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REFERÊNCIA:  Actos 17:1-21              Data de Gravação: 23.9.04 hora:13.58h  

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./ 

 

  Hoje vamos estudar o capítulo 17 do livro de Actos e vamos 

começar lendo os primeiros 4 versículos: "Percorriam agora as cidades 

de Anfípolis e Apolónia, e chegaram, por fim, a Tessalónica, onde havia uma sinagoga. 2 

Como era seu costume, Paulo entrou na sinagoga, e durante três sábados seguidos expôs 

as Escrituras ao povo, 3 explicando as profecias acerca dos sofrimentos do Messias, da 

sua ressurreição, e provando que o Cristo era, justamente, Jesus. 4 Alguns dos ouvintes 

ficaram convencidos e converteram-se, incluindo grande número de gregos piedosos, e 

também muitas mulheres importantes da cidade." Prezado amigo, notamos 

aqui o apóstolo Paulo procurando a sinagoga de Tessalônica afim 

de falar de Cristo aos judeus. Assim como Jesus frequentava o 

templo, indo a festas e pregando no templo, também Paulo tinha 

o costume de ir a sinagoga para falar de Cristo aos judeus. 

Durante 3 semanas o apóstolo deu estudos baseados nas 

Escrituras Sagradas, mostrando que Jesus era o Cristo, e que 

era necessário que Ele padecesse, morresse e ao terceiro dia 

ressuscitasse. Estes eram os temas abordados nas pregações do 
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apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Hoje muitos dos que se 

dizem pregadores cristãos transformam os púlpitos em tribunas 

onde abordam assuntos alheios ao evangelho de Cristo. O Cristo 

crucificado, a sua morte na cruz e a sua ressurreição tem sido 

temas esquecido para muitos pregadores modernos.  

O resultado da pregação de Paulo foi que muitos gregos, homens 

e mulheres foram persuadidos e unidos ao cristianismo. É a 

expansão do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo na sua 

segunda viagem missionária vê os frutos da sua pregação. 

Versículos 5 a 9: "Mas os judeus, cheios de inveja, incitaram uns quantos 

arruaceiros para provocarem uma agitação. Estes assaltaram a casa de Jason na ideia de 

levarem Paulo e Silas perante o tribunal da cidade a fim de serem castigados. Como não 

os encontrassem ali, arrastaram Jason e alguns outros crentes à presença dos juízes. 

“Paulo e Silas têm andado a virar do avesso todo o mundo, e agora estão aqui a 

perturbar a paz na nossa cidade”, clamaram. “E Jason abriu-lhes as portas da sua 

própria casa. Todos eles são culpados de traição porque seguem outro rei, Jesus, 

em vez de César.” 8/9 O povo da cidade, e também os juízes, ficaram alarmados com 

esta acusação, e só os deixaram partir depois de terem pago uma caução." Os judeus 

inimigos de Cristo ficaram com inveja da obra do evangelho ar 

nos corações das pessoas, e fazem a mesma coisa que fizeram 

quando condenaram o Messias: Procuram homens para criar tumulto 

na cidade e assaltar a casa de Jasom, o homem que hospedou 

Paulo e a Silas, e leva-los a todos perante as autoridades. 

Para eles os apóstolos estavam a transformar a cidade. A 
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acusação feita aos cristãos era muito séria, pois literalmente 

queriam dizer que eles estavam a colocar o mundo de pernas para 

o ar. E de fato, prezado amigo, o que os cristãos estavam a 

fazer era uma verdadeira revolução com a Palavra de Deus. Era a 

revolução do Espírito de Deus. O povo aceitava em massa o 

evangelho de Cristo e no prazo de 3 séculos o cristianismo 

dominou o império romano. Hoje o evangelho de Cristo continua 

tendo esse poder transformador. Muitas vidas e muitos lares têm 

sido transformados pelo poder do evangelho de Cristo, que é o 

poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Todas as 

revoluções passam, os movimentos e sistemas humanos caducam, 

porém o evangelho de Cristo é sempre novo e continua actual 

ainda hoje. Os acusadores afirmam que os cristãos procedem 

contra o decreto de César e afirmam que Jesus é outro rei. 

Jesus é na verdade o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apesar 

de os homens serem livres para escolher ou não Cristo como rei 

das suas vidas, o dia virá em que Jesus será rei para todos e 

sobre todos e toda a língua confessará que Jesus é Senhor para 

a glória de Deus Pai.  

Passamos aos versículos 10-12: “Naquela noite, os crentes enviaram 

Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando lá chegaram foram à sinagoga. O povo de 

Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tessalónica, ouvindo de boa mente a 

mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas 

diziam era exacto. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas 

muito respeitadas, e também não poucos homens." Os cristãos da cidade de 
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Tessalónica tiveram o cuidado de enviar Paulo e Silas para 

Bereia, e estes chegando lá, foram logo a sinagoga. Os de 

Bereia receberam a palavra de Deus com muito entusiasmo e 

interesse, e examinavam e comparavam as doutrinas que lhes são 

ensinadas com as escrituras que tinham. Este é o segredo para a 

vitória na vida do crente. Tudo o que ouvimos supostamente 

vindo de Deus tem de ser comparadas com as Escrituras Sagradas. 

O facto de examinarmos as escrituras faz de nós mais nobres e 

mais inteligentes. O cristão deve conhecer a sua Bíblia para 

confrontar aquilo que lhe é ensinado e para não engolir tudo o 

que ouve. O exemplo dos de Bereia mostra-nos que não é proibido 

ler a Bíblia como muitos ainda pensam e ensinam. Deus nunca 

proibiu ninguém de ler a Bíblia, pelo contrário, Deus manda que 

a leiamos, pois diz: "Buscai o livro do Senhor e lê-de." Jesus 

disse: "Examinai as Sagradas Escrituras, porque julgais ter 

nela a vida eterna, e só elas é que testificam de mim." Em 

outra ocasião disse também: "Errais não conhecendo as 

Escrituras nem o poder de Deus." Quando os cristãos conhecem 

bem a sua Bíblia estão protegidos contra as doutrinas falsas e 

as heresias. Quer proteger a sua vida, prezado amigo, contra os 

falsos profetas e contra as falsas doutrinas? Leia e conheça 

bem a sua Bíblia, porque ela é a única regra infalível de fé e 

prática. Quando todos os cristãos verdadeiros conhecerem bem a 

Bíblia e tiverem passado por uma verdadeira experiência de 

transformação espiritual, o mundo assistirá novamente ao avanço 
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do evangelho como uma revolução espiritual, e ao recuo do 

ocultismo e das doutrinas falsas. Haverá então uma 

transformação nas vidas, nos lares, nas cidades, nos estados, 

nas nações e no mundo.  

A coragem e a inteligência dos de Bereia fez com que muitos 

judeus fossem encorajados a abraçar o cristianismo e que o 

evangelho avançasse pelo império romano. Mas esta obra não 

avançou porque não tivesse inimigos, pelo contrário, os 

inimigos eram muitos e poderosos. Lemos nos versículos 13-14: 

"Quando, porém, os judeus de Tessalónica souberam que Paulo pregava a palavra de 

Deus em Bereia, foram ali para provocar distúrbios. 14 Os crentes actuaram 

imediatamente, mandando Paulo para a costa, enquanto Silas e Timóteo ficavam em 

Bereia." Como podemos ver nunca a igreja esteve sem inimigo em 

tempos de despertamento.  

Versículo 16: "Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou perturbado 

com o grande número de ídolos que via por toda a cidade." Atenas era uma 

cidade idólatra a semelhança de muitas das nossas cidades. O 

que diria o apóstolo Paulo se conhecesse a vida de muitos que 

se dizem cristãos hoje nas nossas cidades? Quando o homem 

abandona a Bíblia e despreza o evangelho, mergulha na 

idolatria, na feitiçaria, no pecado e na desorientação 

espiritual. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz 

para os nossos caminhos, como diz o salmista David. Jesus diz: 

"O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.” 

Neste caso buscar o homem. E se o homem está perdido, como 
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poderá ele atinar com o rumo certo se não tiver a bússola que 

lhe aponta o caminho verdadeiro? Se o homem não tem a Bíblia, a 

luz que lhe aponta o caminho, como poderá ele caminhar em 

direcção a Deus? A Bíblia é o diapasão, a pedra de toque e a 

regra de fé e de prática para todo o homem. É necessário que os 

homens se voltem para a Bíblia. Cada dia verificamos que os 

sistemas humanos, as filosofias e as religiões não resolvem os 

problemas dos homens. Cada vez há mais gente desesperada 

procurando uma resposta para os seus problemas. Todas as 

soluções humanas dão apenas uma sensação ligeira e temporária 

de alívio e segurança; mas nos momentos de crise e angustia 

estas soluções não ajudam em nada. A casa espiritual de muita 

gente desmorona simplesmente porque a sua fé não tem como 

fundamento a pessoa de Jesus Cristo e a Bíblia, a Palavra de 

Deus, não lhe serve de orientação. Muita gente procura ajuda na 

psicologia, na psiquiatria, nas drogas ou nos medicamentos, 

exactamente onde se afunda mais. Para outros o suicídio parece 

ser a resposta às suas angústias. Não nos deixemos iludir com 

os ídolos do mundo nem com os sistemas religiosos dos homens. 

Essas coisas ofendem a Deus e entristecem ao Espírito Santo. A 

Bíblia diz que Deus se ira com a idolatria e Deus castiga 

severamente aqueles que seguem os ídolos e consultam os mortos. 

Busquemos em Deus a solução válida para s nossas dificuldades.  

Atenas era a capital intelectual e cultural de então. Mas a 

idolatria reinava naquela cidade. O homem pode crescer 
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intelectualmente e continuar raquítico espiritualmente. É o que 

acontece no nosso mundo moderno. Em pleno século 21, o século 

das descobertas, dos avanços da ciência, das conquistas do 

espaço, dos computadores. Diante de tanta prosperidade 

intelectual o homem no entanto continua idólatra e 

supersticioso. Nada pode substituir a Bíblia. Nada pode 

alimentar o Espírito do homem senão a Palavra de Deus. E se o 

homem não tem a luz divina da Palavra de Deus ele continua 

tacteando nas trevas, embora haja a luz da mensagem de Deus. 

Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem 

ao Pai senão por mim." E disse também: "Eu sou a luz do mundo, 

quem me segue não andará em trevas, porque tem a luz da vida." 

Mas o apóstolo João disse numa de suas epístolas: "A luz veio 

ao mundo porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque as suas obras, as obras dos homens eram más, os seus 

feitos eram maus." Este é o mundo em que vivemos.  

Versículo 17: "Foi à sinagoga discutir com os judeus e com os gentios 

piedosos, e falava diariamente na praça pública para quem o quisesse ouvir." O 

apóstolo Paulo apresenta a Palavra de Deus diariamente tanto na 

sinagoga, a judeus e gentios prosélitos, como na praça. Esta é 

a resposta que devemos dar ao mundo de hoje: Levar a mensagem 

de Cristo de todas as formas e em qualquer lugar. Paulo ao 

mesmo tempo em que se revoltava contra a idolatria da cidade, 

pregava o evangelho em toda a parte. Não nos devemos limitar 

apenas a lamentar o avanço das doutrinas e seitas demoníacas, 
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mas devemos lançar sobre a escuridão do mundo a luz do 

evangelho de Cristo, porque só a luz dissipa as trevas.  

Versículo 18: "E Teve também um debate com alguns filósofos epicuristas 

e estóicos. Mas quando lhes falou em Jesus e na sua ressurreição, a reacção foi: “Mas o 

que quer dizer este fala-barato? Parece que anda aí a fazer propaganda duma religião 

estrangeira." Aqui temos os epicureus discutindo com Paulo. Os 

epicureus eram filósofos seguidores da filosofia de Epícuro, 

que ensinava que o prazer é o supremo bem do homem, e que todos 

os esforços devem ser para satisfazer o gozo material do homem. 

Epícuro colocava o prazer na cultura do espírito e na prática 

da virtude. Mais tarde a sua doutrina foi interpretada como 

libertinagem, a ponto de o termo epicureu se tornar sinónimo de 

libertino. Esses epicureus contendiam com Paulo dizendo que se 

tratava de um pregador que pregava deuses estranhos. Mas o que 

era que Paulo pregava? Pregava Jesus e a ressurreição. Isto era 

estranho para aqueles homens, pois eles não criam na 

ressurreição.  

Versículo 19: "Então, convidaram-no a ir ao Areópago: “Vem lá então 

falar-nos dessa nova religião," O Areópago era o supremo tribunal de 

Atenas. O nome Areópago depois passou para a linguagem comum e 

passou a designar uma assembleia justa, imparcial e soberana. 

Foi para essa assembleia que levaram o apóstolo Paulo para 

saberem o teor da sua pregação.  
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O texto prossegue dizendo: "pois andas a dizer coisas espantosas e 

queremos saber mais”. 21 (Convém explicar que todos os atenienses, e também os 

estrangeiros residentes em Atenas, passavam o tempo a discutir as ideias novas que iam 

aparecendo.)" Temos aqui uma demonstração do espírito do ser 

humano. O homem é por natureza ávido de conhecimento e de 

sabedoria. Este era o espírito dos gregos e também do homem 

moderno. Todos nós estamos naturalmente abertos às informações 

que nos estão disponíveis. O homem busca nos livros, nos meios 

de comunicação, nas escolas e em todo o lado o conhecimento e a 

sabedoria. Aqui temos o apóstolo Paulo diante dos filósofos 

para explicar as doutrinas que pregava . Qual é a resposta do 

apóstolo? No próximo programa estudaremos o sermão do apóstolo 

Paulo no Areópago de Atenas. Estarão os gregos e os filósofos 

prontos para ouvir a mensagem do evangelho? Poderão eles crer 

no poder salvador da mensagem de Cristo? É o que iremos ver no 

próximo estudo. 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. 
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