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REFERÊNCIA:  Actos 15:1–12          Data de Gravação:23.9.04hora11.55h 

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. / 

 

Caro amigo hoje vamos estudar o capítulo 15 do livro de Actos e 

vamos ver os acontecimentos posteriores ao encerramento da 

primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé fizeram uma longa 

e abençoada viagem missionária, e como dessa consequência ou 

viagem provocaram uma crise na vida da igreja. Estes dois 

homens foram para a Galácia anunciar as Boas Novas aos gentios 

e desse contacto criaram um problema novo para a igreja, que se 

resumia no seguinte: Os gentios que se convertiam, para 

realmente fazerem parte da igreja, deveriam ou não observar as 

práticas do culto judaico, como a circuncisão, a observância do 

sábado, a guarda da lei mosaica, a pratica dos sacrifícios, ou 

mesmo se podiam entrar no templo em dias de festa. Para alguns 

judeus os gentios cristãos tinham que fazer exactamente as 

mesmas coisas que eles tinham de fazer: Jejuar, tomar votos e 

outras coisas semelhantes. Os gentios teriam de se sujeitar ao 

sistema mosaico para poderem fazer parte da igreja; teriam de 

passar pela iniciação judaica para poder entrar no 
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cristianismo. A acontecer isso podemos dizer que significava 

que os gentios seriam salvos não através da graça mas através 

da observância da lei. Este problema surgiu por toda parte em 

que os missionários passaram e finalmente chagou a Jerusalém. 

Face a este tão grave problema a igreja convocou o primeiro 

concílio. E o capítulo 15 de Actos narra esse Concílio. Depois 

deste a igreja passou a convocar concílios sempre que surgia um 

novo problema. E foi assim que as verdades da Bíblia foram 

confirmadas ou oficialmente aceites pela igreja, sempre que 

eram ameaçadas por heresias. É verdade que, muitos anos depois, 

a influência de homens que desprezavam a verdade de Deus 

exerceram uma influência maléfica nesses concílios, a ponto de 

serem aceites doutrinas anti-bíblicas e ensinos erróneos 

fundamentados nas tradições dos homens, que ainda hoje 

influenciam a vida de muitas pessoas. Devemos dar graças a Deus 

porque sempre houve um remanescente fiel de homens e mulheres 

que não trocaram a Palavra de Deus por nada e que rejeitaram 

tudo que não era fundamentado na Bíblia.  

 Este primeiro Concílio, que vamos hoje 

estudar, resolveu definitivamente esta questão dos gentios e 

das cerimónias e rituais para a salvação. A salvação depende 

exclusivamente da fé em Cristo. Este é o ensino da Palavra de 

Deus no Novo Testamento e que esse primeiro concílio 

constituído de apóstolos, cheios do Espírito Santo, confirmou 

para que ficasse definitivamente decidido que ninguém é salvo 
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por obras da carne ou por obras da lei, mas sim e apenas pela 

fé em Cristo. O que outros ramos cristãos resolveram depois 

sobre esta matéria, contrariando o que ficou estabelecido 

naquele primeiro concílio, é um claro desvio e afastamento do 

ensino bíblico divinamente postulado. Ainda hoje muitos 

supostos cristãos vivem fora da norma bíblica e fora da 

comunhão com Deus por confiarem nas obras e em rituais 

religiosos para a sua salvação. Nada nos pode salvar senão 

Jesus Cristo. O que Deus faz dentro de nós através de Cristo é 

que permite a nossa salvação e não o que nós fazemos através de 

actos externos e rituais em nossos templos e igrejas. Nenhum 

ritual judaico podia salvar o pecador; Nenhuma ordenança, 

sacramento ou ritual religioso pode salvar o homem. A 

circuncisão não salva. O baptismo não salva. A participação da 

comunhão ou santa ceia não salva. Só o sacrifício de Cristo nos 

salva. E sem Cristo estes actos religiosos perdem completamente 

o seu sentido e não têm valor nenhum. É o Evangelho de Cristo 

no coração do homem, que o transforma, que o salva, que o 

redime do pecado e põe o homem em comunhão com Deus. Sem esta 

experiência o homem está sem Deus, sem Cristo e sem a salvação. 

A questão importante que se coloca é saber se você já abriu o 

seu coração para Cristo e se já o aceitou como o seu único e 

suficiente Salvador? Ele o centro do cristianismo e não as 

ordenanças ou sacramentos, a religião ou mesmo a igreja. O 

cristianismo verdadeiro começa e termina em Cristo.  
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 Vamos estão entrar no capítulo 15 e ler o versículo 1: 

"Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria, chegaram alguns homens 

da Judeia que começaram a ensinar aos crentes que não se poderiam salvar se não 

obedecessem ao costume judaico da circuncisão ensinado por Moisés." Este 

versículo mostra-nos a confusão em que viviam os crentes 

primitivos. Para corrigir este erro de pensarem é convocado o 

primeiro concílio. E ainda hoje há quem sustente que é 

necessário que a pessoa seja baptizada para poder ser salva. Ou 

seja, sustentam que o baptismo pelo Espírito Santo é que salva. 

Não caro amigo, o baptismo não salva. Biblicamente o baptismo 

só tem sentido para a pessoa que já é salva. Por isso Jesus 

disse: "O que crê e for baptizado será salvo. Porém, o que não 

crê será condenado.” O homem é condenado não porque deixou de 

ser baptizado mas porque deixou de crer em Cristo. O baptismo é 

importante porque o crente obedece assim a uma ordem de Deus, 

mas ele em si mesmo não salva ninguém do inferno. É um ritual 

ou uma cerimónia através da qual professamos a nossa fé diante 

do mundo e testemunhamos que somos salvos por Cristo pela fé no 

seu sacrifício na cruz. 

Versículo 2: "Paulo e Barnabé discutiram este problema com eles a fundo, e 

finalmente os crentes mandaram-nos a Jerusalém acompanhados por representantes 

locais para conversar com os apóstolos e anciãos ali acerca do assunto." O problema 

era muito sério e a discussão que houve entre os judeus crentes 

e Paulo e Barnabé foi realmente grande a ponto de se verem 

obrigados a recorrer a instâncias superiores.  
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Versículo 3: "A igreja enviou os delegados a Jerusalém. Pelo caminho, 

pararam em várias cidades da Fenícia e Samaria para visitar os crentes, dizendo-lhes, 

com grande alegria de todos, que também os gentios se estavam a converter." O que é 

realmente importante para a nossa conversão e salvação é ouvir 

a mensagem do Evangelho e aceitar pela fé a morte substituta e 

Paulo aos I Coríntios 15: 1-4 diz: "Irmãos, venho lembrar-vos o 

Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda 

perseverais; por ele também sois salvos, se retiverdes a 

palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em 

vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi: Que 

Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E 

que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 

Escrituras." Estes versos são a síntese do Evangelho.  

Vamos ler agora o versículo 4: "Chegados a Jerusalém, foram 

recebidos por toda a igreja, estando presentes todos os apóstolos e anciãos. Paulo e 

Barnabé contaram o que Deus tinha feito através do seu trabalho. Mas alguns dos que 

tinham sido fariseus antes de se converterem puseram-se de pé e afirmaram que todos os 

convertidos gentios deveriam ser circuncidados e obrigados a obedecer aos costumes e 

cerimónias dos judeus." Aqui temos uma ideia do verdadeiro problema. 

A igreja estava dividida entre aqueles que achavam que era 

necessário cumprir a lei de Moisés para a salvação e aqueles 

que achavam que a salvação não tinha nada a ver com a lei de 

Moisés. Neste concílio fica decidido que a obediência da lei de 

Moisés e a prática do sistema mosaico fica completamente 
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abolida da vida cristã no que respeita a salvação individual. 

Tantas vezes vamos encontrar nas epístolas apostólicas bem 

realçado o facto de que nós somos salvos exclusivamente pela 

graça de Deus mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Pelas obras 

da lei ninguém se salva, a lei apenas faz o papel de espelho, 

revelando quem nós somos: Pecadores incapazes de se salvarem 

por seus próprios esforços, virtudes, méritos ou obras. A lei 

mostra que o homem, a raça humana, está morta espiritualmente e 

só passa a viver se receber vida de Deus. Na epístola de Paulo 

aos Efésios, o apóstolo escrevendo aos crentes da cidade de 

Éfeso diz: "Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos 

vossos delitos e pecados." E mais adiante diz: "Todos nós 

andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo 

a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza 

filhos da ira, como também os demais. Mas, Deus, sendo rico em 

misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e 

estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo, pela graça sois salvos."  

Vamos agora para o versículo 6: "Então, os apóstolos e os anciãos da 

igreja marcaram nova reunião para resolver o assunto." Aqui vemos o concílio 

ou assembleia da igreja primitiva constituída pelos apóstolos e 

presbíteros. Foi o maior concílio da igreja em todos os tempos, 

pela qualidade de representes, pelo o assunto que a motivou e 

pelas resoluções tomadas. Foi uma assembleia em que o Espírito 

de Deus orientou os seus servos na solução do problema no seio 
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da igreja nascente. Essa reunião deve servir de modelo para as 

reuniões das nossas igrejas. Todos tinham o direito de se 

expressar, de emitir opiniões e de compartilhar as suas ideias. 

Versículo 7: "Nesta reunião, após longas discussões, Pedro levantou-se e 

falou aos presentes do seguinte modo: «Irmãos, todos sabem que Deus me escolheu há 

muito no vosso meio para pregar o evangelho aos gentios, a fim de que também eles 

possam crer." A intervenção do apóstolo não significa que ele 

fosse o chefe da reunião, pelo contrário ele entrou no debate 

como os demais. Mas apesar disso não podemos negar o destaque 

que ele tinha em momentos chave como este na igreja primitiva. 

A sua palavra não era decisiva, como veremos no próximo estudo, 

porém, a sua influência era realmente marcante. Ele tinha 

condições excepcionais para abordar o assunto em questão porque 

Deus o havia preparado para realizar a obra do Senhor no meio 

dos gentios. Não quer dizer que Pedro estivesse sempre isento 

do mesmo preconceito dos judeus cristãos que exigiam o ritual 

judeu para a iniciação dos gentios na igreja, porque mais tarde 

veremos uma discussão entre Paulo e Pedro sobre os gentios, em 

que Paulo repreende Pedro, por se ter acomodado a opinião dos 

judaisantes. Mas isso acontece mais tarde. Aqui neste caso 

Pedro dá um parecer contrário aos judaisantes que queriam impor 

um jugo tão grande sobre os gentios convertidos. O apóstolo 

Paulo, por seu lado, tinha uma mente mais aberta e uma 

compreensão e visão mais ampla da obra do Senhor.  
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Vamos continuar lendo o texto no versículo 8: "Deus, que 

conhece os corações dos homens, mostrou que aceitava os gentios ao conceder-lhes o 

dom do Espírito Santo, tal como fez connosco, sem distinguir entre eles e nós, pois 

purificou a sua vida pela fé, como pela fé havia purificado a nossa." Este 

argumento do apóstolo Pedro é decisivo para a solução do 

problema. Quem além de Deus conhece o coração do homem? E mais, 

se Deus enviou o Espírito Santo sobre os gentios como o selo da 

salvação do homem, é porque eles também são salvos e são filhos 

de Deus pela fé em Cristo. A grande verdade do Evangelho para o 

homem em todos os tempos é que não há distinção de raças, de 

pessoas, de cor, de culturas ou de classes, pois Deus salva a 

todos purificando-lhes o coração pela fé. O segredo está na fé 

de cada um.  

Versículo 10: "E agora porque é que pretendem corrigir Deus, pondo sobre 

os gentios uma carga que nem nós nem os nossos pais conseguimos suportar?" As 

palavras do apóstolo são fortes pois considera que querer 

colocar o jugo da lei sobre os gentios é tentar o próprio Deus. 

Se nem os judeus puderam suportar o jugo da lei de Moisés, 

quanto mais os gentios. E ainda em nossos dias há pessoas 

querendo viver sob o jugo da lei de Moisés e tentando viver 

debaixo do sistema mosaico, ignorando ou desconhecendo o 

Evangelho de Cristo.  

Versículos 11-12: "Nós acreditamos que todos são salvos da mesma 

maneira, pela graça do Senhor Jesus!» 12 A discussão acabou, passando todos a ouvir 
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Barnabé e Paulo que contavam os milagres que Deus fizera por seu intermédio entre os 

gentios." O grande tema do Evangelho é a salvação pela graça no 

Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Prezado amigo, com a palavra 

de Pedro e com o testemunho de Paulo e Barnabé, o assunto fica 

praticamente resolvido. Ninguém pode ser salvo pelas obras nem 

pelos rituais da lei, mas só e unicamente pela graça de Cristo 

Jesus através da fé. Não se deixe iludir por outro evangelho, 

se ainda não tomou a sua decisão para Deus, lembre-se que só em 

Cristo há a salvação para o homem pecador.  

Hoje vamos ficar por aqui. Agradecendo a todos os 

ouvintes e convidando-os a estarmos juntos no 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 12.27H 

 


