liberalidade e o amor que ele revelava pelo trabalho do Senhor 

e pelos outros. O que lhe pertencia por direito era para ser 

dividido com os que tinham necessidade. Certamente era o 

Espírito de Deus que movia o coração deste homem para agir como 

agiu. A minha oração é que a sua vida seja um reflexo da vida 

dos cristãos da igreja primitiva. Faça da sua vida uma bênção 

para os que estão a sua volta. Deus certamente lhe 

recompensará. 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 15.17H 


