
 

 

 

 

 

CULTO DE ENSINO  

 



II. A SECUNDA VIAGEM 

MISSIONÁRIA  

 

(At 15.36 — 18.28) 

”E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: 

Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as 

cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, 

para ver como estão.” 



“E Paulo, tendo escolhido a Silas, 

partiu, encomendado pelos irmãos à 

graça de Deus.” 

Atos 15:40 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/15/40




E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma 

judia que era crente, mas de pai grego;Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em 

Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele; e tomando-o, o circuncidou, por causa dos 

judeus que estavam naqueles lugares; porque todos sabiam que seu pai era grego. 

E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que 

haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram 

confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. 

Atos 16:1-5 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/1-5
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https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/1-5


E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos 

pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 

E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o 

Espírito não lho permitiu.E, tendo passado por Mísia, desceram a 

Trôade. Atos 16:6-8 Rota desviada pelos Espirito Santo 
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Trôade 

Principal porto marítimo do NO da Ásia Menor, de onde Paulo partiu para sua 

primeira visita à Macedônia, e ao qual voltou mais tarde, vez por outra. Ficava a 

cerca de 30 km ao S do Helesponto (Dardanelos) e a uns 25 km ao S do local 

tradicional da antiga Tróia. O mesmo termo grego traduzido “Trôade”, aplicava-

se também a uma região da Mísia que circundava Tróia e que tinha o mesmo 

nome. 



E Paulo teve de noite uma visão, 

em que se apresentou um 

homem da Macedônia, e lhe 

rogou, dizendo: Passa à 

Macedônia, e ajuda-nos. 

E, logo depois desta visão, 

procuramos partir para a 

Macedônia, concluindo que o 

Senhor nos chamava para lhes 

anunciarmos o evangelho. 

Atos 16:9,10 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/9,10


E, navegando de Trôade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte, para 

Neápolis; E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia; e 

estivemos alguns dias nesta cidade. 

Atos 16:11,12 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/11,12


Nome de uma cidade da Macedónia, chamada 

antigamente Crêmides, ou lugar das fontes. Estava 

situada dentro dos limites da antiga Trácia. Em 356 

A. C. Filippe II, da Macedónia, anexou o país até ao 

rio Nestus incluindo a cidade, que ele alargou e 

fortaleceu, dando-lhe o seu nome. Nos arredores 

existiam ricas minas de ouro e de prata, que muito 

ajudaram a Filipe a realizar os seus planos 

ambiciosos. 

  

Este lugar conhecido tradicionalmente como a 

prisão de Paulo e Silas é de autenticidade duvidosa, 

mas lembra o ataque a esses homens e as 

chicotadas e prisão subsequente. No decorrer da 

noite, um violento terramoto sacudiu a prisão e o 

carcereiro temia que todos os presos tivessem 

escapado. Depois de saber que ninguém havia 

fugido, o carcereiro de Filipos colocou a sua fé em 

Cristo e foi batizado com a sua família. 



 

1 CONVERSÃO DE LIDIA 

14 E uma certa mulher, chamada 

Lídia, vendedora de púrpura, da 

cidade de Tiatira, e que servia a 

Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu 

o coração para que estivesse atenta 

ao que Paulo dizia. A 1 Mulher 

convertida na Europa. 

2 A LIBERTAÇÃO DE UMA JOVEM ADVINHA  

E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao 

encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, 

a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus 

senhores. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, 

perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de 

Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma 

hora saiu.E, vendo seus senhores que a esperança do 

seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os 

levaram à praça, à presença dos magistrados. 

Atos 16:16 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/16/18,19
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3 A PRISÃO DE PAULO E SILAS 

E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na 

prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com 

segurança.O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no 

cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. 

E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 

hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 

Atos 16:23-25 

E de repente sobreveio um tão grande terremoto, 

que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se 

abriram todas as portas, e foram soltas as prisões 

de todos. E o carcereiro e a sua família foram salvos 

Atos 16:26 
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1 E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de 

judeus. Lá pregaram a Jesus foram perseguidos e sairam para Bereia em Tessalônica 



Ora, estes foram mais nobres do que os 

que estavam em Tessalônica, porque de 

bom grado receberam a palavra, 

examinando cada dia nas Escrituras se 

estas coisas eram assim. 

Atos 17:11 Depois disto, foram 

perseguidos e partiram para Atenas 

E, estando Paulo no meio do Areópago, 

disse: Homens atenienses, em tudo vos 

vejo um tanto supersticiosos; 

Porque, passando eu e vendo os vossos 

santuários, achei também um altar em que 

estava escrito: AO DEUS 

DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós 

honrais, não o conhecendo, é o que eu vos 

anuncio. Todavia, chegando alguns 

homens a ele, creram; entre os quais foi 

Dionísio, areopagita, uma mulher por nome 

Dâmaris, e com eles outros. 

Atos17:34Atos 17:22,23 
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A designação religião politeísta grega antiga abrange o grupo de crenças e rituais praticados na Grécia 

Antiga tanto na forma de religião pública popular como nas práticas de culto. Estes grupos eram tão 

variados que alguns autores falam de "religiões" ou "cultos gregos", embora a maior parte deles partilha 

semelhanças. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Culto_(religi%C3%A3o)&action=edit&redlink=1


E depois disto partiu Paulo de Atenas, e chegou a Corinto. Atos 18:1 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/18/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/18/1


2 E, achando um certo judeu por nome Áqüila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da 

Itália, e Priscila, sua mulher (pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma), 

ajuntou-se com eles, e pregava a Judeus e a gregos, porém eles o registiam e Paulo resolve ir para 

o gentios. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa; e muitos dos 

coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. 

Atos 18:8 
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E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele 

Priscila e Áqüila, tendo rapado a cabeça em Cencréia, porque tinha voto. 

E chegou a Éfeso, e deixou-os ali; mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. 

Atos 18:18,19 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/18/18,19


E, rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. 

Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em 

Jerusalém; mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. 

E, chegando a Cesaréia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. 

Atos 18:20-22 E, chegando a Cesaréia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. 
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FIM 



II. A TERCEIRA VIAGEM 

MISSIONÁRIA  

 

(At 18.23 — 28.31) 



E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, 

confirmando a todos os discípulos. Após isto foi até a cidade de  Éfeso e pregou sobre o Espirito Santo. 

Atos 18:23 

GALÁCIA 
FRIGIA 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/18/23


Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda 

ouvimos que haja Espírito Santo.Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles disseram: 

No batismo de João.Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, 

dizendo ao povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 

E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre 

eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam.E estes eram, ao todo, uns doze homens. 

Atos 19:2-7 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/19/2-7
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/19/2-7
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E Deus pelas mãos de Paulo fazia 

maravilhas extraordinárias. De sorte que 

até os lenços e aventais se levavam do 

seu corpo aos enfermos, e as 

enfermidades fugiam deles, e os espíritos 

malignos saíam. 

Atos 19:11,12 

E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em 

toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma 

grande multidão, dizendo que não são deuses os que se 

fazem com as mãos 

Atos 19:26E não somente há o perigo de que a nossa 

profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio 

templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo 

a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o 

mundo veneram.E, ouvindo-o, encheram-se de ira, e 

clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos efésios. 

E encheu-se de confusão toda a cidade e, unânimes,Atos 19 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/19/11,12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/19/26
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E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a 

macedônia. Atos 20:1 De Filipos a Jerusalem 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/20/1


E, estando um certo jovem, por nome Ežutico, 

assentado numa janela, caiu do terceiro andar, 

tomado de um sono profundo que lhe sobreveio 

durante o extenso discurso de Paulo; e foi 

levantado morto. 

Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele 

e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que 

a sua alma nele está. 

Atos 20:9,10 

E, depois dos dias dos pães ázimos, 

navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos 

ter com eles a Trôade, onde estivemos sete 
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E de Mileto mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja. Paulo discursa aos anciãos 

Atos 20:17 

E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o 

meu rosto.Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 

Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e 

orou com todos eles.E levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o 

beijavam,Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu 

rosto. E acompanharam-no até o navio.Atos 20:36-38 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/20/17
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/20/36-38
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Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não 

só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. 

Atos 21:13 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/21/13


 

JESUS TE AMA 

 FIM 


