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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, estamos no capítulo 16 do livro de 

Actos, capítulo que fala sobre a segunda viagem missionária de  

Paulo. Conforme vimos no capítulo 15, que estudamos no  último 

programa, na segunda viagem missionária Paulo perde a companhia 

de Barnabé, após uma discussão entre ambos a respeito de 

Marcos, pois este os tinha abandonado na primeira viagem 

missionária, e Barnabé deseja levá-lo outra vez nesta segunda 

viagem, ao que Paulo recusa. Por causa disso os dois apóstolos 

tomam rumos diferentes, Barnabé dirige-se para Chipre com 

Marcos, enquanto Paulo vai para a Síria e Cilicia, juntamente 

com Silas. Apesar de irem em rumos diferentes geograficamente, 

iam na mesma direcção porque ambos serviam a obra de Cristo. 

Nenhum deles deixou de fazer a obra missionária apesar dessa 

desavença. Teria sido horrível se Barnabé ou Paulo tivessem 

perdido a visão ou o entusiasmo pelo serviço missionário como 

resultado sesta separação. Mas não, eles ficaram firmes na obra 
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que Jesus lhes ordenou, sabendo que os seus esforços eram para 

o Senhor.  

 Já vimos que os dois apóstolos superaram a dificuldade 

que surgiu quando os cristãos da seita dos fariseus queriam que 

os cristãos gentios passassem pelos rituais da lei de Moisés 

para serem admitidos no seio da igreja. Foi convocado um 

concílio para tratar desse assunto. Isto nos mostra que quando 

surgem problemas na obra missionária ou na igreja, temos as 

condições dadas pelo Espirito Santo para os resolvermos.  

Notamos que da discussão entre Paulo e Barnabé surgiu um bom 

resultado, pois em vez de dois, quatro homens saíram para o 

campo missionário, abrangendo uma área de trabalho muito maior. 

Será que os apóstolos ficaram com ressentimentos ou amargura 

uns pelos outros? A Bíblia mostra-nos que não. Vemos isso na  

segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 11: 

"Toma contigo a Marcos e traze-o pois me é útil para o 

ministério."  Paulo pede que Timóteo traga consigo Marcos pios 

lhe será útil para o trabalho. O crente não pode guardar 

amargura ou rancor no coração porque estes sentimentos são 

contrários a palavra de Deus. O crente não pode ficar irado ou 

ressentido contra o seu irmão, pois a Palavra de Deus diz: 

"Irai-vos e não pequeis." Diz também que não devemos permitir 

que o sol se ponha sobre a nossa ira, quer dizer, não devemos 

guardar ressentimento ou amargura no coração de quem quer que 

seja, e deixar que esses sentimentos perdurem no nosso coração. 
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Devemos ter sempre um coração perdoador e sempre pronto para 

amar. Para Paulo Marcos não só era útil para o seu ministério, 

como também expressa o seu desejo de tê-lo ao seu lado. Isto 

mostra que o crente uma vez falhando na obra do Senhor, não 

quer dizer que fique para sempre sem outra oportunidade. Deus 

nos oferece sempre um novo começo e uma nova oportunidade. 

 Vamos então começar a ler Actos 16: 1-2: "Paulo e Silas foram 

primeiro a Derbe e depois a Listra, onde encontraram Timóteo, um crente que era filho 

de mãe judaica cristã e de pai grego. 2 Timóteo era muito considerado pelos irmãos em 

Listra e Icónio," Aqui surge a figura de Timóteo, o cristão amigo e 

filho na fé de Paulo, a quem este endereçou duas cartas 

preciosas.  

Versículo 3: “pelo que Paulo lhe pediu que se lhes juntasse na viagem. 

Atendendo aos judeus daquela região, circuncidou Timóteo antes da partida, pois toda a 

gente sabia que o pai dele era grego." Este verso mostra o interesse que o 

apóstolo tinha por esse jovem crente. A circuncisão de Timóteo 

por orientação de Paulo, parece-nos um pouco estranho, pois 

Paulo era contra a circuncisão dos gentios, como podemos ver em 

várias das suas epístolas. Então por que fez com que Timóteo se 

circuncidasse? O apóstolo aqui visa, não propriamente o 

desenvolvimento espiritual de Timóteo ou o melhoramento 

espiritual da sua vida, mas a conquista dos judeus para Cristo. 

Esta prática não tinha nenhum sentido espiritual para Timóteo, 

mas tinha um sentido estratégico para a obra de Cristo. Sendo 
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circuncidado, seria mais fácil Paulo introduzi-lo nas sinagogas 

e no ambiente dos judeus, uma vez que Timóteo era filho de uma 

judia e de pai grego. Sem a circuncisão, Timóteo não tinha 

acesso ao ambiente judeu e não poderia pregar-lhes o evangelho 

da graça. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz as seguintes 

palavras: "Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de 

todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi, para 

com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus;  para os 

que vivem sob o regime da lei, embora não esteja eu debaixo da 

lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei 

para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,  para ganhar os 

que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os 

fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com 

todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Tudo 

faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador 

com ele." O propósito do apóstolo Paulo é conquistar o maior 

número de pessoas para Cristo.  

Passemos ao versículo 4: "Depois, indo de cidade em cidade, tornaram 

conhecida a decisão relativa aos gentios dada pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém." 

Vemos aqui o interesse de Paulo pela divulgação das decisões 

tomadas no primeiro concílio na cidade de Jerusalém.  

Versículo 5: "E assim as igrejas cresciam diariamente em fé e em número." 

Uma igreja quando é bem orientada e fortalecida 

espiritualmente, cresce espiritualmente e em número. Apesar da 
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igreja primitiva não estar isenta de problemas e de falhas, ela 

é uma igreja padrão para os nossos dias.  

 

 Vamos ler os versículos 6 a 10: "Seguidamente Paulo e Silas 

percorreram a Frígia e a Galácia, pois o Espírito Santo dissera-lhes que não fossem à 

província da Ásia naquela altura. 7 Chegando à fronteira da Mísia, encaminharam-se 

para a província da Bitínia, mas uma vez mais o Espírito de Jesus lhes disse que não o 

fizessem. 8 Por isso, prosseguiram viagem através da província da Mísia até à cidade de 

Troas. 9 Naquela noite Paulo teve uma visão. Viu um homem da Macedónia, na Grécia, 

que lhe pedia: “Vem ajudar-nos!” 10 Por isso logo procurámos seguira para a 

Macedónia, concluindo que era Deus quem nos enviava a pregar ali o evangelho." 

Prezado amigo, aqui vemos o Espírito Santo impedindo o apóstolo 

Paulo a pregar o evangelho na Ásia enquanto ele tentava ir para 

Bitínia. Sabemos que a obra missionária é uma obra feita pelo 

Espírito Santo. É Ele quem orienta e dirige tudo. O crente deve 

ser maleável ao Espírito de Deus para poder cumprir os seus 

desígnios. Paulo não foi desobediente a visão celestial. Nem 

sempre onde desejamos morar é o local indicado por Deus. Nem 

sempre a ceara que escolhemos para trabalhar é a escolhida por 

Deus. Aqui o apóstolo Paulo quer ir numa direcção mas o 

Espírito Santo lhe aponta outra. Vemos também que Paulo teve a 

visão de um homem que morava na Macedônia pedindo ajuda. O 

chamado de Deus para o apóstolo agora era claro e concreto. E 

este não vacilou um só instante, partindo para o local que Deus 
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mandou para anunciar o evangelho de Cristo. Que este exemplo 

sirva de estímulo para todos aqueles que recebem o chamado do 

Senhor para algum campo específico na seara.   

Vamos ler os versículos 11 a 15: "Embarcámos em Troas,  

atravessámos para a Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis, 12 chegando 

finalmente a Filipos, uma colónia romana e a cidade principal do distrito da Macedónia. 

Ficámos ali vários dias. 13/15 No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde 

julgávamos que algumas pessoas se reuniram para oração. Encontrámos então algumas 

mulheres que ali foram e falámos-lhes. Uma delas era Lídia, vendedora de púrpura, 

natural de Tiatira. Ela já adorava Deus, e, enquanto ouvia, o Senhor abriu-lhe o 

coração, e aceitou tudo o que Paulo dizia. Foi baptizada com todos os seus familiares e 

pediu-nos que fôssemos seus hóspedes: “Se acham que sou fiel ao Senhor, venham 

e fiquem na minha casa”. E tanto teimou que acabámos por aceitar." O apóstolo 

Paulo participa de uma reunião de oração à beira de um rio. 

Qualquer lugar pode ser para oração. Podemos estar ligados a 

Deus em oração, em qualquer lugar. Não é só na igreja que 

podemos adorar e servir a Deus. Onde adoramos a Deus em 

Espírito e em verdade aí O servimos. Aqui vemos também a 

conversão de uma mulher ao cristianismo. Ela já era temente a 

Deus, mas não era cristã. O Espírito de Deus abriu o seu 

coração para receber a mensagem. Mais uma vez afirmamos que sem 

a ajuda do Espírito Santo de Deus o homem não pode entender a 

mensagem do evangelho nem aceitá-la. Depois de ser baptizada 

esta mulher convidou os apóstolos a ficarem em sua casa. Vemos 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   P-# 0350  

 

7 

 

aqui o exercício da hospitalidade por uma nova convertida. É 

dessa hospitalidade que os missionários precisam na realização 

da sua obra pelo mundo.  

Versículos 16 a 18: "Certo dia, indo nós a caminho do local de oração 

junto ao rio, encontrámos uma rapariga escrava, possuída por demónios e que ganhava 

muito dinheiro para os seus senhores prevendo o futuro. Pôs-se a seguir-nos e a gritar: 

“Estes homens são servos do Deus altíssimo e vieram ensinar-nos o caminho da 

salvação.” 18 Isto repetiu-se dia após dia, até que Paulo, bastante perturbado com o 

caso, se voltou e falou ao demónio que estava dentro dela: “Ordeno-te, em nome de Jesus 

Cristo, que saias do seu corpo.” E imediatamente assim foi.." Temos aqui prezado 

amigo, o caso de uma jovem possessa de demónios que era 

explorada pelo seu senhor. Ele ganhava dinheiro adivinhando 

coisas através dela. Vemos até que ponto o homem explora o seu 

semelhante em proveito próprio: Uma jovem escrava do poder 

demoníaco era explorada pelo seu patrão. Esta é a realidade da 

influencia de satanás na vida de uma pessoa. O espírito mau se 

apodera da rapariga e cria nela uma outra personalidade 

dominante. Este caso mais uma vez nos leve a considerar e a não 

negar a existência de Satanás e dos demónios. Existem milhares 

de demónios espalham pelo mundo, todos ao serviço de satanás. 

Neste caso o demónio ou espírito mau, dá testemunho de que 

Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o 

caminho da salvação. Será que Paulo gostou desse testemunho 

dado pelo espírito mau? Não. Logo o repreendeu e expulsou-o da 

sua presença. Deus não aceita o testemunho dos demónios. Quando 
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Cristo andava na terra, algumas vezes os espíritos maus o 

chamavam de Filho de Deus. Porém, Jesus sempre os repreendeu 

severamente, expulsando-os das pessoas a quem eles dominavam. 

Por que é que o apóstolo Paulo não aceitou tal testemunho? 

Porque se tratava do testemunho de um espírito mau. As pessoas 

que hoje supostamente entram em contacto com os mortos, entram 

em contacto com os demónios que aparecem como sendo os 

espíritos dos mortos a quem se invoca. O verdadeiro crente não 

deve aceitar o testemunho dos espíritos maus, da mesma forma 

que Jesus e os apóstolos não aceitaram. O apóstolo Paulo aqui 

expulsa o demónio em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus 

o inimigo é derrotado. Só por esse nome podemos vencer as 

hostes do mal.  

Vamos ler os versículos 19 a 26: "Destruídas as suas esperanças de 

fazer fortuna, os senhores desta escrava agarraram em Paulo e Silas e levaram-nos 

perante os juízes, na grande praça central. “Estes judeus andam a corromper a cidade”, 

gritavam. “Andam a ensinar ao povo que faça coisas contrárias às leis romanas.” 22/24 

Depressa se formou uma multidão ameaçadora contra Paulo e Silas, e os juízes 

mandaram que os despissem e açoitassem. Repetidamente as varas caíram sobre as suas 

costas nuas, e depois meteram-nos na cadeia. O carcereiro recebeu ordem para os 

guardar com toda a segurança; por isso, meteu-os numa cela interior e prendeu-lhes os 

pés ao tronco de madeira. 25/26 Cerca da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e 

cantavam hinos ao Senhor, escutados pelos outros presos, houve de súbito um grande 

terramoto; a prisão foi abalada até aos alicerces, as portas abriram-se, e tombaram por 
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terra as cadeias de todos os presos!" Vemos aqui a reacção do patrão da 

moça endemoninhada. Ele não gostou de ficar sem a sua fonte de 

rendimentos. Ele preferia ganhar o seu dinheiro através do 

espírito mau que atormentava aquela rapariga, a vê-la libertada 

e curada do poder de satanás. Para se vingar dos apóstolos ele 

fez acusações falsas contra eles, dizendo que pregavam costumes 

que contrariavam os costumes romanos. E assim Paulo e Silas são 

postos na prisão. O carcereiro recebe ordem para vigiar com 

mais rigor esses dois presos. Mas, estes presos eram 

diferentes: Eram dois servos de Deus.  

Antes vimos estes apóstolos orando a beira de um rio; 

Agora os vemos orar dentro de uma prisão. Os filhos de Deus 

podem louvar a Deus em qualquer lugar ou circunstância até 

mesmo numa prisão. E onde há oração e louvor, há poder, 

libertação e salvação. Deus se manifestou graciosamente para 

com os dois apóstolos, libertando-os da prisão. Como teria sido 

diferente se os apóstolos em vez de orarem e louvarem ao 

Senhor, tivessem ficados revoltados contra a injustiça que era 

cometida contra eles. Mas a sua entrega e dedicação a Deus, 

levou a que Deus agisse e se manifestasse com poder libertador. 

Notemos agora alguns resultados desse acontecimento, a 

partir do versículo 27: "O carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas 

e, julgando que os presos tinham escapado, puxou da espada para pôr fim à vida. 28 

Mas Paulo gritou-lhe: “Não faças isso! Estamos todos aqui!” 29 Tremendo de terror, o 

carcereiro mandou vir luzes e, correndo à cela, lançou--se por terra diante de Paulo e 
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Silas. 30 Trazendo-os para fora, perguntou-lhes: “Meus senhores, que devo fazer para 

ser salvo?” 31 Eles responderam: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.” 32 

Anunciaram-lhe então, a ele e a todos os seus familiares, as boas novas do Senhor. 33 

Naquela mesma hora, o carcereiro lavou-lhes os ferimentos e, com toda a sua família, 

foi baptizado. 34 Depois, levando-os à casa onde morava, serviu-lhes uma refeição. 

Tanto ele como os seus estavam cheios de alegria por agora serem todos crentes em 

Deus!"  

Vamos ver os versículos finais deste capítulo: "Na manhã 

seguinte, os juízes mandaram polícias dizer ao carcereiro: “Ponham esses homens em 

liberdade!” 36 O carcereiro disse a Paulo: “Podem sair quando quiserem. Vão em paz.” 

37 Mas Paulo respondeu: “Não! Castigaram-nos publicamente, sem julgamento, 

encarceraram-nos, a nós que somos cidadãos romanos, e agora querem que saiamos em 

segredo? Que venham eles mesmos soltar-nos.” 38/39 Os polícias levaram a resposta aos 

juízes, que ficaram receosos ao saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. 

Dirigiram-se, então à prisão, e pediram desculpas. Saindo com eles, rogaram-lhes que 

abandonassem a cidade. 40 Paulo e Silas voltaram a casa de Lídia, onde se encontraram 

com os crentes e encorajaram-nos uma vez mais antes de saírem da cidade." Vemos 

assim amigo, como Deus age com os seus servos mesmo em momentos 

de adversidade. Deus age para glorificar o seu nome através das 

almas salvas e dos corações transformados. Que esta passagem 

nos ensine a cantar e a louvar ao Senhor em todos os momentos e 

em todas as circunstâncias, para que Deus opere graciosamente  

através das nossas vidas. E se você, caro amigo, ainda não é 
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crente, que possa crer e aceitar Jesus Cristo como o seu único 

e suficiente Salvador, para que seja salvo.  

Vamos ficar hoje aqui. Até ao 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.13.56H 


