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REFERÊNCIA:  Actos 14                  Data de Gravação:23.9.04 hora 11.15h 

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 NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, hoje vamos voltar ao capítulo 13 do livro dos 

actos e ver um dos melhores discurso do apóstolo Paulo,por isso 

vamos ler este sermão do apóstolo Paulo na sua íntegra, 

começando com o versículo 16: Actos 13:16 Paulo, levantando-se e fazendo-

lhes um gesto a pedir silêncio, começou a falar. “Homens de Israel e todos os mais que aqui 

estão e que prestam culto a Deus: O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e 

honrou-os no Egipto, arrancando-os gloriosamente à escravidão e amparando-os durante os 

quarenta anos em que erraram pelo deserto. 
19

 Depois, destruiu sete nações e Canaã e deu a 

Israel a sua terra como herança. 
20

 Tudo isso levou 450 anos. Depois disso, o país foi 

governado por juízes, até ao profeta Samuel. 
21

 O povo começou então a pedir um rei, e Deus 

deu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou quarenta anos. 
22

 Mas Deus 

retirou-o e substituiu-o pelo rei David, acerca do qual disse: “David, filho de Jessé, é um 

homem como o meu coração deseja, pois obedecer-me-á.” 

Podemos notar que Deus acompanha a história do seu povo passo a 

passo. Nós não estamos sozinhos no nosso caminhar. Vamos 
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continuar lendo esta mensagem de Paulo a partir do versículo 

23: " 23 Ora o Salvador que Deus concedeu a Israel é justamente um dos descendentes do rei 

David conforme tinha prometido. Esse Salvador é Jesus! 
24/25

 Mas, antes de ele vir, João 

Baptista pregou acerca da necessidade que todos em Israel tinham de abandonarem o pecado e 

de se voltarem para Deus. Quando João estava já a terminar a sua missão, perguntou: “Pensam 

que sou o Messias? Não! Mas esse virá em breve, e nem sou digno de lhe desatar o calçado.” 

26
 Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também os gentios aqui presentes que temem 

Deus: Esta salvação é para todos nós! 
27

 Os judeus de Jerusalém e os seus dirigentes 

cumpriram afinal as profecias, matando Jesus, pois não o reconheceram nem perceberam que 

foi acerca dele que os profetas escreveram, embora todos os sábados escutassem a leitura das 

palavras desses mesmos profetas. 
28

 Apesar de não encontrarem justa causa para o matar, 

pediram a Pilatos que o fizesse. 
29

 Depois de se terem cumprido assim todas as profecias 

acerca da sua morte, Jesus foi tirado da cruz e posto num túmulo. 
30/31

 Mas Deus ressuscitou-o 

da morte! E foi visto muitas vezes, nos dias que se seguiram, pelos homens que o tinham 

acompanhado a Jerusalém desde a Galileia; homens que disso têm dado constante e público 

testemunho. 
32/33

 Nós portanto aqui estamos para vos anunciar que a promessa de Deus aos 

antepassados se cumpriu agora no nosso tempo, quando Deus ressuscitou Jesus. Era a isso 

mesmo a que o segundo Salmo se referia ao dizer acerca de Jesus: ‘Tu és o meu Filho; hoje 

tornei-me teu Pai.” 
34

 Porque Deus prometeu ressuscitá-lo para nunca mais morrer. Isto é 

afirmado nas Escrituras que dizem: “Realizarei a vosso favor todas as promessas sagradas e 

maravilhosas que garanti a David.” 
35 

E noutro Salmo explica mais pormenorizadamente, 

dizendo: ‘Não permitirás que se corrompa na sepultura o corpo do teu Santo. Ora, isto não era 

uma referência a David, porque este, depois de ter servido a sua geração de acordo com a 
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vontade de Deus, morreu, foi sepultado e o seu corpo acabou efectivamente por se decompor. 

Tratava-se sim de alguém que Deus ressuscitou e cujo corpo não foi atingido pela 

decomposição da morte. 
38/39

 Escutem, irmãos! É graças a este Homem, Jesus, que vos 

anunciamos o perdão para os vossos pecados! Todo aquele que nele confiar fica liberto de 

toda a culpa e será tido como justo; coisa que a lei judaica nunca poderia fazer. 
40/41

 Tenham 

cuidado, não deixem que vos sejam aplicadas as palavras dos profetas, que disseram: “Vocês 

que desprezam estas coisas, pasmem e desapareçam. Porque estou a realizar nos vossos dias 

uma obra, em que nem sequer acreditaria se vos fosse contado.”  caro amigo, este 

sermão do apóstolo Paulo fala por si mesmo, por essa razão não 

irei tecer considerações sobre ele. Vejamos agora o Actos 13:42 

Ao saírem da sinagoga naquele dia, as pessoas pediram a eles que voltassem para lhes tornar a 

falar na semana seguinte. 

Prezado amigo, creio que este versículo justifica o fato de 

termos lido todo este sermão de Paulo, pois aqui os ouvintes, 

aqueles que estavam presentes, pediram que no sábado seguinte o 

apóstolo voltasse tal foi a bênção e o impacto que este sermão 

criou nos corações dos seus ouvintes. E agora vejamos o 

versículo 43: Muitos judeus e gentios piedosos que adoravam na sinagoga 

acompanharam Paulo e Barnabé pela cidade, enquanto estes os incitavam a perseverar na 

graça de Deus. 
44

 Na semana seguinte, quase toda a cidade foi ouvi-los pregar a palavra de 

Deus, 
45

 mas, quando os judeus viram assim tanta gente, encheram-se de inveja e puseram-se 

a dizer injúrias e a contradizer tudo o que Paulo afirmava.46 Então, Paulo e Barnabé disseram 

corajosamente: “Era preciso que estas boas novas fossem primeiro anunciadas a vocês, judeus. 

Mas, uma vez que as não querem e se mostram indignos da vida eterna, vamos anunciá-las 
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aos gentios. 
47

 Foi isso que o Senhor nos ordenou, ao dizer: “Fiz de ti uma luz para as nações 

do mundo, para levares a minha salvação até aos recantos mais longínquos da Terra.” 48/49 

Quando os gentios ouviram isto, ficaram felizes e alegraram-se com a mensagem do Senhor; e 

creram todos os que Deus destinou para a vida eterna. Assim, a mensagem de Deus se 

espalhou por toda aquela região. 

Notamos que o apóstolo deixa os judeus para se voltar para os 

gentios. A salvação é oferecida por Deus a todo o homem, e 

compete a cada um aceitar ou rejeitar. Ela tem que ser 

anunciada a todos. Vamos ler o último versículo: 52 Os que se 

converteram por intermédio deles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. 

A obra de Deus não se acaba, nem se enfraquece por causa da 

oposição dos homens. Agora chegamos aos capitulo 14 de Actos, 

onde Paulo e Barnabé continuam na sua viagem missionária. João 

Marcos já não está com eles, pois voltou para casa. Mas apesar 

de não estar em viagem com os outros missionários, certamente 

Deus lhe deu novas oportunidades de estar envolvido na grande 

missão. Deus é bom porque nos oferece sempre novas 

oportunidades. Eu não sei a respeito de si. Mas, quanto a mim 

posso dizer que Deus já me tem dado muitas e novas 

oportunidades para fazer a sua obra. E se você estiver afastado 

da igreja e não tem tido oportunidade de servir a Deus, volte-

se para Ele e tenha agora mesmo um reencontro com Deus, pois 

este é o plano de Deus para todos os seus filhos. Deus nos 

oferece sempre uma nova oportunidade e um novo começo. 

 Neste capítulo encontramos Barnabé e Paulo a chegar ao 
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mundo impenetrável da Galácia. Dificilmente podemos imaginar 

uma região mais difícil do que aquele. Para confirmarmos isso 

basta lermos a epístola de Paulo aos Gálatas, que faremos mais 

tarde nos nossos estudos. 

 Mas vamos começar por ler Actos 14:1: "Em Icónio, Paulo e 

Barnabé foram juntos à sinagoga e pregaram com tal poder que foi grande o número de 

pessoas que creram, tanto judeus como gentios." Vemos como o evangelho 

começou naquela província. Uma grande multidão de pessoas, 

tanto judias como gregas, aceitaram a Cristo como salvador.  

Versículos 2-3: " Mas aqueles dos judeus que recusaram a mensagem de 

Deus semearam a desconfiança e a oposição entre os gentios contra Paulo e Barnabé. 

Contudo, ambos ficaram ali muito tempo, pregando com coragem, e o Senhor provava 

a origem divina dessa mensagem, dando -lhes poder para fazerem grandes milagres." 

Aqui, apesar da perseguição e ameaças da parte dos judeus 

incrédulos e dos gentios incitados por eles, os apóstolos 

continuam ainda por muito tempo falando ousadamente no Senhor, 

e como não poderia deixar de ser, Deus honrava o trabalho deles 

por meio de sinais e prodígios.  

Versículos 4-7: " Mas o povo da cidade não sabia que pensar acerca deles. 

Alguns concordavam com os judeus, outros apoiavam os apóstolos Quando Paulo e 

Barnabé souberam da conspiração que tramavam os dirigentes judaicos para, 

juntamente com os gentios, os atacarem e apedrejarem, refugiaram-se na região de 

Licaónia — Listra e Derbe — e em toda aquela zona à volta, pregando ali o evangelho." 

Temos aqui uma cidade divida por causa do evangelho. Como 
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dissemos há pouco, o evangelho é uma nova opção para o homem. 

Cristo oferece uma vida nova de poder pelo evangelho. E quem 

compreende esta verdade gloriosa, abandona as coisas velhas 

para abraçar o evangelho de Cristo, a novidade de vida. Mas as 

forças do mundo conseguiram levar vantagem. Porém, isto não 

representa uma derrota do evangelho. Os apóstolos fogem para 

Listra e para Derbe e continuam a pregar o evangelho nas outras 

cidades. 

Actos 14: 8-10: " Em Listra encontraram um homem que, de nascença, era 

aleijado dos pés, nunca tendo andado na sua vida. O homem escutava com atenção a 

pregação de Paulo, que, reparando nele, se deu conta que o aleijado tinha fé para ser 

curado. Então ordenou-lhe: “Levanta-te!”, e o homem, pondo-se de pé dum salto, 

começou a andar.” Vemos aqui o poder divino nas palavras do 

apóstolo. Não se trata de magia ou outra força qualquer, mas de 

um apóstolo ungido pelo poder de Deus, pregando o evangelho de 

poder para curar a alma do homem. Este aleijado ouviu a 

mensagem de Paulo e porque tinha fé, foi curado. O ministério 

de Paulo era o ministério da pregação. E Deus confirmava o 

trabalho da pregação com alguns milagres. É perigoso quando a 

pregação do evangelho deixa de ser a característica do trabalho 

ou ministério de um crente, e passam a ser os milagres ou obras 

sociais ou mesmo políticas. O próprio apóstolo Paulo escrevendo 

aos crentes da igreja de Coríntios diz: "Os judeus pedem 

sinais, isto é, milagres, e os gregos buscam sabedoria. Nós, 

porém, pregamos a Cristo crucificado." O crente que se dedica 
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somente aos milagres e sinais sofrendo sempre o risco de ser 

idolatrado pelos homens. Senão, vejamos o que aconteceu aqui, 

versículos 11 e 13: " Quando a multidão que escutava Paulo viu o que fizera, 

gritou na sua língua local: “Estes homens são deuses em forma humana”, pensando que 

Barnabé fosse o deus grego Júpiter, e que Paulo, por ser o orador principal, fosse 

Mercúrio. O sacerdote local do templo de Júpiter, à entrada da localidade, trouxe-lhes 

carroças carregadas de flores e matou bois em sua honra, junto às portas da cidade, 

na presença da multidão." Paulo e Barnabé são considerados deuses 

pelos incrédulos que viram o milagre da cura do paralítico. 

Ora, confundir o homem com Deus é uma distorção perigosa da 

verdade. É confundir a criatura com o criador. É idolatria.  

A reacção dos dois homens de Deus foi muito grande. Lemos 

nos versículos 14 a 18: " Mas quando Barnabé e Paulo viram aquilo, 

rasgaram desgostosos a roupa que traziam e, correram por entre o povo, dizendo: 

“Escutem! Que estão a fazer? Nós somos seres humanos como vocês! Viemos dizer-vos 

que deixem de adorar essas coisas insensatas; e que, em vez disso, devem adorar o Deus 

vivo e converter-se a ele, que fez o céu, a Terra, o mar e tudo quanto neles há. Nos 

tempos antigos permitiu que os povos agissem como melhor lhes parecia, mas nunca 

deixou de lhes dar provas da sua existência e do que ele é realmente, por meio de actos 

de bondade, tais como mandar-vos chuva, boas colheitas, alimento e alegria.” 18 Mesmo 

assim, Paulo e Barnabé só a custo impediram que o povo lhes oferecesse sacrifícios." 

Prezado amigo, é difícil convencer o povo da sua idolatria e 

superstição. Nem mesmo o apóstolo Paulo, um homem de grande 

cultura na lei judaica, grega e romana, e que tinha a unção do 
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Espírito, um homem escolhido por Deus com quem Cristo se 

encontrou na estrada de Damasco, nem mesmo ele pôde convencer o 

povo da cidade de Listra do perigo da superstição e idolatria. 

Um povo que está arraigado no erro das seitas, do ocultismo e 

da idolatria, não é fácil de ser conquistar para Cristo.  

O apóstolo Paulo prega aqui um sermão recto, com as mesmas 

características do sermão no areópago de Atenas, abordando 

assuntos do conhecimento do povo, como a natureza e as coisas 

naturais que beneficiam os homens. Paulo reafirmou diante de 

todos que era um homem como qualquer outro, e que só existia um 

Deus: Aquele que fez todas as coisas e que supre as 

necessidades dos homens através da natureza que Ele criou.  

Na cidade de Icônio foi diferente: O povo aceitou com 

agrado a Palavra de Deus e grande multidão se converteu. Há 

cidades onde o povo tem o coração aberto para o evangelho de 

Cristo, e há cidade onde o povo tem o coração fechado e duro. O 

que faz uma cidade aceitar a Cristo e outra rejeitar? É difícil 

sabermos com exactidão. Às vezes depende da cultura do povo e 

principalmente da sua ida moral. Em nossas cidades hoje a 

conquista das almas é muito difícil porque as igrejas e os 

crentes não estão vivem dentro do padrão do evangelho. 

Infelizmente há pessoas filiadas às igrejas que não dão um bom 

testemunho de Cristo. Os crentes não exercem uma influência 

espiritual poderosa que possa criar uma atmosfera favorável à 

operação do Espírito Santo nas mentes e nos corações das 
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pessoas. A igreja pode ou não criar condições favoráveis para a 

pregação do evangelho. Nós somos instrumentos de Deus para a 

realização da sua obra. E quando não estamos em condições de 

sermos usados por Deus na sua obra, Deus não nos usa. 

Vamos ler agora os versículos 19 e 20: " Entretanto, chegavam 

judeus de Antioquia e Icónio que, agitando a multidão, conseguiram que apedrejassem 

Paulo e que o arrastassem para fora da cidade, aparentemente morto. 20 Mas quando os 

crentes se reuniram à sua volta, Paulo levantou-se e voltou para a cidade." Este povo 

antes considerou Paulo e Barnabé como deuses. Diante da recusa 

deles, apedrejam-nos com a intenção de matá-los. E só pararam 

quando acharam que estavam mortos. Porém, Paulo não morreu e 

Paulo continuou a pregar o evangelho.  

Versículos 20-22: “No dia seguinte, Paulo partiu com Barnabé para 

Derbe. 21 Após pregarem ali o evangelho e fazerem muitos discípulos, voltaram para 

Listra, Icónio e Antioquia da Pisídia, 22 onde fortaleceram os crentes, encorajando-os a 

perseverar na fé, e lembrando-lhes que para entrar no reino de Deus teriam de passar 

por muitas tribulações." Notemos aqui, prezado amigo, que o apóstolo 

Paulo depois de se levantar recomeça a anunciar o evangelho na 

cidade de Derbe. E depois exorta os discípulos a permanecerem 

firmes na fé. O apóstolo fala também das tribulações como sendo 

algo natural na vida do cristão. Aqui na terra o crente não 

está isento de tribulações. Nunca devemos estranhar a oposição 

de mundo, a perseguição dos incrédulos e as manifestações de 

desagrado por causa do nome de Cristo. O reino de Deus luta 
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contra o reino das trevas. São duas forças contrárias. Mas como 

diz João: "A luz prevaleceu sobre as trevas."  

Prosseguindo a leitura do texto no versículo 23: " Paulo e 

Barnabé nomearam também anciãos em todas as igrejas, orando por eles com jejum e 

entregando-os ao cuidado do Senhor, em quem tinham posto a sua confiança." As 

igrejas que tinham sido fundadas recentemente, eram gora 

visitadas e os líderes eram eleitos, para melhor organização e 

funcionamento da obra do Senhor.  

Continuando a leitura: " Regressando através da Pisídia para a Panfília, 

tornaram a pregar em Perge e continuaram para Atália. 26 Finalmente, voltaram por 

mar para Antioquia da Síria, onde haviam começado a viagem e onde tinham sido 

entregues a Deus para realizarem a obra agora completada. 27/28 Quando chegaram, 

reuniram os crentes, a quem contaram a sua viagem e como Deus abrira também a porta 

da fé aos gentios. E ali ficaram com os crentes em Antioquia durante muito tempo." 

Paulo e Barnabé voltam para a igreja e para a cidade de onde 

partiram para a sua primeira viagem missionária. Com alegria 

voltavam para contar aos irmãos os acontecimentos gloriosos da 

sua viagem missionária, enfatizando as bênçãos e as vitórias, 

afim de encorajarem a igreja e os irmãos de Antioquia a 

continuarem com a sua visão missionária e amor pelas almas 

perdidas.  

O verdadeiro missionário é aquele que vê principalmente os 

resultados da obra e não o seu lado negativo. A minha oração e 

o meu desejo é que os esforços missionários e evangelísticos 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              P-#   0347  

 

11 

 

desta igreja e destes servos de Deus nos possam encorajar 

também a encetarmos iniciativas e esforços em prol do 

evangelismo nacional e internacional. Não nos deixemos 

amedrontar com as reacções dos inimigos do evangelho e não 

estranhemos as tribulações neste mundo por causa do reino de 

Deus. Que o Espírito Santo de Deus conceda a cada cristão 

verdadeiro o poder e graça para em tudo sermos mais do que 

vencedores naquele que nos amou que é Cristo Jesus. Faça a sua 

parte que Deus vai fazer a dele. Não desanime. Persevere no 

evangelho. Continue a ouvir e a falar da palavra de Deus.  

No próximo programa estaremos novamente juntos para nos 

encorajarmos as boas obras e a sã doutrina. 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 11.54h 

 

 

 


