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REFERÊNCIA:  Actos 15:13-41         Data de Gravação: 23.9.04 hora 12.50h 

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 de volta ao capítulo 15 de Actos dos 

apóstolos que narra uma reunião com os líderes da igreja de 

Cristo nos primeiros anos da existência do cristianismo. O 

concílio foi convocado para decidir uma controvérsia entre os 

irmãos e entre os próprios apóstolos. Eis o assunto do 

concílio: "Deve ou não se impor aos gentios convertidos os 

rituais judeus, o sistema judaico mosaico, como condição para 

iniciação na igreja? Deve o gentio crente ser circuncidado, 

guardar o sábado, guardar a lei de Moisés para poder fazer 

parte da igreja como membro? Os fariseus convertidos e alguns 

sacerdotes convertidos queriam que nenhum gentio fizesse parte 

da igreja sem não passar por esse julgo da lei. Esses 

sacerdotes e fariseus cristãos estavam completamente 

equivocados. Eles pensavam que o cristianismo era uma forma 

melhorada de judaísmo. Mas como Jesus deixou claro, Ele não 

veio trazer um remendo novo para por em vestido velho, nem veio 

trazer vinho novo para por em odres velhos. No evangelho de 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”                                P-# 0349    

 

2 

 

Cristo tudo é novo. O evangelho é novidade de vida. São boas 

novas de salvação. Cristianismo não é uma mistura de judaísmo e 

de cristianismo, ou a mistura de qualquer outra religião com 

cristianismo, não. Não se pode misturar o cristianismo com 

outras religiões. Em nossos dias há muita seita que vem 

misturando Bíblia com suas próprias doutrinas, com suas 

próprias ideias. Há muita gente por aí que procura misturar 

algumas práticas de homens, com o cristianismo de Cristo. Por 

isso devemos ter o máximo cuidado no sentido de examinar a 

bíblia para ver se o que os homens dizem está ou não de acordo 

com os ensinos da Bíblia, da Palavra de Deus. Se ela é apenas 

uma mistura de doutrinas cristãs com doutrinas pagãs, se ela 

representa apenas a verdade da Bíblia ou se ela é apenas uma 

organização religiosa com um sistema doutrinário humano. Qual é 

a sua religião, e o que é a sua religião, o que ela prega? Esta 

ela, prezado amigo, como o farisaísmo, pregando a lei de 

Moisés, ou impondo aos seus adeptos algum julgo duro demais de 

suportar? Ela está pregando alguma coisa que não se ajusta com 

as verdades do evangelho, O nosso assunto aqui é muito 

importante porque focaliza o problema de muitas igrejas no 

nosso século. Devemos dar graças a Deus por esses apóstolos que 

muito cedo na história da igreja resolveram um problema, que só 

enfrenta as igrejas que não estão realmente interessadas na 

Palavra de Deus. Então Pedro falou dizendo que Deus não quer 

que os gentios se submetam ao julgo da lei de Moisés. Barnabé, 
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uma grande figura da igreja primitiva, também disse que o povo 

gentio, assim bem como qualquer pessoa de qualquer raça ou 

nacionalidade não tem que submeter ao julgo da lei mosaica. 

Paulo o grande intérprete da doutrina cristã também disse a 

mesma coisa. Disse que nenhuma lei salva o homem. Nem mesmo a 

lei mosaica que em vez de salvar o homem o condena, porque 

denuncia o pecado do homem, mostra que o homem é incapaz de 

cumprir a lei. Mas só pela graça de Deus, mediante a fé em 

Cristo é que o homem pode ser salvo. Então que se abolisse a 

lei da pregação do evangelho para os gentios e para qualquer 

raça, porque a pregação do evangelho é: Pela graça sois salvos 

por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das 

obras para que ninguém se glorie como anunciou o apóstolo Paulo 

na sua epístola aos Efésios. As boas obras que fazemos, os 

actos bons que praticamos não tem nenhum sentido salvador ou 

purificador, não salvam ninguém, apenas revelam que somos 

salvos quando temos a Cristo como Salvador. Foi isto o que 

vimos em Actos 15:11 onde lemos: Nós acreditamos que todos são salvos da 

mesma maneira, pela graça do Senhor Jesus!» A discussão acabou, passando todos a ouvir 

Barnabé e Paulo que contavam os milagres que Deus fizera por seu intermédio entre os 

gentios. 

Cremos que as palavras desse dois homens de Deus são realmente 

de grande peso, pois eles trouxeram factos abundantes que 

comprovam que Deus não faz distinção de pessoas, e que o seu 

plano salvador se estende a todos. Então vejamos o versículo 13 
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e 14 Quando terminaram, começou Tiago: «Irmãos, escutem-me. Pedro falou-vos do tempo 

em que Deus primeiro visitou os gentios para de entre eles levantar um povo que honrasse o 

seu nome. Prezado amigo, Tiago começou fazendo referência a 

experiência de Pedro na casa de Cornélio. É interessante, esta 

referência aqui a um povo que Deus resolveu criar entre as 

nações gentias. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é 

constituída de pessoas de todas as nacionalidades e raças. Não 

pode ser confundida com a nação de Israel, não é. É um povo 

diferente. É igreja de Cristo, é o Israel de Deus sem a lei de 

Moisés. É uma nação gerada de Cristo, procedente de Cristo, o 

descendente de Abraão. Não somos descendentes de Abraão por 

meio da carne, mas somos descendentes de Abraão por meio da fé 

em Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão de onde veio 

a igreja. E sobre esta pedra que é Cristo a igreja é edificada. 

E a igreja de Cristo é formada de pessoas de todas as raças. O 

evangelho de Cristo é apresentado a todos, e o evangelho tem 

sido aceite por todos. Cristo chama pessoas de todas as partes 

dentre os povos para formar um povo para a glória do seu nome. 

É tanto que os crentes do mundo inteiro, de todas as nações, de 

todas as línguas são chamados de o povo de Deus. São todos 

cidadãos do reino de Deus, membros da igreja de Cristo, membros 

do corpo de Cristo. Agora vejamos os Actos 15: 15 a 17: E este 

facto da conversão dos gentios está de acordo com as predições dos profetas, como está 

escrita: “Nesse tempo reconstruirei o tabernáculo de David, que agora está em ruínas; 
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restaurá-lo-ei à sua glória primitiva, para que o resto dos homens busque o Senhor, os gentios 

sobre os quais é invocado o meu nome. É isto que diz o Senhor, e ele realiza os seus planos, 

feitos desde a eternidade.” Temos aqui palavras maravilhosas de um 

profundo sentido profético. Essas palavras se referem ao reino 

futuro de Cristo aqui na terra. Quando Cristo reinará 

juntamente com a sua igreja. Assim como também David reinou 

sobre a nação de Israel e com a nação de Israel sobre o mundo, 

sendo o reino mais poderoso da época, e Deus sendo glorificado 

nisto, assim também será no futuro, quando Cristo reinar sobre 

o mundo juntamente com a sua igreja que é o povo que Deus 

formou convocando pessoas de todas as nações do mundo, 

constituindo dentre os povos um povo para o seu nome. Tiago 

mostra que esta afirmação foi feita pela boca dos profetas, que 

o tabernáculo de David será reedificado, e levantado da sua 

ruína, e restaurado para que os homens busquem a Deus e todos 

os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome de Cristo. 

Agora note o amigo com que sabedoria o apóstolo Tiago apresenta 

a sugestão que foi aceita por todos e enviada às igrejas. Eis o 

que diz nos versículos Actos 15:19 e 20: E assim, na minha opinião, não 

devemos causar dificuldades aos gentios que se voltam para Deus. Devemos escrever-lhes, 

sim, que não comam carne sacrificada aos ídolos, que se abstenham de comer carne não 

sangrada de animais estrangulados, nem sangue, e que não pratiquem a imoralidade sexual. 

Notemos aqui o resumo das coisas que são recomendadas aos 

cristãos. Primeiramente os crentes deveriam se abster dos 

ídolos e das suas contaminações. Os ídolos que contaminam os 
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crentes sempre existiram em todos os tempos. Ídolo é tudo que 

nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de 

Deus. O sistema do mundo e a igreja são duas coisas diferentes, 

com natureza completamente diferente. Jesus disse que nós 

estamos no mundo mas que não somos do mundo. Jesus disse: "Não 

peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal."  

Aqui nós vemos também que os crentes devem abester-se da 

prática da imoralidade, bem como da incontinência, quer dizer, 

práticas sexuais fora do casamento, fora do matrimónio de um 

relacionamento comprometido. Muitos defendem hoje coisas 

diferentes, quer dizer, há aqueles que estão apresentando uma 

nova moralidade em que há permissão para tudo. Ora, quando o 

apóstolo aqui condena a prática da imoralidade era porque tal 

prática era muito comum entre os pagãos daquele tempo, mas que 

era proibida aos crentes. A frouxidão moral, a vida corrupta, 

eram indiscutivelmente características, na vida dos povos sem 

Cristo daquela época. Até mesmo nos cultos pagãos as práticas 

religiosas eram feitas através da prática da imoralidade 

sexual. E nós sabemos hoje as consequências, emocionais de uma 

relação quebrada, infelizmente os media tentam mostrar que o 

relacionamento sexual não implica emoções, mas isso é uma 

completa falsidade, existem também consequências físicas como 

doenças venéreas, algumas incuráveis, e mais uma vez algumas 

pessoas querem fazer crer que o relacionamento sexual fora de 

uma relação responsável e comprometida como deve ser o 
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casamento não faz mal nenhum creio sinceramente que a melhor 

campanha contra a sida é a abstinência sexual até ao casamento. 

É interessante saber que alguns países ditos não cristãos mas 

que enfrentam sérios problemas com a sida estão a promover 

campanhas para que os jovens mantenham a virgindade, pois 

perceberam que esta a melhor forma de combater a morte de 

milhares de pessoas. E nós cristão por vezes procuramos ignorar 

as consequências da desobediência à palavra de Deus.  

 

Depois vem a recomendação de se abester de comer carne de 

animais, animais sufocados, assim bem como do sangue.  

Esta recomendação tem por base as orientações dadas por Deus, 

no livro de Levitico, que nós já estudamos, sobre os cuidados 

alimentares do povo, e o que representava o sangue. O sangue é 

o simbolo da purificação dos nossos pecados, e esta 

recomendação tem por base essa preocupação, mas Cristo veio 

dizer que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue 

não tem parte com ele, isto disse em João 6, e o realmente 

importante é a nossa identificação com o sangue e o corpo de 

Cristo. 

Vejamos agora os versículos 22 a 29 onde observamos a aceitação 

e a decisão da igreja. Vejamos: Então os apóstolos, os pastores e toda a 

congregação em Jerusalém decidiram que se mandassem delegados a Antioquia com Paulo e 

Barnabé para anunciarem esta decisão. Os escolhidos eram dois pastores da igreja: Judas (a 

quem chamavam também Barsabás) e Silas. 23 A carta que levaram consigo dizia assim: 
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“Dos apóstolos, pastores e irmãos em Jerusalém, para os irmãos gentios em Antioquia, Síria e 

Cilícia: Saudações! Consta-nos que alguns crentes daqui vos perturbaram, lançando dúvidas 

sobre a vossa salvação; mas eles não tinham instruções nossas para o fazer. Assim, pareceu-

nos sensato, depois de termos chegado todos a uma mesma decisão, enviar-vos esses dois 

representantes nossos, Judas e Silas, os quais, juntamente com Barnabé e Paulo, a quem muito 

queremos e que arriscaram a vida por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão de viva 

voz o que resolvemos acerca do vosso caso. Porquanto pareceu bem ao Espírito Santo, e a 

nós, não vos mandar outra recomendação que não seja a de se absterem de coisas oferecidas 

aos ídolos e da carne não sangrada de animais estrangulados, ou sangue, e da prática de 

imoralidade sexual. Se isto fizerem, bastará. Com as nossas saudações.” 

Prezado amigo, por meio desta reunião e destas conclusões e 

decisões tomadas pelos crentes da igreja primitiva podemos ver 

o zelo espiritual, o cuidado que eles tinham pela doutrina, 

pela prática das coisas espirituais. Eles revelavam um cuidado 

e um carinho especial a todos e a todas as igrejas, enviando as 

resoluções tomadas no concílio. O documento enviado às igrejas 

diz que havia alguns que estavam perturbando a vida daquelas 

igrejas e daqueles irmãos com palavras e com ensinos que não 

foram recomendados ou autorizados pelos apóstolos e líderes. 

Vemos com isto, prezado amigo, que havia uma maneira, uma 

direcção sobre a vida doutrinária e espiritual das igrejas. 

Elas eram livres, porém havia uma supervisão da parte dos 

líderes e apóstolos. O documento critica severamente aqueles 

que estavam causando tal perturbação, como notamos aqui no 
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versículo 24: Esta vigilância dos apóstolos era realmente uma 

coisa absolutamente necessária. O documento ou a carta de 

recomendação, ou orientação contém uma referência muito 

especial a Barnabé e a Paulo que devemos focar aqui. Notamos 

por estas palavras o valor que tinham esses dois grandes 

missionários para a igreja naquele tempo. Eles haviam voltado, 

da primeira viagem missionária, e a igreja estava realmente 

impressionada com essas duas grandes figuras que arriscaram, a 

vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E homens assim são 

os verdadeiros heróis. Homens que colocam a vida no altar pelo 

nome de Cristo e em favor dos outros. São diferentes daqueles 

que vivem para si. Vamos ler, prezado amigo, a partir do 

versículo 30: Os mensageiros partiram imediatamente para Antioquia, onde 

combinaram uma reunião geral dos cristãos, a quem entregaram a carta. A leitura desta 

mensagem de encorajamento causou grande alegria em toda a igreja. Então Judas e Silas, que 

eram ambos profetas, exortaram muito os crentes, fortalecendo a sua fé. Ficaram ali algum 

tempo, e depois Judas e Silas regressaram a Jerusalém, levando consigo saudações àqueles 

que os tinham enviado. Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia para ajudar vários outros 

que ali pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Vemos aqui o efeito da carta 

enviada a igreja de Antioquia. Os irmãos se alegraram e 

receberam o conforto espiritual. O trabalho de Deus quando é 

feito dentro daquele clima cristão, e sobre a direcção do 

Espírito Santo só pode produzir alegria e conforto no coração 

do crente. Não era um documento que representasse uma ordem 

dura da parte do homem, porém uma carta cheia de amor revelando 
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o cuidado pastoral dos líderes pelas suas ovelhas espalhadas 

por toda parte. Esses irmãos que levaram a carta eram também 

homens de Deus, pois como vemos no versículo 32 Judas e Silas 

que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos 

conselhos e os fortaleceram. Que bênção é quando a igreja tem 

membros que se preocupam com os outros, procurando-os para 

ajudar a confortar e fortalecer. Era uma comunidade feliz e 

amiga e igreja primitiva. Todos se ajudavam mutuamente. E Deus 

a todos abençoava. Notamos aqui que eles não somente faziam 

esse tipo de trabalho pessoal, individual, porém pregavam como 

diz assim o versículo 35: "Paulo e Barnabé demoraram-se em 

Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a Palavra do 

Senhor." A pregação e ensino da Palavra de Deus é a grande 

missão da igreja. Pregar o evangelho, ensinar a verdade da 

Palavra de Deus é transmitir vida, é comunicar poder salvador, 

e libertar almas do pecado para Deus. Vamos ler agora o 

versículo Actos 15:36: Alguns dias depois, Paulo sugeriu a Barnabé que voltassem 

de novo para a província da Ásia e visitassem cada uma das cidades onde haviam pregado 

anteriormente, a fim de verem como iam os novos crentes. E aqui vemos o cuidado 

do apóstolo pelas ovelhas. Quanto devemos aprender aqui com 

Paulo. Quantas pessoas estão em nossos dias abandonadas, sem 

receber nenhum cuidado, sem receber nenhuma ajuda, nenhum 

conforto da Palavra de Deus. Agora notemos o versículo 37: 

Barnabé concordou e queria levar João Marcos com eles. 38 Mas Paulo não achou razoável 
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que levassem consigo alguém que os tinha deixado na Panfília e que não os tinha 

acompanhado 

no trabalho.  É coisa séria quando deixamos o trabalho do Senhor, 

quando abandonamos o campo. Paulo levava isto muito a sério. 

Mas Deus quer dar uma nova oportunidade a Marcos, e isto Ele o 

fez. Deus quer dar oportunidade também a si. Uma nova 

oportunidade para serví-lo. Torne,a fazer a obra do Senhor, 

comece de novo, Deus é bom. Notemos agora o versículo 39: 

E não conseguiram entender-se. Resolveram então separar-se. Barnabé seguiu com Marcos e 

embarcou para Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e, com a bênção dos crentes, partiu 

para a Síria e para Cilícia para animar as igrejas ali existentes. 

Aqui vemos dois grandes homens, gigantes mesmos da fé, gigantes 

do cristianismo entrando em desacordo, mas nenhum deles 

prejudicando a obra do Senhor, nenhum deles abandonando a obra. 

Um vai numa direcção, o outro vai noutra direcção, sairam com a 

benção dos crentes, infelizmente hoje vemos alguns crentes que 

não conseguem se etender mas não esperam por receber a benção 

dos crentes, que é estremamente triste. Mesmo quando não nos 

entendemos  com outros cristãos porque temos pontos de vista 

diferentes sobre determinados assuntos devemos sempre procurar 

terminar com a benção de outros que poderam mediar esse 

conflito. Não devemos ficar sem estar debaixo da benção de Deus 

e dos irmãos.E é isso o que alegra ao Espírito de Deus.  

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O 

ACOMPANHE E GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR 
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CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

Terminou 13.17h 


