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INTRODUÇÃO 
 

Título: Atos dos Apóstolos — Até aos confins 

da Terra  

 

As viagens missionárias de Paulo 

  

 

 

 

 

 



  

  

TEXTO ÁUREO 

  

“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o 

Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo 

para a obra a que os tenho chamado” (At 13.2). 

 



VERDADE PRÁTICA 

 

 

A expansão da igreja é um processo que 

envolve a ação do Espírito Santo e a 

obediência irrestrita do crente ao mandato 

evangelístico de Jesus. 



AT 13.1-3 

O ESPÍRITO SANTO COMISSIONA OS MISSIONÁRIOS 

  

  

AT 13.48,49 

O EVANGELHO AVANÇA ENTRE OS GENTIOS 

  

  

AT 15.40,41 

INÍCIO DA SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA 

  

  

AT 18.28 

O SUCESSO DA SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA 

  

  

AT 19 

INÍCIO DA TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA 

  

  

MT 28.19 

A VOCAÇÃO UNIVERSAL DA IGREJA 

 



Atos 13.1-5,46-49. 

  

1 - Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber: Barnabé, 

e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o 

tetrarca, e Saulo. 

2 - E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a 

Saulo para a obra a que os tenho chamado. 

3 - Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. 

4 - E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram 

para Chipre. 



5 - E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus; e tinham 

também a João como cooperador. 

46 - Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse 

primeiro a palavra de Deus; mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que 

nos voltamos para os gentios. 

47 - Porque o Senhor assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação 

até aos confins da terra. 

48 - E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos 

quantos estavam ordenados para a vida eterna. 

49 - E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. 

Macedónia - Salamina e Chipre 



Hoje, “acompanharemos” o apóstolo Paulo em suas emocionantes 

viagens missionárias. A Igreja Primitiva cumpriu a Grande Comissão 

enviando Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor os chamara. 

Assim, Paulo alcançou as nações de sua época. Nós, como Igreja 

do Senhor, também devemos fazer a nossa parte, pois ainda 

existem muitas nações e povos que precisam ser alcançados com o 

Evangelho de Cristo. Atualmente na “Janela 10x40” existem 

milhares de pessoas que se encontram em trevas espirituais. Como 

elas ouvirão o Evangelho se não há quem pregue? (Rm 10.14). E 

como pregarão, se a Igreja do Senhor não enviar e sustentar os 

missionários? (Rm 10.15). Ouçamos a voz do Espírito Santo, pois 

Ele continua a falar à sua Igreja: “Separai meus servos para a obra 

que os tenho chamado”. 

  



O que é a janela 10x40? 



O termo Janela 10x40 foi criado pelo norte-americano Luis Buh, em 1989, 

para fazer referência aos países do mundo menos alcançados pelo 

evangelho. Trata-se de um retângulo que corresponde aos graus 10 e 40 

acima da linha do Equador (ver foto) e que nos dá uma melhor 

compreensão sobre quais são, e onde estão os “povos não alcançados”. 

Ou seja, nessa janela está a maioria dos países onde a Igreja de Cristo 

mais sofre perseguição. 

Os países com as maiores populações não cristãs são: 

CHINA, ÍNDIA, INDONÉSIA, JAPÃO, BANGLADESH, PAQUISTÃO, 

NIGÉRIA, TURQUIA e IRÃ, todos na Janela 10/40. 

Devido a estes fatos, torna-se primordial para nós, cristãos, neste novo 

milênio, focalizar nossos recursos, sejam espirituais, financeiros ou 

sociais, sobre o necessitado povo que vive na Janela 10/40. 



Palavra Chave 

Missão: Transmissão consciente e planejada das Boas Novas 

de Cristo além fronteiras nacionais e culturais. 

  

A Igreja Primitiva evangelizou o mundo gentio em 

aproximadamente trinta anos. O imperativo missionário de Atos 

1.8 era, e sempre será, uma demanda que não admite 

contestação ou indolência. Movidos pelo Espírito Santo, os 

discípulos saíram a evangelizar e a discipular a todos os povos. 

Nenhuma nação deixou de ser contemplada. 



I. A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA (At 13 — 14) 

  

1. De Antioquia a Chipre (At 13.1-12). A primeira viagem missionária de Paulo ocorre logo 

após ter sido ele comissionado pelo Espírito Santo (vv.2,3). Orientado pelo mesmo Espírito, 

o apóstolo, juntamente com Barnabé, embarca em Selêucia, porto marítimo de Antioquia, 

em direção à Ásia Menor (v.4). Com isto, Lucas demonstra ser o Espírito de Cristo o 

verdadeiro protagonista de Atos dos Apóstolos (v.9). 

E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus; e 

tinham também a João como cooperador. ATOS 13.5  





Localização do teatro/ginásio de Salamina 

Esta cidade foi fundada em 1200 a.C pelos gregos, em seguida, 

chegaram os persas, e foi palco de muitas batalhas dos gregos 

nos séculos antes da sua era, foi o palco da famosa Batalha de 

Salamina, entre os gregos e os persas. A antiga cidade de 

Salamina ficava na costa oriental de Chipre, na foz do rio 

Pediaios. Era a mais importante cidade portuária da ilha, com os 

navios que paravam aqui vindos de todo o Médio Oriente e da 

Europa (particularmente do Egeu) na antiguidade. Durante o 

período romano, Salamina era a maior cidade da ilha, superando 

até Pafos, a capital administrativa de Chipre. A cidade estendia-se 

ao longo da costa por cerca de uma milha (2 km) e chegava a 

atingir meia milha terrestre (1 km). 

Primeira viagem de Paulo 

Salamina detém a distinção de ser a primeira paragem 

na primeira viagem missionária de Paulo: "Quando 

chegaram a Salamina, [Paulo e Barnabé] anunciavam 

a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João 

estava com eles como o seu ajudador "(Atos 13:05 , 

NVI). Tanto o livro de Atos, que se refere às sinagogas 

no plural, e Josefo indica que havia uma população 

judaica significativa lá. Depois de pregar em Salamina, 

os missionários viajaram ao longo da ilha a pé, até 

chegarem a Pafos 





Os habitantes da cidade de Pafos eram devotos da deusa Vênus ou Afrodite, que supunham ter sido 

originada ás margens daquela cidade. Os cultos a Afrodite eram regados de orgias e libertinagens. 

Suas sacerdotisas eram prostitutas "sagradas", que representavam a Deusa, e o sexo com elas era 

considerado um meio de adoração e contato com a Deusa. Antes da ocupação romana, a ilha era 

governada por um rei e este detinha também a função de sumo sacerdote do templo da deusa 

Afrodite. 

 



Pafos 

Após terem percorrido toda a ilha de Chipre 

na direção leste-oeste por cerca de 143 km 

a partir de Salamina chegam a cidade de 

Pafos, a capital da ilha. Nesta cidade os 

pregoeiros das boas novas enfrentaram a 

oposição de um mágico judeu por nome 

Elimas, também chamado de Barjesus, este 

intentara impedir os esforços evangelísticos 

de ganharem o procônsul Sérgio Paulo para 

o senhor Jesus. Resultado, Elimas perdeu a 

visão e o procônsul teve a visão espiritual 

restaurada (At 13.11,12). A partir deste 

episódio Saulo, que era a forma judia, 

passou a ser chamado de Paulo, o seu 

nome romano. 

Disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de 

toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás 

de perturbar os retos caminhos do Senhor? 

Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás 

cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo 

instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, 

andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. 

Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, 

maravilhado da doutrina do Senhor. 

Atos 13:7-12 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/7-12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/7-12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/7-12




2. De Chipre a Antioquia da Pisídia (At 13.13-52). De Pafos, subindo o rio Cestro, Paulo chega a 

Perge, região da Panfília, cuja população era devota de Diana (Ártemis). Após uma viagem de 160 

quilômetros, o apóstolo chega a Antioquia da Pisídia, onde havia uma grande comunidade judaica e 

um posto militar romano. 

Na sinagoga local, Paulo proclama o evangelho aos judeus da Diáspora, conduzindo muitos à 

conversão. Não poucos prosélitos também aderem à fé. No sábado seguinte, uma grande 

multidão congrega-se, a fim de ouvir a Palavra de Deus. Os judeus incrédulos, porém, saem a 

blasfemar e a incitar a cidade contra o apóstolo.  PAULO DISCURSA CONTANDO A HISTÓRIA 



Na verdade se trata de uma província e não de 

uma cidade. É um nome grego e significa “de toda 

raça” Nos dias dos apóstolos a Panfília não era 

apenas uma província regular, pois o imperador 

Cláudio havia unido a Panfília à Lícia, envolvendo, 

provavelmente, uma boa parte da Psídia, nesse 

amálgama. 

O texto de Atos indica havia muitos judeus e 

prosélitos naquela região, pois na Festividades de 

Pentecostes de 33 d.C., pessoas da Panfília se 

achavam em Jerusalém e ficaram surpresas de 

ouvir os discípulos falarem em seu "próprio idioma". 

(Atos 2:6, 10), sendo provável a existência de uma 

sinagoga em Perge. 

Ainda que o texto bíblico mencione a existência de 

apenas uma igreja nesta vasta região (em Perge), a 

história cristã, todavia, revela-nos que no tempo das 

perseguições movidas por Diocleciano (304 d.C.), 

havia ali nada menos do que doze outras 

comunidades cristãs.O trabalho árduo de Paulo e 

Barnabé foi amplamente recompensado por tão 

grande colheita. 



Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era 

mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de 

Deus; mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos 

da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios; 

Porque o Senhor assim no-lo mandou:eu te pus para luz 

dos gentios,a fim de que sejas para salvação até os 

confins da terra. 

E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a 

palavra do Senhor; e creram todos quantos estavam 

ordenados para a vida eterna. 

E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela 

província. 

Atos 13:46-49 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/46-49
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/46-49
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/46-49




3. De Icônio ao regresso a Antioquia (At 14.1-28). Localizada no entroncamento de Éfeso, Tarso e 

Antioquia, era Icônio uma cidade mui estratégica à difusão do evangelho. Como de costume, Paulo põe-

se a evangelizar os judeus da dispersão. Muitos crêem. Outros, porfiando em sua incredulidade, incitam 

as gentes contra os apóstolos. 

E dividiu-se a multidão da cidade; e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. 

E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e 

apedrejarem, 

Atos 14:4,5 

Icônio, uma antiga cidade da região da Frígia. Sob a 

regência dos gregos foi transformada em uma 

cidade-estado e sob a administração romana 

tornou-se em uma cidade da província da Galácia. 

Icônio era uma cidade muito próspera no primeiro 

século, sua riqueza provinha principalmente da 

agricultura e do comércio, seus muros podiam ser 

vistos a quilômetros de distância. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/4,5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/4,5




Temendo por suas vidas, Paulo e Barnabé deixam Icônio e dirigem-se a Listra e a Derbe, cidades da 

Licaônia. Em Listra, que tinha como padroeiro a Zeus, o maioral dos deuses gregos, os apóstolos pregam 

e restauram a saúde a um coxo de nascença. Abismados pelo milagre, os licaônios atribuíram o prodígio à 

manifestação de Zeus e Hermes (At 14.11,12). E já completamente fora de si, puseram-se a oferecer 

sacrifícios aos apóstolos que, energicamente, impediram-nos (At 14.15). 

Logo em seguida, os que eram adorados como deuses são tratados como a escória da humanidade. Uma 

multidão, procedente de Antioquia e Icônio, incita as pessoas a apedrejarem a Paulo, que é dado como 

morto (At 14.19). No entanto, a semente ali plantada haveria de florescer e frutificar. 

  
 

Derbe 

Derbe foi uma cidade no distrito de Licaónia, na 

província romana da Galácia, no centro-sul da Ásia 

Menor. Ele fixou-se em Icónio, principal via de 

ligação a Laranda e fica aproximadamente a 60 

milhas de Listra. Paulo e Barnabé refugiaram-se em 

Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária, 

quando as autoridades da cidade de Icónio 

planeavam para apedrejá-los (At 14:6-21). Paulo 

não menciona qualquer sofrer ou perseguição em 

Derbe (2 Tm 3:11). 

 

 



Listra (provavelmente a cidade natal de Timóteo) 

serviu como um mercado da cidade de Licaónia no 

centro-sul da Turquia moderna. Paulo pregou aqui, 

na sua primeira viagem missionária (At 14:6-22). 

Depois que curou um homem coxo, os cidadãos 

supersticiosos assumiram imediatamente que ele 

era Hermes (mensageiro de Zeus) e Barnabé era o 

próprio Zeus (o mesmo que o deus romano Júpiter). 

Havia um templo a Zeus perto das portas da cidade, 

e uma estátua de Hermes dedicado a Zeus foi 

encontrada aqui também. 



E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual 

nunca tinha andado. 

Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, 

Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. 

Atos 14:8-10 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/8-10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/8-10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/8-10


Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e saltaram para o meio 

da multidão, clamando, 

E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às 

mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e 

a terra, o mar, e tudo quanto há neles; 

Atos 14:14,15 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/14,15


E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e 

Antioquia,Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas 

tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 

Atos 14:21,22 

E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já 

haviam cumprido.E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por 

eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. 

E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Atos 14:26-28 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/21,22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/26-28
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/26-28
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/26-28
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/14/26-28


O DISCURSO DE PAULO 

EM ICONIO CAUSA DIVISÃO EM 

LISTRA CUROU UM  COXO 



FIM 


