
Perguntas para Testar a Compreensão de Atos 

1:1-5 

 

P: O que Jesus queria provar aos apóstolos, sem deixar nenhuma dúvida, 

durante o período de tempo entre o dia da Sua ressurreição e o dia em que 

subiu ao céu? (Duas coisas) 

R: Que Ele estava vivo e que o Seu Pai iria dar a eles o Espírito Santo. 

1:6-11 

 

P1: v6: O que os apóstolos estavam querendo saver? OU: Em que pensavam os 

apóstolos naqueles dias? 

R: Quando Jesus/Deus iria devolver o Reino de Deus ao povo de Israel. (BLH) 

R: Quando Jesus/Deus iria retirar dos romanos o poder de governar. 

 

P2: vs 7-8: Por que Jesus falou sobre o Espírito Santo na sua resposta? 

R: Eles deviam conhecer e buscar o poder do Espírito Santo, para que fossem 

capazes de colocar as regras de Jesus no coração de pessoas de todo o mundo. 

 

P3: vs 9-11: Por que aqueles dos homens vestidos de branco apareceram quando 

Deus levou Jesus para o céu? 

R: Para lembrar aos discípulos que Jesus voltaria outra vez, mas não enquanto 

estivessem ali sem ter o que fazer. 

1:12-14 

 

P: O que (e por que) os apóstolos e os outros faziam frequentemente (sempre) 

em Jerusalém? 

R: Eles se reuniam para orar e esperar pelo Espírito Santo, conforme Jesus 

mandou que fizessem. 

(Nota: Não creio que o “porque” fique explícito na tradução, a não ser que se 

acrescente no v4 a expressão “pentos” logo após “esperando”, o que combina com 

a idéia do v14) 

1:15-26 

 

P1: vs 15-18: O que aconteceu com Judas depois que traiu Jesus? 

R: Ele caiu e morreu no terreno que havia comprado com o dinheiro da traição. 

 

P2: vs 19-22: quais foram os dois motivos de Pedro citar o livro de Salmos? 

R: a) Mostrar que as Escrituras profetizaram a morte de Judas; b) fornecer o 

motivo para a escolha do substituto de Judas. 

 



P3: Qual era o propósito de escolher alguém que acompanhou os discípulos 

durante o tempo que Jesus andou entre eles? 

R: Tinha que ser alguém que conhecesse bem a Jesus (como eles conheciam) e 

que pudesse testemunhar a Sua ressurreição. 

 

P4: vs 23-26: Como os apóstolos esperavam que Deus mostrasse qual era o seu 

escolhido para ser o substituto de Judas? 

R: Controlando o sorteio que fizeram para escolher um dos dois que se 

apresentaram. 

 

P5: Em sua oração, para onde os apóstolos disseram que Judas tinha ido? 

R: Para o Inferno Õ com a idéia de um castigo merecido. (Veja Translation 

Handbook.) 

2:1-13 

 

P1: vs 1-4: Quais foram os três sinais da chegada do Espírito Santo no dia de 

Pentecostes? 

R: Vento, fogo, e o falar em outras línguas. 

 

P2: vs 5-13: Os judeus que moravam ali eram só de Jerusalém ou eram de 

outras nações também? 

R: Eram de muitas nações. 

 

P3: O que causou surpresa na multidão? 

R: Eles sabiam que aqueles crentes eram da Galiléia, porisso eles ficaram 

admirados por entenderem cada um na sua própria língua o que os crentes 

estavam falando. 

2:14-21 

 

P1: vs 14-15: Esse trecho é uma parte da mensagem de Pedro À multidão. O 

que ele quer dizer nesses dois versículos. 

R: É uma resposta aos que haviam dito no v..13 que os crentes estavam 

embriagados. 

 

P2: vs 16-21: O profeta Joel havia dito que Deus derramaria o Seu Espírito 

sobre todas as pessoas. Esse trecho nos diz em que época isso aconteceria? 

Quando? 

R: Começou com a vinda do Espírito Santo (2:1-4) e vai continuar até a volta de 

Jesus Cristo (v20). 

2:22-24 

 

P1: v22: Como Deus mostrou que as obras de Jesus tinham a sua aprovação? 



R: Deus autorizou Jesus a fazer coisas milagrosas. Elas foram feitas por meio 

do poder de Deus. 

 

P2: vs 22-24: O que Deus fez em relação a Jesus? 

R: a) Ele planejou a crucificação; b) Ele livrou Jesus do poder da morte e O 

levantou para a vida (ressuscitou). (Veja Ajudas Exegéticas p. 39 Õ v. rios 

pontos de vista sobre “agonias da morte”). 

 

P3: Quais foram as pessoas que mataram Jesus, conforme a afirmação de 

Pedro? 

R: O povo de Israel Õ os judeus. 

2:25-28 

 

P1: Sobre quem Davi está falando? 

R: Jesus Cristo. 

 

P2: O que Davi está esperando no futuro? 

R: A vida depois da morte Õ a ressurreição. 

2:29-36 

 

P1: Qual é a pessoa sobre que Davi está falando? 

R: Jesus como o Cristo Õ o Messias prometido. 

 

P2: Cite 5 (cinco) coisas que Deus fez por Jesus. 

R: a) Não abandonou Jesus no mundo dos mortos; b) Não permitiu que Seu 

corpo fosse destruído; c) Levantou-O dentre os mortos (ressuscitou-o; d) 

Colocou-o em posição de autoridade (ao seu lado direito); e Deu a Ele o Espírito 

Santo para distribuir entre o crentes. 

2:37-42 

 

P1: v37: O que Pedro disse para que todos ficassem aflitos? 

R: Pedro disse que eles (o povo de Israel) crucificaram Jesus, aquele que Deus 

fez Senhor e Cristo, o que é Deus e o Messias. 

 

P2: vs 38-42: Cite 4 (quatro) resultados da pregação de Pedro. 

R: a) Muitos acredetaram no que ele disse; b) os que creram foram batizados; c) 

foram ensinados pelos apóstolos; d) passaram a viver juntos com os outros 

crentes para as orações e refeições. (Em outros versões Õ partir do pão Õ que 

pode ser a Ceia do Senhor ou refeições.) 

2:43-47 

 



P1: Onde os crentes se reuniam? 

R: No templo e nas casas de cada um. 

 

P2: O que os crentes faziam juntos? 

R: a) Estavam sempre juntos para adorar a Deus; b) repartiam suas posses para 

ajudar os necessitados; c) comiam juntos. 

3:1-10 

 

P1: Qual é o ponto principal dessa história? 

R: Que Deus utiliza pessoas para curar os necessitados. 

 

P2: vs 1-3: Qual era a doença do homem? 

R: Ele era coxo. Suas pernas estavam tão ruins que não podia andar. 

 

P3: Por que as pessoas o punham na porta do templo? 

R: Para que pedisse esmolas Às pessoas que entravam no templo. 

 

P4: vs 4-6: O que Pedro e João disseram para ele fazer? 

R: a) Olhar para eles; b) levantar e começar a andar. 

 

P5: vs 8-10: Qual foi o resultado principal desse milagre? 

R: O povo começou a louvar a Deus (v9). 

 

P6: vs 7-10: Por que a multidão ficou admirada e espantada? 

R: Porque durante anos eles viram aquele homem sentado na entrada do templo 

pedindo esmolas. Agora ele estava andando, pulando e louvando a Deus. 

3:11-16 

 

P: Quais são as 3 (três) coisas mais importantes que Pedro diz nesse trecho? 

R: a) Que os ouvintes (os judeus) eram os responsáveispela morte de Jesus; b) 

Deus levantou Jesus dentre os mortos (ressuscitou); c) Foi o poder de Jesus e fé 

em Jesus que fez com que o coxo fosse curado. 

3:17-26 

 

P1: vs 17-21: O que Pedro quer que seus ouvintes façam? 

R: Que eles se arrependam (fiquem tristes pelos seus pecados), se voltem para 

Deus para que Ele perdoe os pecados deles (vs. 19,26). 

 

P2: vs 18-21: O que Pedro disse que Deus vai mandar? 

R: a) Um reavivamento; b) Jesus (a sua segunda vinda). 

 

P3: vs 22-24: Sobre quem Moisés e os outros profetas estão falando? 



R: Jesus. 

 

P4: vs 25-26: O que Deus prometeu a Abraão? 

R: Um dos seus descendentes seria uma benção para todas as nações do mundo, 

i.e., Jesus. 

 

P5: Qual seria a primeira nação a receber a benção? 

R: Os ouvintes de Pedro Õ os judeus. 

 

P6: v26: Como seriam abençoados? 

R: Tirando cada um de sua vida de pecados.  

4:1-4 

 

P1: v1: Que pessoas prenderam Pedro e João? 

R: Os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. 

 

P2: vs. 2-4: Por que eles prenderam Pedro e João? 

R: Porque eles estavam ensinando que Jesus havia ressuscitado, e que isso era 

prova de que os mortos também vão ressuscitar. (Os saduceus não acreditavam 

na ressurreição.) 

4:5-12 

 

P1: vs. 5,6: Que pessoas estavam presentes naquela reunião? 

R: Pedro e João, autoridades, líderes, professores da Lei, An s (presidente dos 

sacerdotes), Caif s, João (não era o Batista nem o discípulo), Alexandre e outros 

parentes de An s. 

 

P2: vs. 7-12: O que Pedro respondeu quando perguntaram a eles quem havia 

dado poder a eles para curarem um homem coxo? 

R: Foi Jesus Cristo. 

 

P3: v11: Quem é a pedra e quem são os construtores? 

R: Jesus é a pedra e os judeus são os construtores. 

4:13-22 

 

P1: v13: Por que os membros do Conselho ficaram admirados da maneira com 

que Pedro e João falaram? 

R: Porque eles sabiam que Pedro e João eram gente simples e sem instrução, 

mas mesmo assim eles falaram com coragem diante dos líderes religiosos. 

 

P2: vs. 14-17: O que o Conselho não queria que Pedro e João fizessem? 

R: Que falassem em nome de Jesus. 



 

P3: vs. 18-22: Como Pedro e João responderam ao Conselho? 

R: a) Eles perguntaram ao Conselho se era mais importante obedecer a eles (ao 

Conselho) ou a Deus; b) disseram também que não podiam deixar de falar sobre 

as coisas que viram e ouviram. 

4:23-31 

 

P1: vs. 23-24: O que os discípulos fizeram quando ouviram Pedro e João 

contarem o que havia acontecido? 

R: Eles oraram adorando a Deus. 

 

P2: vs. 24-26: Davi, um antepassado judeu, escreveu algumas palavras que os 

discípulos disseram nessa oração. Quem deu a Davi o poder de falar em nome 

de Deus? 

R: O Espírito Santo. 

 

P3: O que Davi diz sobre os rei e governantes que se juntam para lutar contra o 

Senhor (Deus) e o seu Messias (Jesus)? 

R: Que os esforços deles são fúteis e inúteis. 

 

P4: Como as palavras de Davi se aplicam no julgamento de Jesus? 

R: Herodes e Pilatos se ajuntaram com israelitas e outros estrangeiros para 

crucificar Jesus. 

 

P5: Quem planejou a crucificação? 

R: Deus. O “tu” da oração. 

 

P6: vs. 29-30: O que Pedro e João pediram a Deus no final da oração? 

R: a) Para que Deus os ajudasse a anunciar a Sua mensagem com coragem; b) 

Para que Deus continuasse a curar os doentes e fazer milagres por meio do 

nome de Jesus (v30). 

 

P7: De que maneira Deus mostrou que ouviu e respondeu a oração? 

R: a) o lugar em que estavam tremeu; b) Eles ficaram cheios do Espírito Santo; 

c) Começaram a anunciar a mensagem do Senhor com coragem. 

4:32-37 

 

P: Como viviam os cristão daquela época (igreja primitiva)? 

R: a) Eles eram unidos Õ pensavam e sentiam do mesmo modo; b) Eles 

repartiam uns com os outros o que tinham, de maneira que não existiam 

necessitados entre eles. Eles vendiam suas terras e suas casas e entregavam o 

dinheiro aos apóstolos que distribuiam aos necessitados. c) Deus os abençoava. 



5:1-6 

 

P1: Qual a diferença entre as maneiras de agir de Barnabé e Ananias? 

R: Barnabé entregou aos apóstolos todo o dinheiro da venda do seu terreno. 

Ananias entregou parte do dinheiro (ficou com o resto) e mentiu dizendo que 

tinha dado todo o dinheiro. 

 

P2: Quem forçou Ananias a agir assim? 

R: Satan s. 

 

P3: A quem Ananias mentiu? 

R: Ao Espírito Santo (v3) e a Deus (v4). 

 

P4: Ananias tinha de dar todo o dinheiro da venda do terreno? 

R: Não, o terreno e o dinheiro eram dele. 

 

P5: Então qual foi o pecado de Ananias? 

R: Ele disse que tinha dado todo o dinheiro. 

 

P6: Qual foi a reação daqueles que souberam da morte súbita de Ananias? 

R: Eles ficaram com muito medo. 

5:7-11 

 

P1: Safira sabia o que o seu marido havia feito? 

R: Sim Pedro disse que ela era tão culpada quanto Ananias. 

 

P2: v9: Pedro esperava uma resposta para a sua pergunta? 

R: Não. 

 

P2a: Então o que Pedro queria dizer? 

R: Que foi uma coisa terrível eles terem concordado em agir daquela maneira. 

5:12-16 

 

P1: Os versículos 13 e 14 parecem estar em desacôrdo. É esse o caso na sua 

tradução? O que você pensa sobre o significado desses dois versículos? 

R: Provavelmente significa que os que se uniam a eles eram os que realmente 

criam no Senhor. 

 

P2: O que deve ter acontecido quando a sombra de Pedro passava sobre os 

doentes? 

R: Eles foram curados. 

5:17-21a 



 

P1: Por que os apóstolos foram presos? 

R: Porque o presidente dos sacerdotes e os saduceus ficaram com ciúmes 

(inveja). 

(Nota: Nos versículos anteriores lemos sobre as curas e os milagres dos 

apóstolos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, que era a mensagem 

central da pregação dos apóstolos (4:33). Esses milagres provavam ao povo que 

o que os apóstolos diziam era verdade e que Deus estava com eles. Daí o ciúme 

dos saduceus.) 

 

P2: O que os apóstolos fizeram depois que um anjo os tirou da prisão? 

R: Eles foram para o templo e começaram a ensinar. 

5:21b-26 

 

P1: O que aconteceu quando os soldados foram buscar os apóstolos na prisão? 

R: Eles não encontraram os apóstolos na cadeia. 

 

P2: O que eles encontraram? 

R: Eles encontraram a cadeia fechada e os guardas vigiando as portas. 

5:27-32 

 

P: Por que Deus ressuscitou Jesus e o fez Líder e Salvador? 

R: Para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o 

perdão dos seus pecados. 

5:33-39a 

 

P1: Gamaliel deu uma sugestão ao Conselho. 

 

P1a: O que ele disse que aconteceu com outros homens que conseguiram muitos 

seguidores? 

R: Os líderes foram mortos e os seus seguidores se espalharam. 

 

P1b: Qual foi a sugestão de Gamaliel? 

R: Ele disse ao Conselho para não fazer nada contra os apóstolos, porque se o 

plano deles fosse uma idéia de homens, desapareceria. Mas se fosse de Deus, 

seria contra o próprio Deus que estariam se opondo, e não poderiam destruir o 

plano. 

(Nota: Se esta questão não ficou bem respondida, continue com as questões de 

P2 a P7.) 

 

P2: vs. 35-36: O que Gamaliel contou sobre Tendas? 

R: Que ele se dizia muito importante e que conseguiu reunir 400 homens. 



 

P3: O que aconteceu com essa revolta? 

R: Tendas foi morto e seus seguidores se espalharam. 

 

P4: v37: O que Gamaliel contou sobre Judas, o Galileu? 

R: Que na época do recenseamento ele conseguiu reunir muita gente com ele. 

(Faça ficar bem claro que não era Judas Iscariotes.) 

 

P5: O que aconteceu com essa revolta? 

R: Judas, o Galileu, foi morto e seus seguidores se espalharam. 

 

P6: vs. 38-39: qual foi a sugestão que Gamaliel deu ao Conselho em relação aos 

apóstolos? 

R: Que não fizessem nada contra eles. 

 

P7: Por que? 

R: a) O líder deles, Jesus, estava morto (era o que pensavam). E se aquele 

movimento fosse igual aos outros, desapareceria. b) Mas se o movimento fosse 

da parte de Deus, então o Conselho estaria se opondo a Deus. 

5:40-42 

 

P1: O que o Conselho mandou que os apóstolos fizessem? 

R: Que não falassem mais em nome de Jesus. 

 

P2: Qual foi a reação dos apóstolos? 

R: Eles ficaram muito contentes porque Deus os achou dignos de sofrerem por 

causa de Jesus. 

 

P3: O que fizeram eles? 

R: Eles continuaram a ensinar e anunciar as Boas-Notícias a respeito de Jesus 

o Messias. 

6:1-7 

 

P1: Quais foram os dois grupos de judeus seguidores de Jesus que se formaram 

em Jerusalém? 

R: O grupo dos judeus que falavam grego e o grupo dos judeus que falavam 

hebraico. 

 

P1a: O que aconteceu entre os dois grupos? 

R: Os que falavam grego se queixavam dos que falavam hebraico dizendo dque 

as suas viúvas não estavam recebendo o auxílio di rio ao que tinham direito. 

(Nota: O auxílio poderia ter sido em dinheiro ou em comida.) 

 



P2: O que fizeram os doze apóstolos? 

R: Chamaram todos os crentes (seguidores) para uma reunião. 

 

P2a: O que os apóstolos disseram nessa reunião? 

R: Que não estava certo eles deixarem de anunciar a Palavra de Deus para 

tratar da distribuição de auxílio. 

 

P2b: Qual foi a sugestão apresentada pelos apóstolos? 

R: Que escolhessem entre os crentes sete homens de confiança, entendidos e 

cheios do Espírito Santo, para tratar da distribuição de auxílios. 

6:8-11 

 

P1: Por que aqueles homens eram contra Estêvão? 

R: Porque eles não conseguiam derrotar Estêvão na discussão. 

 

P2: Então o que eles fizeram? 

R: Eles pagaram algumas pessoas para dizerem que Estêvão estava falando 

contra Deus e contra Moisés. 

6:12-15 

 

P1: Aqueles homens falavam a verdade? 

R: Não, eles mentiam. 

 

P2: Por que os membros do Conselho olhavam atentos para Estêvão? 

R: Porque o rosto dele parecia o rosto de um anjo. 

7:1-8 

 

P1: vs. 1-3: Por que Abraão dixou sua terra na Caldéia? 

R: Porque Deus apareceu a Abraão e disse a ele que saísse da sua terra e que 

fosse para uma terra que Deus le mostraria. 

 

P2: vs. 4-5: O que Deus prometeu a Abraão? 

R: Que ia dar aquela terra aos descendentes de Abraão. 

 

P3: vs. 6-7: O que iria acontecer com os descendentes de Abraão? 

R: Eles iriam viver como escravos numa terra de estrangeiros. Seriam 

maltratados durante quatrocentos anos e depois voltariam para a terra que 

Deus havia prometido. 

 

P4: v8: Por que Deus disse a Abraão a cerimônia da circuncisão? 

R: Para que Abraão mostrasse que aceitava o acôrdo que Deus fez com ele (dar 

a terra aos seus descendentes). 



 

P4a: v8: Por que Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão? 

R: Como prova do acôrdo que Deus fez com Abraão (dar a terra aos seus 

descendentes). 

(Nota: O Testamento Nupela tem usado “corte da pele” somente em relação À 

circuncisão. Muitos rituais de circuncisão em PNG são realizados secretamente 

entre os homens durante as cerimônias de iniciação ou singsing: uma espécie de 

sangria feita para eliminar o sangue da mão ainda existente no adolescente.) 

7:9-16 

 

P1: Comofoi cumprida a profecia do v6 “seus descendentes (Abraão) vão viver 

como estrangeiros em outras terras”? 

R: Primeiro os patriarcas venderam José que foi levado para o Egito. Depois os 

patriarcas (irmãos de José) vieram ao Egito para encontrar comida e José 

mandou buscar toda a sua família lpara morar no Egito. Todas essas pessoas 

eram descendentes de Abraão. Assim a profecia foi cumprida. 

 

P2: Por que os patriarcas venderam José para ser escravo no Egito? 

R: Porque eles tinham inveja de José. 

 

P3: vs. 9,10: O que Deus fez por José? 

R: Deus estava com José e o livrou de toda as suas aflições e ainda deu a ele 

maneiras agradáveis e sabedoria. 

 

P3a: O que fez Faraó com José? 

R: Faraó nomeou José governador do Egito e do pal cio do rei. 

 

P4: v16: Por que os corpos de José e seus irmãos foram enterrados em Siquém? 

R: Eles queriam ser enterrados na terra que Deus havia prometido dar aos seus 

descendentes. 

(Nota: É bom verificar se está sendo lembrado que essa história faz parte da 

defesa de Estêvão.) 

7:17-22 

 

P1: vs. 17-19: o que o novo rei fez aos descendentes de Abraão? 

R: O novo rei os obrigou a abandonar suas criancinhas para que elas 

morressem. 

 

P2: vs. 20-22: O que aconteceu com Moisés logo depois do seu nascimento? 

R: Ele foi abandonado, mas a filha do rei o adotou e criou como seu filho, e ele 

foi insruído em toda a ciência dos egípcios. 

 

P3: Que espécie de homem era Moisés? 



R: Era uma criança linda, e como homem era bem educado e poderoso em 

palavras e ações. 

7:23-29 

 

P1: vs. 23-25: O que Moisés pensava quando matou o egípcio? 

R: Ele pensava que os israelitas (o seu povo) sabiam que Deus ia libertá-los por 

meio dele. 

 

P2: vs. 26-28: Qual foi a reação do israelita que estava maltratando o outro? 

R: Ele rejeitou Moisés como chefe. 

 

P3: v29: Por que Moisés fugiu? 

R: Moisés estava com medo de que Faraó descobriu que ele havia matado um 

egípcio no dia anterior. 

7:30-34 

 

P1: vs. 30,31: De que maneira Deus conseguiu obter a atenção de Moisés? 

R: Um anjo apareceu no meio de uma planta que estava queimando. 

 

P2: vs. 32-34: O que Deus disse a Moisés? 

R: Que tem visto o sofrimento do seu povo e ouvido os gemidos dele. E que vai 

mandar Moisés ao Egito para libertar o povo. (“Tire as sandálias” não é tão 

emportante e pode constar na resposta, como prov velmente será lembrado pelo 

co-tradutor.) 

7:35-38 

 

P1: v35: O que Estêvão está dizendo sobre Moisés? 

R: Que os israelitas o rejeitaram e que depois mandou Moisés como líder e 

libertador do povo. 

 

P2: Quando os israelitas rejeitaram Moisés? 

R: Pouco nates de Moisés fugir do Egito. 

 

P3: vs. 36-38: Como foi que Moisés libertou o seu povo? 

R: Fazendo milagres e maravilhas, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, 

durante quarenta anos. 

 

P3a: v37: O que Moisés disse aos israelitas? 

R: Que Deus iria mandar um profeta que pertenceria ao povo israelita. 

 

P3b: Que profeta era esse? 

R: Jesus Cristo. 



 

P4: v38: Quais foram as mensagens vivas que Moisés recebeu de Deus no monte 

Sinai? 

R: As mensagens que Moisés escreveu nos Livros da Lei. 

7:39-41 

 

P1: vs. 39-40: O que Estêvão está querendo mostrar? 

R: Que os antepassados israelitas foram desobedientes a Moisés. 

 

P2: Por que isso era um erro muito grande? (Antes de responder leia os vs. 

35-39.) 

R: Deus enviou Moisés como líder, e assim Moisés ajudou o povo. Desobedecer a 

Moisés era o mesmo que desobedecer a Deus. 

(Nota: Esse par grafo é um contraste com o precedente e isso deve ficar bem 

enendido.) 

 

P3: vs. 39-41: O que o povo fez para mostrar que não queria obedecer Moisés? 

R: Eles fizeram um bezerro de ouro para ser o deus deles. 

7:42,43 

As questões seguintes são baseadas parcialmente no trabalho de Dave. 

 

P1: O que Deus fez aos israelitas? 

R: Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu. 

 

P2: Por que Deus fez isso? 

R: Para castigar o povo por ter adorado ídolos. 

 

P3: Por que Estêvão citou o Velho Testamento? 

R: Para mostrar aos ouvintes que os antepassados deles eram idólatras e que o 

castigo era justo. 

7:44-47 

 

P1: Sobre que assunto Estêvão está falando? 

R: Estêvão estava falando sobre a tenda da presença de Deus, i.e., a tenda que 

lembrava aos antepassados israelitas a presença de Deus com eles no deserto. 

 

P2: Como foi construída a tenda? 

R: Deus mandou Moisés fazer a tenda de acordo com um modelo que o próprio 

Deus lhe havia mostrado. 

 

P2a: O que os antepassados israelitas fizeram com a tenda? 

R: Eles levaram a tenda pelo deserto até que chegaam À nova terra. 



 

P2b: Até quando a tenda ficou com os israelitas? 

R: Até que Salomão construiu a casa (definitiva) do Senhor. 

7:48-50 

 

P1: v48: O que Estêvão está querendo mostrar? 

R: Que Deus não mora em casa construída por homens. 

 

P2: vs. 49-50: Por que Deus não mora em casas? 

R: Porque Ele é muito grande. 

 

P3: Sobre que casa Estêvão estava falando? Leia antes vs. 47,48. 

R: O templo. 

(Nota: Traduza “yet” (RSV) ou “mas” (BLH) Õ v48 Õ de maneira que fique 

evidente o contraste entre as duas unidades.) 

 

P4: Por que você pensa que Estêvão está dizendo que Deus não mora em casas 

como o templo de Salomão? 

R: Estêvão estava criticando (reprovando) a atitude dos seus ouvintes que 

tinham um indevido (excessivo) respeito pelo templo em vez de apenas relatar 

alguns fatos. 

7:51-53 

 

P1: v51: A quem Estêvão compara os seus ouvintes? 

R: Aos seus antepassados. 

 

P2: vs. 52,53: De que maneira os ouvintes são como os antepassados? 

R: a) Ambos rejeitaram o Espírito de Deus (Espírito Santo); b) Os antepassados 

mataram os profetas que profetizaram a vinda do Servo Santo e os ouvintes de 

Estêvão mataram o Servo Santo. 

 

P3: Quem é o Servo Santo? 

R: O Messias ÕJesus Cristo. 

7:54-60 

 

P1: O que os ouvintes de Estêvão fizeram? 

R: Eles apedrejaram Estêvão até a morte. 

 

P2: Por que eles tapara os ouvidos? 

R: Para não ouvir as blasfêmias que saiam da boca de Estêvão. Tapando os 

ouvidos eles mostravam que estavam muito zangados com o que Estêvão falava 

e muito envergonhados. 



(Nota: Israel acreditava que somente Deus existia e mais nenhum outro. 

Durante as perseguições eles gritavam: “Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o 

único Deus. A visão de Estêvão era considerada pelo Conselho Superior como 

uma blasfêmia. Eles mataram Jesus por afirmar que era igual a Deus.) 

 

P3: Por que Estêvão foi apedrejado? 

R: A Lei de Moisés dizia que o homem que falasse contra Deus devia morrer. 

Eles ficaram zangados porque Estêvão disse que Jesus era igual a Deus. 

 

P4: Quem estava presente no apedrejamento e concordava com a morte de 

Estêvão? 

R: Saulo, que mais tarde viria a ser o apóstolo Paulo. 

8:1-3  

 

P1: Quem foram expulsos pelas regiões da Judéia e Samaria?  

R: Todos os cristãos, menos os apóstolos.  

 

P2: Por que os cristãos foram espalhados?  

R: Porque a Igreja de Jerusalém começou a sofrer grande perseguição.  

 

P3: Quem estava chefiando a perseguição?  

R: Saulo.  

8:4-8  

 

P: O que aconteceu quando Filipe chegou em Samaria?  

R: Ele anunciava Cristo e fazia milagres. Todos o escutavam e viam os 

milagres.  

8:26-35  

 

P1: Qual é a história que está sendo contada?  

R: Como um oficial importante da Etiópia se tornou um cristão.  

 

P2: Conte a história nas suas própras palavras.  

R: O Senhor mandou Filipe ir para o sul, pelo caminho Jerusalém-Gaza. Aí 

encontrou um eunuco alto funcion rio da rainha Caudace da Etiópia, que tinha 

ido a Jerusalém adorar a Deus e estava voltando em sua carruagem lendo o 

livro do profeta Isaías. Por ordem do Espírito Santo, Filipe se aproximou do 

eunuco e perguntou se ele estava entendendo o que lia. O eunuco convidou 

Filipe para entrar na carruagem e explicar a passagem que estava lendo. Filipe 

falou sobre Jesus e, atendendo ao pedido do eunuco, batizou-o. E logo se 

separaram.  

 



P3: vs. 26-28: Antes de Filipe encontrar o eunuco, o que ele esteve fazendo?  

R: Ele esteve em Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando ao seu país 

quando Filipe o encontrou.  

 

P4: vs. 29-33: Sobre o que falava a Escritura que o eunuco estava lendo?  

R: Sobre uma pessoa que era como uma ovelha sendo levada para o matadouro.  

 

P5: v34: O que o eunuco perguntou sobre essa pessoa?  

R: O profeta está falando dele mesmo ou de outro?  

 

P6: v35: O que Filipe disse ao eunuco?  

R: Filipe anunciou as Coas Notícias sobre Jesus.  

8:36-40  

 

P1: Por que o eunuco parou a carruagem?  

R: Para que Filipe o batizasse.  

 

P2: O que aconteceu com Filipe depois que batizou o eunuco?  

R: O Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou embora.  

 

P3: O que aconteceu com o eunuco?  

R: Ele continuou o seu caminho, cheio de alegria.  

9:1,2  

 

P: Para que Saulo foi falar com o presidente dos sacerdotes?  

R: Para pedir (e receber) cartas de apresentação para poder prender os cristão 

em Damasco.  

9:3-9  

 

P1: O que aconteceu quando Saulo estava perto de Damasco?  

R: Uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele; ele caiu e ouviu a voz de 

Jesus dizendo que entrasse na cidade para receber novas instruções. Saulo se 

levantou, abriu os olhos, mas não pôde ver.  

 

P2: vs. 7,8: O que os homens que estavam com Saulo fizeram por ele?  

R: Eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco.  

 

P3: v9: Por que Saulo não comeu nem bebeu nada durante os três dias?  

R: Ele não podia ver, porisso ficou os três dias orando.  

9:10-16  

 



P1: vs. 10-12: O que o Senhor disse para Ananias fazer?  

R: Vai até Saulo e ponha as mãos sobre ele para que possa ver.  

 

P2: vs. 13-16: Ananias ficou feliz ou preocupado? Por que?  

R: Ele estava preocupado porque conhecia Saulo e sabia que ele estava em 

Damasco para prender e levar os cristãos.  

9:17-19a  

 

P1: v17: O que fez Ananias depois que o Senhor falou?  

R: Ele foi e pôs as mãos sobre Paulo que ficou vendo novamente e se encheu do 

Espírito Santo.  

 

P2: vs. 18,19a: O que aconteceu com Saulo?  

R: Alguma coisa parecida com escamas caiu dos seus olhos e ele pôde ver de 

novo. Em seguida se levantou e foi batizado. E depois de comer, ficou forte como 

antes.  

9:19b-22  

 

P1: vs. 19,20: O que fez Saulo em Damasco?  

R: Ele começou logo a anunciar Jesus nas casas de oração dos judeus.  

 

P2: v21: Por que os que ouviam Saulo ficavam admirados?  

R: Todos sabiam que Saulo estava em Damasco para prender os cristãos, mas 

agora ele defendia e falava sobre Jesus.  

 

P3: v22: Quais foram os resultados da pregação de Paulo?  

R: Ele apresentou provas tão fortes de que Jesus era o Messias, que os judeus 

que moravam em Damasco ficaram sem saber o que dizer.  

9:23-25  

 

P1: vs. 23,24: Por que os judeus queriam matar Saulo?  

R: Eles não sabiam o que dizer diante das provas que Saulo apresentou que 

Jesus era o Messias e ficaram zangados e com ciúmes porque muitos judeus se 

tornavam cristãos.  

 

P2: v25: Como Paulo fugiu de Damasco?  

R: Alguns seguidores de Paulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por 

uma abertura na muralha da cidade.  

9:26-31  

 

P1: Para onde Saulo foi?  



R: Jerusalém.  

 

P2: Por que os discípulos não o aceitaram?  

R: Eles estavam com medo e não acreditaram que Saulo era seguidor de Cristo.  

 

P3: vs. 27-29: O que aconteceu quando Saulo discutia e conversava com os 

judeus que falavam a língua grega?  

R: Os judeus procuravam um jeito de matá-lo.  

 

P4: v30: O que os cristãos fizeram?  

R: Eles levaram Saulo até a cidade de Cesaréia e depois o mandaram para a 

cidade de Tarso Õ sua cidade natal.  

 

P5: v31: Qual foi o resultado da mudança qu Jesus fez no coração de Saulo?  

R: Saulo não perseguiu mais os cristãos e ele mesmo se tornou um discípulo.  

 

P5a: E o que aconteceu com a Igreja em toda a região da Judéia, Galiléia e 

Samaria?  

R: A Igreja rstava em paz, e cada vez ficava mais forte e crescia com a ajuda do 

Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor.  

9:32-35  

 

P1: vs. 32-34: O que Pedro fez em Lida?  

R: Ele curou um homem chamado Enéias.  

 

P2: v35: Por que o povo de Lida se converteu ao Senhor?  

R: Porque eles viram o grande milagre realizado por Paulo.  

9:36-43  

 

P1: vs. 36,37: Diga como era Tabita/Dorcas antes de morrer.  

R: Tabita era uma seguidora de Jesus. Ela passava todo o seu tempo fazendo o 

bem e ajudando os pobres.  

 

P2: vs. 37,38: Por que os seguidores de Jesus mandaram chamar Pedro?  

R: Porque eles acreditavam que Pedro tinha poder para ajudar Tabita/Dorcas.  

 

P3: vs. 39-41: O que Pedro fez em Jope?  

R: Ele levantou Dorcas para a vida (ressuscitou).  

 

P4: v42: O que aconteceu quando os moradores de Jope souberam do milagre?  

R: Muitos creram no Senhor.  

10:1-8  



 

P1: vs. 1,2: O que Lucas diz sobre Cornélio nesses 2 versículos?  

R: Cornélio era romano, religioso e generoso.  

 

P2: vs. 3-6: Qual foi a visão de Cornélio?  

R: Um anjo do Senhor chegou perto de Cornélio e disse para Cornélio mandar 

buscar Simão Pedro.  

 

P3: vs. 7,8: O que fez aCornélio depois que o anjo foi embora?  

R: Cornélio mandou dois empregados e um soldado a Jope.  

 

P4: Para que esses três homens foram a Jope?  

R: Para trazer Simão Pedro a Cesaréia para ver Cornélio.  

10:9-16  

 

P1: v9: O que Pedro estava fazendo no terraço da casa?  

R: Pedro estava no terraço para orar.  

(Nota: Tenha certeza que o co-tradutor sabe que esse era um costume muito 

comum entre o povo judeu. As casas tinham um terraço que servia de telhado e 

os judeus costumavam subir lá para orar.)  

 

P2: vs. 10-12: Qual foi a visão de Pedro?  

R: Ele viu um grande lençol fque descia do céu até o chão.  

 

P2a: O que havia dentro do lençol?  

R: Todos os tipos de animais de quatro patas, de vidros que se arrastam 

(répteis) e de aves.  

 

P3: O que a voz disse para Pedro fazer?  

R: Matar e comer aqueles animais.  

 

P3a: Por que Pedro não quis comer os animais?  

R: Porque a Lei de Moisés não permitia que os judeus comessem alguns animais 

que eram considerados impuros.  

 

P4: v15: O que a voz tornou a falar?  

R: Não chame de impuro auilo que Deus purificou.  

 

P5: De quem era a voz?  

R: De Deus.  

 

P6: v16: O que aconteceu depois que esse fato se repetiu 3 vezes?  

R: O lençol foi levado de volta para o céu.  



10:17-23a  

 

P1: v17: O que aconteceu enquanto Pedro pensava no significado da visão?  

R: Chegaram os três homens que Cornélio havia mandado.  

 

P1a: v19: O que o Espírito Santo disse enquanto Pedro ainda pensava na visão?  

R: O Espírito Santo disse a Pedro para ir com os três homens.  

 

P2: v17: Em que lugar os homens encontraram Pedro?  

R: Na casa de Simão o curtidor de couro.  

 

P3: v20: Por que Pedro não devia ter medo daqueles homens?  

R: Porque foi o Espírito Santo que mandou os homens ali para levar Pedro a 

Cornélio.  

 

P4: v22: Qual foi a resposta dos homens quando Pedro perguntou, “Por que 

vieram aqui?”  

R: “Um anjo de Deus disse a Cornélio para chamar você À casa dele e ouvir o 

que você vai dizer.”  

 

P4a: v22: O que os homens disseram sobre Cornélio?  

R: Eles disseram que Cornélio era um homem bom, que adorava a Deus e que 

era muito respeitado pelos judeus.  

 

P5: v23: Como Pedro recebeu os três homens?  

R: Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite.  

10:23b-33  

 

P1: v24: Quando Pedro e Cornélio se encontraram?  

R: Dois dias depois que os homens encontraram Pedro.  

 

P1a: v25: O que fez Cornélio quando se encontrou com Pedro?  

R: Cornélio ajoelhou-se e se curvou diante de Pedro.  

 

P2: v26: O que fez Pedro?  

R: Pedro levantou Cornélio e disse: “Fique de pé porque eu sou apenas um 

homem como você.”  

 

P3: vs. 28,29a: Por que Pedro atendeu de boa vontade o pedido de Cornélio?  

R: Mesmo não sendo permitido a um judeu (Pedro era judeu) se reunir com um 

estrangeiro (Cornélio era romano), Deus havia mostrado a Pedro que não devia 

considerar ninguém impuro ou indigno.  

(Nota: Esse é o significado da visão de Pedro.)  



 

P4: vs. 29b-33: Qual foi a resposta de Cornélio quando Pedro quis saber por que 

o mandaram chamar?  

R: Veja o texto.  

 

P5: v30: Quanto tempo se passou desde que o anjo falou com Cornélioaté aquele 

momento?  

R: Três dias se passaram. Esse era o quarto dia depois que o anjo falou com 

Cornélio.  

10:34-43  

 

P1: vs. 34,35: Sobre que assunto Pedro está falando?  

R: Sobre o que Deus ensinou a ele na sua visão em Jope.  

 

P2: vs. 36-41: Qual é a mensagem de Pedro nesse trecho?  

R: Ele fala sobre as Boas Notícias do Evangelho, sobre o minstério de Jesus 

Cristo, especialmente sobre Sua morte e ressurreição.  

 

P3: v43a: O que Pedro apresenta para provar essas verdades?  

R: As Escrituras Sagradas Õ o que os profetas falaram sobre Jesus Cristo.  

 

P4: vs. 42,43: Por que os apóstolos devem anunciar as Boas Notícias do 

Evangelho e dizer que Jesus é o Juiz dos vivos e dos mortos?  

R: Para que os que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo 

recebam o perdão dos pecados por meio do Seu nome.  

10:44-48  

 

P1: v44: O que aconteceu quando Pedro ainda estava falando?  

R: O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.  

 

P1a: v45: Que pessoas ficaram admiradas com esse acontecimento?  

R: Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro.  

 

P2: vs. 46.47: O que Pedro disse quando percebeu que aquela gente recebera o 

Espírito Santo?  

R: Pedro disse que eles deviam ser batizados com gua.  

 

P3: v48: Depois do batismo Pedro ficou com eles mais alguns dias?  

R: Sim.  

11:1-3  

 

P: v2: O que aconteceu quando Pedro chegou em Jerusalém?  



R: Pedro foi criticado pelos que eram a favor da circuncisão dos não-judeus 

(estrangeiros).  

 

Pa: v3: Por que?  

R: Eles achavam que Pedro não devia ter se hospedado e comido na casa de 

homens que não foram circuncidados.  

11:4-18  

 

P1: vs. 4-17: Pedro contou a mesma história que lemos em 10:9-48?  

R: Sim, mas com outras palavras.  

 

P1a: Por que?  

R: Para se defender diante dos que o haviam criticado.  

 

P2: A defesa de Pedro foi eficiente?  

R: Sim, porque não o criticaram mais e louvaram a Deus.  

11:19-26  

 

P1: v19: Quando foram espalhados os seguidores de Jesus?  

R: Logo depois da morte de Estêvão.  

 

P1a: Qual foi a causa dessa dispersão?  

R: A perseguição que eles sofreram.  

 

P2: Por que a Ifreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antióquia?  

R: Veja o texto.  

 

P3: vs. 25,26: Logo depois, para onde foi e o que fez Barnabé?  

R: Veja o texto.  

 

P4: v26: Como foram chamados os seguidores de Cristo em Antioquia?  

R: Cristãos.  

11:27-30  

 

P1: vs. 27-30: Quando aconteceu a “grande fome” profetizada por •gabo?  

R: Quando Cl udio era o Imperador.  

 

P2: vs. 29,30: Quam mandou ajuda aos irmãos que moravam na Judéia?  

R: Os cristãos da Antioquia.  

(Nota: Essa foi uma ação coletiva e não individual.)  

 

P3: vs. 29,30: Qual foi a ajuda que eles enviaram?  



R: Uma ajuda em dinheiro, tendo cada um contribuído de acordo com o que 

tinha.  

12:1-5  

 

P1: vs. 1-5: Qual é o assunto desse trecho?  

R: Mais perseguições.  

 

P2: v2: Que participação teve Herodes na morte de Tiago e na prisão de Pedro?  

R: Foi Herodes quem mandou matar Tiago e prender Pedro.  

 

P3: v3: Por que Herodes mandou prender Pedro?  

R: Para agradar os judeus.  

 

P3a: Quando Pedro foi preso?  

R: Durante a festa dos Paàs sem Fermento (PÁscoa).  

 

P4: v4: O que Herodes pretendia fazer depois da festa dos Paàs sem Fermento?  

R: Herodes queria apresentar Pedro ao povo judeu.  

12:6-10  

 

P1: vs. 6-10: Qual é o assunto desse trecho?  

R: Pedro é libertado da prisão.  

 

P2: Quando aconteceu?  

R: Na noite antes de Herodes apresentá-lo ao povo.  

 

P3: vs. 6-10: Descreva como aconteceu.  

R: Veja o texto.  

 

P4: v10: Quando o anjo foi embora e deixou Pedro?  

R: Quando eles estavam fora da prisão e andando por uma rua.  

12:11-19  

 

P1: v11: O que aconteceu depois que o anjo deixou Pedro?  

R: Pedro compreendeu que o Senhor havia mandado o anjo para livrá-lo do 

poder de Herodes e de tudo que os judeus queriam fazer a ele.  

 

P2: vs. 12-17: Como a Igreja reagiu quando Pedro foi À casa de Maria, logo 

depois de sua fuga?  

R: Veja o texto sobre: a) Roda, a empregada Õ v14; b) As pessoas dentro da casa 

Õ vs. 15,16.  

 



P3: vs. 18,19a: Qual foi a reação de Herodes diante da fuga de Pedro?  

R: Herodes mandou os guardas procurarem Pedro.  

 

P3a: Os guardas acharam Pedro?  

R: Não.  

 

P3b: O que fez Herodes com os guardas?  

R: Herodes mandou matar os guardas.  

 

P4: v19b: O que fez Herodes depois?  

R: Veja o texto.  

12:20-25  

 

P1: v20: Por que o povo de Tiro e de Sidom foi visitar Herodes?  

R: Porque Herodes estava com raiva desse povo.  

 

P1a: O que o povo pediu a Herodes?  

R: Eles pediram para Herodes fazer as pazes porque o país deles recebia 

alimentos do país de Herodes.  

 

P2: vs. 21-23: O que aconteceu quando Herodes fez um discurso?  

R: O povo começou a gritar, dizendo que Herodes era um deus.  

 

P2a: O que aconteceu a Herodes?  

R: Um anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido por vermes.  

 

P2b: Por que o anjo do Senhor feriu Herodes?  

R: Porque ele aceitou a honra que só Deus merece.  

 

P3: v24: O que aconteceu com a palavra de Deus?  

R: A palavra de Deus ia se espalhando e crescia cada vez mais.  

 

P4: Qual foi o trabalho que Barnabé e Saulo terminaram?  

R: A missão de levar o dinheiro que a Igreja em Antioquia mandou para a Igreja 

em Jerusalém.  

 

P4a: O que fizeram Barnabé e saulo depois que terminaram esse trabalho?  

R: Eles voltaram de Jerusalém para Antioquia levando João Marcos com eles.  

13:1-5  

 

P1: v1: Que profetas e mestres haviam na Igreja de Antioquia?  

R: Veja o texto.  



(Nota: Verifique se são conhecidos os significados das palavras “tetrarca” e 

“negro”.)  

 

P2: v2: O que disse o Espírito Santo?  

R: Para separarem Barnabé e Saulo para um trabalho que Ele os havia 

chamado.  

 

P2a: O que fizeram os cristãos de Antioquia?  

R: Eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e se 

despediram deles.  

 

P3: vs. 4,5a: O que fizeram Barnabé e Saulo?  

R: Veja o texto.  

 

P3a: v5b: Quem estava com eles?  

R: João Marcos estava com eles.  

13:6-12  

 

P1: v6: Para onde foram Barnabé e Saulo?  

R: Eles atravessaram toda a ilha até a cidade de Pafos.  

 

P1a: Quem eles encontraram em Pafos?  

R: Eles encontraram um judeu má gico, falso profeta, chamado Barjesus.  

 

P2: vs. 7,8: Por que o governador Sérgio Paulo mandou chamar Barnabé e 

Paulo?  

R: Porque ele queria ouvir a Palavra de Deus.  

 

P2a: Quem era contra os apóstolos?  

R: O má gico Elimas Õ Esse era o nome grego do falso profeta Barjesus.  

 

P2b: Por que Elimas era contra os apóstolos?  

R: Porque ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã.  

 

P3: vs. 9-11: O que Saulo/Paulo disse que Elimas era?  

R: Filho do Diabo. Inimigo de tudo que é bom.Malvado e mentiroso.  

 

P3a: O que Saulo/Paulo disse que Elimas estava fazendo?  

R: Que ele estava torcendo o verdadeiro ensino do Senhor.  

 

P3b: Como o Senhor iria castigar Elimas?  

R: Ele iria ficar cego e por algum tempo não veria a luz do sol.  

 

P4: v11b: O que aconteceu com Elimas?  



R: Elimas ficou cego.  

 

P4a: v12: O que fez o governador?  

R: Ele creu e ficou admirado com os ensinos do Senhor.  

13:13-16  

 

P1: vs. 13,14: Para onde foram Paulo e seus companheiros?  

R: Primeiro eles foram para Perge, na região da Panfília, e depois foram para 

Antioquia, na região da Pisídia.  

 

P1a: v13b: O que aconteceu com João Marcos?  

R: João Marcos separou-se de Paulo e seus companheiros e voltou para 

Jerusalém.  

 

P2: Quando os chefes da casa de oração pediram a Paulo para dizer uma 

palavra para animar o povo?  

R: Depois da leitura da Lei de Moisés e dos livros dos profetas.  

 

P3: v16: O que fez Paulo?  

R: Ele se levantou, fez um sinal com a mão e começou a falar.  

 

P3a: Para quem ele falou?  

R: Para os homens de Israel e de outras nações que estavam ali adorando a 

Deus.  

13:17-20a  

 

P1: vs. 17-20: Qual é o ponto principal sobre o qual Paulo está falando?  

R: Sobre as coisas que Deus fez aos antepassados deles.  

 

P2: v18: O que Deus fez durante quarenta anos?  

R: Aguentou aquela gente no deserto.  

13:20b-25  

 

P1: v20b-25: Qual é o ponto principal sobre o qual Paulo está falando?  

R: Sobre os antecedentes históricos do ministério de Jesus.  

 

P2: v20b: Quem era Samuel?  

R: O último dos juízes. (E não um rei.)  

 

P3: v22: O que Deus disse sobre Davi?  

R: Que Davi era uma pessoa que agradava a Deus.  

 



P4: v25: O que João Batista disse sobre ele mesmo?  

R: Que ele não era aquele que os judeus estavam esperando.  

 

P4a: O que João Batista disse sobre Jesus?  

R: Que Jesus era aquele que os judeus estavam esperando Õ o Messias.  

13:26-33  

 

P1: vs. 26-33: Qual é o ponto principal sobre o qual Paulo está falando?  

R: As profecias relativa À vida e o ministério de Jesus e a rejeição e a 

não-compreensão do povo de que Jesus é o Salvador.  

 

P2: v29: Sobre quem as Escrituras Sagradas estão falando?  

R: Jesus.  

 

P3: v31: Para quem Jesus apareceu depois de ressuscitar?  

R: ’queles que O acompanhavam da Galiléia para Jerusalém.  

 

P3a: Durante quanto tempo Jesus apareceu?  

R: Durante muitos dias.  

(Nota: Eles também viram Jesus antes, quando O acompanhavam.)  

 

P4: v33: O que Deus diz para Jesus nesses versos do Salmo 2?  

R: Que Jesus é o Seu filho. “Hoje” Ele se tornou Pai de Jesus. (Deu poder a 

Jesus para fazer a Sua obra.)  

13:34-41  

 

P1: vs. 34-37: Quem foi destruído pela morte?  

R: Davi (embora tenha cumprido os palanos de Deus).  

 

P1a: v37: Quem não foi destruído pela morte e nunca ser ?  

R: Jesus Õ aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos.  

 

P2: vs. 38-41: Qual é o ponto principal sobre o qual Paulo está falando?  

R: Que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão é anunciada e que 

aquele que crê é libertado de todos os pecados que a Lei de Moisés não pode 

livrar.  

 

P2a: O que Paulo quer que seus ouvintes façam?  

R: Que creiam em Jesus e na Sua mensagem.  

13:42-52  

 

P1: vs. 42-52: Qual o tema principal desse trecho?  



R: A resposta dos judeus contra o que Paulo dizia.  

 

P2: v42: O que aconteceu quando Paulo e Barnabé estavam sando da reunião?  

R: Veja o texto.  

Ra: Eles foram convidados para voltar no sábado seguinte para falar sobre o 

mesmo assunto.  

 

P3: v43: Quando Paulo e Barnabé foram seguidos por muitos judeus e outras 

pessoas convertidas ao Judaísmo?  

R: Depois que terminou a reunião na casa de oração.  

 

P4: vs. 44,45: O que aconteceu no sábado seguinte quado os judeus viram a 

multidão?  

R: Eles ficaram com muita inveja e começaram a falar contra o que Paulo dizia, 

e ainda o insultavam.  

 

P4a: v46: Qual foi a reação de Paulo e Barnabé?  

R: Eles falaram com mais coragem ainda.  

 

P5: vs. 46-47: O que Paulo e Barnabé disseram (basicamente)?  

R: Que Deus mandou Paulo e Barnabé levarem a mensagem de salvação aos 

estrangeiros (não-judeus) porque os próprios judeus rejeitaram a Palavra de 

Deus.  

 

P6: v48: O que os não-judeus (estrangeiros) fizeram?  

R: Veja o texto.  

Ra: Eles ficaram muito alegres, elegiaram a mensagem do Senhor e creram que 

foram escolhidos para a vida eterna.  

 

P7: vs. 49-50: O que fizeram os judeus?  

R: Começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região.  

 

P7a: v51: O que fizeram Paulo e Barnabé?  

R: Eles sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra os 

judeus e foram para a cidade de Icônio.  

 

P7b: v52: Como se sentiam os cristãos de Antioquia?  

R: Eles estavam muito alegres e cheios do Espírito Santo.  

14:1-7  

 

P1: vs. 1-4: O que aconteceu em Icônio?  

R: A mesma coisa que aconteceu em Antioquia da Pisídia Õ divisão entre o povo 

da cidade. Veja o texto.  

 



P2: v3: O que o Senhor provou?  

R: Que a mensagem dos apóstolos sobre a sua graça era verdadeira.  

 

P2a: Como o Senhor provou essa verdade?  

R: O Senhor deu aos apóstolos o poder de fazerem milagres e maravilhas.  

 

P3: v5: O que fizeram os não-judeus e os judeus juntos com os seus líderes?  

R: Resolveram maltratar e apedrejar os apóstolos.  

 

P3a: vs. 6,7: O que fizeram Paulo e Barnabé quando souberam disso?  

R: Eles fugiram para Listra e Derbe e ali anunciaram as Boas Notícias do 

Evangelho.  

14:8-13  

 

P1: vs. 8-10: O que aconteceu em Listra?  

R: Veja o texto.  

Ra: Paulo curou um homem aleijado dos pés, que havia nascido paralítico e 

nunca tinha andado.  

(Nota: Esteja certo que a tradução não dê a idéia de que Paulo questiona se o 

homem podia ou não ser curado.)  

 

P2: vs. 11-13: O que aconteceu depois que o homem começou a andar?  

R: Veja o texto.  

Ra: O povo começou a gritar: “Os deuses chegaram em forma de homens!” E 

deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo.  

(Nota: Esteja certo de que o termo usado para “deuses” seja diferente do termo 

usado para “Deus”.)  

14:14-20  

 

P1: vs. 14-17: O que Paulo e Barnabé fizeram quando souberam que o povo 

queria oferecer sacrifícios a eles?  

R: Veja o texto.  

Ra: Eles rasgaram suas roupas para mostrar que não podiam aceitar aquele 

costume.  

(Nota: Esteja certo que o significado de “rasgaram suas roupas” seja entendido 

Õ não aceitar esse costume.)  

 

P2: v18: Qual foi a resposta da multidão para o que os apóstolos disseram?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Fique certo de que a idéia de “grande dificuldade para evitar” tenha sido 

compreendida.)  

 

P3: vs. 19-20: De onde vieram esses judeus?  



R: De Antioquia da Pisídia e de Icônio.  

 

P3a: O que eles fizeram com Paulo?  

R: Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que 

estava morto.  

14:21-28  

 

P1: Para onde os apóstolos foram?  

R: Derbe (v20), Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia.  

 

P1a: O que os apóstolos fizeram nesses lugares?  

R: Veja o texto.  

(Nota: 1. Ocupar um cargo não é o bastante para se entrar no Reino de Deus. É 

preciso “passar por muitos sofrimentos”. 2. Fique certo de que o motivo para 

jejum e oração seja compreendido.)  

 

P2: vs. 24-26: Para onde mais foram os apóstolos?  

R: Panfília, Perge, At lia, Antioquia da Síria (no primeiro lugar onde ficaram, 

não é a mesma que “da Pisídia”).  

 

P2a: O que fizeram os apóstolos nesse período?  

R: Veja o texto.  

 

P3: vs. 27,28: O que eles fizeram quando chegaram em Antioquia?  

R: Reuniram as pessoas e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, 

e como Ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também cressem.  

(Nota: Faça ficar evidente que a atividade (obra) de Deus é o ponto principal 

desse trecho, e que o significado da figura “abrir o caminho” fique bem 

compreendido.)  

15:1,2  

 

P1: v1: O que esses homens da Judéia foram fazer em Antioquia?  

R: Eles foram dizer aos cristãos que eles não podiam se salvar se não fossem 

circuncidados como manda a Lei de Moisés.  

 

P2: v2: O que Paulo e Barnabé fizeram?  

R: Eles não concordaram com isso e tiveram uma discussão muito forte com os 

homens da Judéia.  

 

P2a: v2: O que decidiram os cristãos de Antioquia?  

R: Eles decidiram mandar Paulo, Barnabé e outros a Jerusalém para estudar 

esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da Igreja.  



15:3-5  

 

P1: vs. 3,4: O que eles contaram quando passaram pelas regiões da Fenícia e da 

Samaria e quando chegaram a Jerusalém?  

R: Eles contaram como os não-judeus estavam se convertendo a Deus e, 

também, tudo o que Deus havia feito por meio deles.  

(Nota: Deve ficar claro que o relato era sobre as atividades dos apóstolos, mas 

ao mesmo tempo era uma obra de Deus.)  

 

P2: v5: O que pensavam os cristãos que ainda eram membros do partido dos 

fariseus?  

R: Que os não-judeus tinham de ser circuncidados e obedecer a Lei de Moisés.  

 

P2a: Por que eles pensavam assim?  

R: Eles pensavam que só assim Deus aceitaria os não-judeus.  

15:6-11  

 

P1: vs. 6,7: Quando Pedro se levantou e começou a falar?  

R: Depois de muita discussão entre os apóstolos e presbéteros que se reuniram 

para estudar o assunto.  

 

P1a: vs. 8,9: qual é o ponto central desse trecho?  

R: Que Deus não faz diferença nenhuma entre os judeus e os não-judeus.  

 

P2: v10: O que Pedro diz que os judeus estão fazendo quando querem obrigar os 

não-judeus a proceder assim (v5)?  

R: Que eles estão querendo desafiar a Deus (desprezando o que Deus fez Õ v11) 

tentando colocar uma carga pesada sobre os não-judeus.  

 

P3: Como Deus salva o judeu que crê?  

R: Do mesmo modo que salva o não-judeu que crê Õ pela graça do Senhor Jesus.  

15:12-18  

 

P1: v12: Por que todos os que estavam ali ficaram calados?  

R: Por causa das coisas que Pedro disse (vs. 7-11).  

 

P2: vs. 14-18: Qual é a mensagem de Deus que Tiago diz que os profetas 

transmitiram?  

R: Que Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus escolhendo do meio 

deles um povo para ser o Seu povo.  

 

P3: v16: O que Deus está dizendo sobre Davi?  



R: Que Ele vai reconstruir a casa de Davi que está caída.  

 

P4: v17: O que acontecerá com os outros povos?  

R: Os outros povos e outras nações vão procurar o Senhor.  

15:19-21  

 

P: vs. 19,20: O que Tiago acha que eles (os apóstolos e os prebíteros) devem 

dizer aos não-judeus?  

R: Que eles não devem fazer três coisas: 1. Não comer comida impura Õ carne 

de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos; 2. Não pratiquem 

imoralidade; 3. Não comer carne nem sangue de animal que foi estrangulado.  

15:22-29  

 

P1: vs. 22,23a: O que os apóstolos e presbíteros resolveram fazer?  

R: Mandar uma carta aos não-judeus que seria levada por um grupo de homens.  

 

P2: vs. 23-29: O que eles escreveram nessa carta?  

R: As coisas que Tiago achava que deviam ser ditas aos não-judeus Õ vs. 19-21.  

15:30-35  

 

P: Como eles receberam os visitantes e a carta?  

R: Eles ficaram muito alegres.  

 

Pa: Qual foi a reação deles quando Judas e Silas falaram?  

R: Eles se sentiram encorajados e cheios de entusiasmo.  

 

Pb: Por que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia?  

R: Para ensinar e anunciar a Palavra do Senhor.  

15:36-41  

 

P1: Quando Paulo e Barnabé tiveram uma discussão?  

R: Algum tempo depois quando Paulo sugeriu que eles visitassem os irmãos em 

cada cidade onde já haviam anunciado a Palavra do Senhor.  

 

P1a: Qual foi o motivo da discussão?  

R: Barnabé queria levar João Marcos com eles, mas Paulo achava que não daria 

certo porque João Marcos já os havia abandonado antes (na Panfília).  

 

P2: vs. 39-41: Qual foi o resultado dessa discussão?  

R: Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo foi com Silas para a Síria e 

a Cilícia.  



16:1-5  

 

P1: Onde Paulo encontrou Timóteo?  

R: Na cidade de Listra.  

 

P1a: O que Paulo fez com Timóteo entes de viajarem?  

R: Paulo circuncidou Timóteo.  

 

P1b: Por quê?  

R: Porque os judeus daquela região, sabendo que o pai de Timóteo era grego, só 

o receberiam se estivesse circuncidado.  

 

P2: O que eles faziam quando chegavam em cada cidade?  

R: Eles entregavam aos cristãos de cada cidade a carta contendo as decisões que 

os apóstolos e presbíteros tinham tomados em Jerusalém.  

 

P2a: O que acontecia em cada cidade onde cegavam?  

R: As igrejas ficavam mais fortes e o número de cristãos cada dia aumentava 

mais.  

(Nota: Faça que fique claro que era o povo que ficava mais forte e não o edifício 

da igreja.)  

16:6-10  

 

P1: vs. 6,7: Por que o Espírito Santo não os deixou anunciar a mensagem na 

•sia e na Bitínia?  

R: Porque Ele queria que fossem para a Macedônia Õ vs. 9,10.  

 

P2: vs. 9,10: Como Paulo ficou sabendo que Deus queria que ele pregasse o 

Evangelho na Macedônia?  

R: Paulo teve uma visão. Veja o texto.  

16:11-15  

 

P1: vs. 11,12: Qual foi a primeira cidade que eles visitaram na Macedônia?  

R: Filipos.  

 

P1a: Como eles chegaram lá ?  

R: Veja o texto.  

 

P2: vs. 13,14: Onde eles encontraram Lídia?  

R: Na beira de um rio onde eles pensavam que deveria haver um lugar de 

oração para os judeus.  

 



P3: vs. 14,15: Quem era Lídia?  

R: Ela era da cidade de Tiatira onde vendia roupas finas. Ela não era judia mas 

adorava o Senhor.  

 

P3a: O que aconteceu com Lídia?  

R: O Senhor abriu a sua mente para que compreendesse o que Paulo dizia e, 

logo depois, ela e as pessoas de sua casa foram batizadas.  

16:16-24  

 

P1: v16: Quem era essa pessoa que os apóstolos encontraram?  

R: Era uma escrava que tinha um espírito mau e que adivinhava o futuro. Os 

seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela.  

 

P2: v17: O que a escrava estava dizendo sobre Paulo e Silas?  

R: Que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam como o povo poderia 

se salvar.  

 

P2a: v18: Qual foi a reação de Paulo?  

R: Paulo ficou aborredo e mandou que o espírito mau saísse da moça. E o 

espírito saiu.  

 

P2b: v19a: Por que os donos da moça ficaram zangados?  

R: Porque eles viram que não podiam mais ganhar dinheiro com as 

adivinhações dela.  

 

P2c: v19b: O que fizeram eles?  

R: Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das 

autoridades.  

 

P2d: vs. 20,21: O que eles disseram sobre Paulo e Silas?  

R: Que eles estavam ensinando costumes que eram contra a lei deles.  

 

P2e: vs. 22,23: O que fez a multidão e os soldados?  

R: Rasgaram as roupas de Paulo e Silas, bateram muito neles e depois os 

jogaram na prisão.  

 

P2f: v24: O que fez o carcereiro com eles?  

R: O carcereiro os levou para o fundo da cadeia e prendeu os pés deles.  

16:25-34  

 

P1: vs. 25,26: O que aconteceu mais ou menos À meia-noite?  

R: O chão começou a tremer, as portas se abriram e as correntes que prendiam 

os presos se soltaram.  



 

P1a: v27: Qual foi a reação do carcereiro?  

R: Ele puxou a espada para se matar.  

 

P1b: v28: Por que o carcereiro não se matou?  

R: Porque ele percebeu que os prisioneiros não tinham fugido.  

 

P2: vs. 29,30: Então o que fez o carcereiro?  

R: Ele perguntou a Paulo e Silas: “O que devo fazer para me salvar?”  

 

P2a: vs. 31,32: O que disseram Paulo e Silas?  

R: “Creia no Senhor Jesus, e você será salvo Õ você e sua família.” E 

anunciaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos da casa dele.  

 

P2b: vs. 33,34: Como podemos saber que o carcereiro aceitou a Palavra de Deus?  

R: Ele tratou dos apóstolos e lavou as suas feridas; foi batizado; levou os 

apóstolos para casa e deu comida a eles e ficaram muito contentes porque 

estavam crendo em Deus.  

(Nota: Preserve a ambiguidade, não especificando que foi somente Paulo que 

realizou o batismo. Faça que o sentido da expressão “lavar as feridas” fique bem 

compreendido.)  

16:35-40  

 

P1: vs. 35,36: O que aconteceu na manhã seguinte?  

R: As autoridades romanas mandaram ordens para soltarem Paulo e Silas.  

 

P1a: v37: Por que Paulo disse que eram as próprias autoridades romanas que 

deviam soltá-los?  

R: Porque eles não tinham cometido crime algum e, além disso, eram romanos e 

foram surrados publicamente.  

 

P2: vs. 38-40: O que aconteceu quando as autoridades souberam que Paulo e 

Silas eram romanos?  

R: Eles ficaram com medo, foram pedir desculpas e os tiraram da prisão.  

17:1-4  

 

P1: vs. 1-3: O que Paulo e Silas fizeram quando chegaram a Tessalônica?  

R: Veja o texto.  

Ra: Eles foram para uma casa de oração dos judeus.  

 

P1a: O que faziam eles na casa de oração?  

R: Eles discutiam sobre as Escrituras Sagradas.  

 



P1b: O que Paulo dizia para os judeus?  

R: Paulo explicava e provava que o Messias precisava sofrer, e que depois de 

morrer tinha de ressuscitar.  

 

P2: Como “alguns” reagiram diante das palavras de Paulo e Silas?  

R: Eles (“alguns”) se convenceram e se juntaram a Paulo e Silas.  

 

P2a: Quem eram esses “alguns”?  

R: Eram judeus da casa de oração.  

 

P2b: Outras pessoas tam/bem creram?  

R: Sim Õ grande número de gregos e muitas mulheres importantes se juntaram 

ao grupo.  

17:5-9  

 

P1: vs. 5-7: Como os judeus reagiram?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Esclareça que foi o povo da cidade e não a cidade que fez a desordem Õ 

KJV.)  

 

P1a: v5: Como reagiram os judeus?  

R: Eles ficaram com inveja e mandaram buscar um grupo de malandros para 

fazerem desordens na cidade.  

 

P1b: v5: Quem eram os “judeus”?  

R: Eram os judeus que não creram (KJV) e alguns líderes (LB).  

 

P1c: O que os desordeiros fizeram com Jasão?  

R: Eles assaltaram a casa de Jasão e o arrastaram (junto com outros irmãos) 

até as autoridades da cidade.  

 

P1d: Qual era a acusação que faziam contra Jasão?  

R: Que tinha hospedado Paulo e Silas, os quais estavam falando que havia 

outro rei chamado Jesus e desobedeceram as leis do Imperador romano.  

17:10-15  

 

P1: v10: Por que os irmãos de Tessalônica mandaram Paulo e Silas para a 

cidade de Beréia?  

R: Porque os irmãos ficaram com mêdo que acontecesse alguma coisa com eles.  

 

P2: v11: O que as pessoas de Beréia faziam melhor do que as de Tessalônica?  



R: Elas eram mais educadas e ouviam a mensagem com muito interesse. E 

também estudavam as Escrituras Sagradas para saberem se o que Paulo dizia 

era verdade.  

  

P3: v12: O que isso tudo resultou?  

R: Muitas pessoas creram, entre eles grande números de gregos e também de 

mulheres gregas da alta sociedade.  

 

P4: vs. 13-15: O que aconteceu quando os judeus de Tessalônica souberam que 

Paulo estava em Beréia anunciando a palavra de Deus? O que os irmãos de 

Beréia fizeram?  

R: Veja o texto.  

 

P4a: v13: O que fizeram os judeus de Tessalônica quando souberam que Paulo 

anunciava a Palavra de Deus em Beréia?  

R: Eles foram para Beréia e começaram a agitar e atiçar o povo contra Paulo e 

Silas.  

 

P4b: O que fizeram os irmãos de Beréia?  

R: Eles mandaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo facaram em Beréia.  

 

P4c: O que fizeram os amigos de Paulo?  

R: eles foram com Paulo até Atenas e depois voltaram para Beréia, levando um 

recado de Paulo para Silas e Timóteo.  

17:16-21  

 

P1: vs. 16,17: O que Paulo fez em Atenas, enquanto esperava por Silas e 

Timóteo?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Os motivos pelos quais os atenienses usavam os ídolos devem ficar bem 

esclarecidos.)  

 

P2: vs. 18-21: Qual foi a reação das pessoas presentes? Por quê?  

R: a) Veja o texto vs. 18,19. b) Veja o texto 20,21.  

 

P3: v18a: Que pessoas discutiram com Paulo?  

R: Alguns professores epicureus e estóicos.  

 

P4: v18b: O que alguns deles perguntavam?  

R: “O que este ignorante está querendo dizer?” e “Parece que está falando de 

deuses estrangeiros.” 

17:22-31  

 



P1: vs. 22,23: O que Paulo notou quando passava pela cidade?  

R: Veja o texto.  

 

P2: O que Paulo falou sobre Deus?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Mantenha o significado mais amplo do v25.)  

 

P3: v28a: O que significa isso?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Fique certo que o componente de imanência esteja presente.)  

 

P4: vs. 24-28: Paulo está dizendo que Deus dá provas (evidências) de Si mesmo?  

R: Sim.  

 

P5: vs. 29-31: Como Deus julgará o mundo?  

R: Por meio de um homem (Jesus Cristo) que Ele escolheu.  

 

P5a: Por que Deus julgará o mundo?  

R: Por causa dos seus pecados.  

 

P5b: Como Deus deu prova disso?  

R: Pelas provas que deu de Si mesmo e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre 

os mortos.  

17:32-34  

 

P: Qual foi a reação deles Às palavras de Paulo?  

R: Veja o texto.  

18:1-4  

 

P1: vs. 1-4: O que Paulo fez quando chegou a Corinto?  

R: Veja o texto.  

 

P2: Por que Aquila e Priscila vieram da It lia?  

R: Veja o texto.  

18:5-8  

 

P1: Qual era a mensagem de Paulo aos judeus de Corinto?  

R: Paulo afirmava que Jesus é o Messias.  

 

P2: Qual foi a reação dos judeus?  

R: Veja o texto.  

 



P2a: E o que fez Paulo?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Faça com que fique entendido o motivo de “sacudir o pó de suas roupas”.)  

 

P3: vs. 7,8: O que fez Paulo e o que aconteceu?  

R: Veja o texto.  

(Nota: “Crispo e toda a sua família” deve significar Õ o pai e a sua família. O 

texto traduzido é assim tão geral?)  

18:9-23  

 

P1: vs. 9-11: Quanto tempo Palo ficou em Corinto?  

R: Um ano e meio?  

 

P1a: Por quê?  

R: Paulo teve um visão e o Senhor disse a eleá... (Veja o texto.)  

 

P2: vs. 12,13: O que fizeram os judeus?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Faça que fique entendido que os judeus estavam mentindo.)  

 

P2a: Quando aconteceu isso?  

R: Quando G lio se tornou o governador romano da Grécia.  

 

P3: vs. 14,15: Por que G lio não julgou a causa?  

R: Porque não era uma coisa grave ou um grande crime, mas era uma questão 

de palavras, de nomes e da própria lei dos judeus.  

 

P4: vs. 16,17: O que aconteceu depois que G lio se recusou a julgar?  

R: Veja o texto.  

 

P5: vs. 19-21: Para onde foram eles e o que fez Paulo?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Deve ficar claro que a casa de oração que Paulo entrou é em Éfeso. E, 

mais provavelmente, Paulo deixou Priscila e •quila quando partiu de Éfeso e 

não quando chegoi em Éfeso ou viajando para a Síria parou em Éfeso.)  

 

P6: vs. 22,23: Saindo de Éfeso, para onde foi e o que fez Paulo?  

R: Veja o texto.  

18:24-28  

 

P1: vs. 24-28: O que esse trechádiz sobre o judeu chamado Apolo? (Faça uma 

lista.)  

R: Veja o texto.  



 

P2: v25: O texto diz que Apolo conhecia somente o batismo de João. O que Apolo 

não sabia?  

R: Ele não sabia a respeito da morte e ressurreição de Jesus.  

 

P3: vs. 27,28: Apolo foi uma grande ajuda para os cristãos?  

R: Sim, porque ele derrotou os judeus nas discussões públicas com os seus 

argumentos fortes.  

19:1-7  

 

P1: vs. 1,2: Para onde Paulo viajou?  

R: Éfeso.  

 

P1a: O que Paulo descobriu que os cristãos de Éfeso não sabiam?  

R: Eles não sabiam que o Espírito Santo existia.  

 

P2: v3: O que os cristãos disseram que conheciam?  

R: Que eles conheceram/receberam o ensino de João Batista e depois foram 

batizados.  

(Nota: Dê ênfase ao ensino e não À gua.)  

 

P3: vs. 4-7: O que Paulo disse a eles e qual foi o resultado?  

R: Veja o texto.  

(Nota: Faça ficar bem claro que eles creram quando ouviram falar de Jesus.)  

19:8-10  

 

P: v8: Onde Paulo costumava ir?  

R: ’ casa de oração dos judeus em Éfeso.  

 

Pa: Do que Paulo “tentava convencer” os judeus em Éfeso?  

R: Paulo tentava convencê-los a respeito do Reino de Deus.  

19:11-16  

 

P1: vs. 11-14: Quem, além de Paulo, expulsava espíritos maus?  

R: Os sete filhos de um judeu chamado Ceva, chefe de sacerdotes, que viviam 

viajando de um lugar para outro.  

(Nota: No v13 Lucas presume que os seus leitores estão familiarizados com os 

exorcistas judeus itinerantes (RSV). Talvez você deva apresentar alguma coisa 

mais explícita aos seus leitores, como por exemplo: “Entre os judeus haviam 

homens que viajavam de cidade em cidade, e quando enccontravam alguém que 

era controlado por um espírito mau, êles realizam uma cerimônia para retirar o 

espírito mau daquela pessoa.” Veja também TEV.)  

 



P2: vs. 14-16: O que os filhos de Ceva fizeram de errado?  

R: Quando eles mandavam os espíritos maus saírem de uma pessoa, eles o 

faziam em nome de Jesus, mas eles não acreditavam em Jesus.  

 

P3: O que aconteceu com eles?  

R: O homem com o espírito mau os atacou e bateu nêles, ferindo-os e rasgando 

suas roupas. Então eles fugiram daquela casa.  

 

P4: Por que o espírito mau se recusou a obedecê-los?  

R: Embora os sete homens dissessem que agiam em nome de Jesus, eles não 

acreditavam em Jesus e não podiam falar com a autoridade de Jesus. O espírito 

mau disse que obedeceria a Jesus ou a Paulo, mas não obedeceria aqueles 

homens.  

19:17-20  

 

P1: v17: O que aconteceu quando os moradores de Éfeso souberam dessas 

coisas?  

R: Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais 

respeitado ainda.  

 

P2: v18: Quando os novos cristãos confessaram as coisas má s que haviam feito?  

R: Depois que eles creram em Jesus.  

 

P3: v19: O que fizeram eles?  

R: Eles juntaram os seus livros sobre feitiçaria e os queimaram diante de todos.  

19:21,22  

 

P1: O que resolveu Paulo?  

R: Visitar Macedônia, Acaia, Jerusalém e depois Roma.  

 

P2: E o que fez Paulo?  

R: Ele mandou Timóteo e Erasto para a Macedônia e ficou mais algum tempo 

na região da Ásia.  

19:23-27  

 

P1: Por que os cristãos causaram grande desordem na cidade de Éfeso?  

R: Quando as pessoas se tornavam cristãs, elas deixavam de adorar a deusa 

Diana e não compravam mais os modelos de prata do templo de Diana que o 

ourives Demétrio fazia para vender. Porisso Demétrio ficou zangado Õ os lucros 

do seu negócio caíram.  

(Nota: “Porque Demétrio fazia modelos de prata do templo de Diana” é uma 

resposta inadequada. A expressão “for=pois” (RSV) Õ no início de 19:24 não 



significa “porque”, mas “Eis como tudo começou”. Isto é, é uma introdução aos 

detalhes da história começada em 19:23.)  

 

P2: Quas foram as preocupações mostradas por Demétrio aos seus colegas de 

profissão?  

R: 1- Que eles estavam correndo o perigo de ver o povo rejeitar o negócio deles; 

2- que a deusa Diana poderia perder o valor e ser destruída a sua grandeza.  

 

P3: A que Demétrio estava culpando?  

R: Ao apóstolo Paulo. Demétrio dizia que Paulo afirmava que os deuses que os 

homens faziam não são deuses de verdade.  

19:28-34  

 

P1: v28: Por que a multidão ficou furiosa?  

R: Porque eles não queriam que a sua deusa Diana fosse destruída e não ficasse 

valendo mais nada.  

 

P2: vs. 28-34: O que aconteceu quando a multidão se enfureceu?  

R: Eles gritaram: “Viva a grande Diana de Éfeso!” Muitas pessoas da cidade 

ouviram o barulho e foram até o teatro, apesar de não saber o que estava 

acontecendo. No caminho eles arrastaram dois companheiros de Paulo até o 

teatro. Entre a multidão uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Um 

judeu chamado Alexandre foi acusado e tentou se defender diante do povo, mas 

não conseguiu pois a multidão continuou gritando: “Viva a grande Diana de 

Éfeso”.  

 

P2a: v29: O que a multidão fez com Gaio e Aristarco?  

R: A multidão os agarrou e os arrastou até o teatro.  

 

P2b: vs. 30,31: Por que Paulo não falou com o povo?  

R: Porque os cristãos e alguns amigos de Paulo não deixaram que ele fosse ao 

teatro.  

 

P2c: vs. 32-34: Por que a multidão não deixou Alexandre se defender?  

R: Porque eles perceberam que Alexandre era judeu.  

 

P3: v30: v30: Onde estava Paulo e o que fez ele?  

R: Ele não foi arrastado até o teatro, como fizeram com os seus companheiros. 

Ele quis falar com o povo mas os irmãos não deixaram, e outros amigos de 

Paulo mandaram recado dizendo que ele não fosse ao teatro.  

19:35-41  

 

P1: vs. 35-36: Por que o escrivão da cidade mandou a multidão ficar quieta?  



R: Porque todos em Éfeso sabiam que Diana era uma grande deusa e, portanto, 

todos deveriam ficar calmos.  

 

P2: v37: Por que não havia motivo de acusação contra Gaio e Aristarco?  

R: Porque eles não assaltaram o templo e nem insultaram a deusa Diana.  

 

P3: v38: O que disse o escrivão para Demétrio e seus assistentes?  

R: Que se eles tivessem alguma acusação contra alguém, eles deveriam 

apresentar suas queixas ao tribunal e Às autoridades.  

 

P4: vs. 39-41: Como o escrivão conseguiu terminar a reunião?  

R: Dizendo À multidão que, não havendo motivo para aquelea confusão, eles 

corriam o perigo de serem acusados de subversão. i\st  

20:1-6  

 

P1: v1: Onde estava Paulo quando se começou a viagem?  

R: Em Éfeso Õ conforme 19:35.  

 

P2: vs. 1-6: Onde Paulo foi nessa viagem?  

R: De Éfeso para a Macedônia, Grécia, Filipos e Trôade.  

 

P3: v3: Por que Paulo resolveu voltar pela Macedônia?  

R: Porque ele soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele.  

 

P4: v6: Em que época do ano Paulo viajou para Filipos?  

R: Entre os meses de abril e maio, depois da Festa dos Pães sem Fermento.  

 

P5: v4: Quem estava também com Paulo nessa viagem?  

R: Lucas, o autor.  

20:7-12  

 

P1: O que Paulo fez no sábado À noite?  

R: Ele se reuniu com os cristãos para partir o pão. Paulo começou a reunião 

falando aos cristãos até a meia-noite.  

 

P2: O que aconteceu com o moço chamado îutico?  

R: Ele estava sentado numa janela. De repente dormiu e caiu do terceiro andar, 

morrendo na queda.  

 

P2a: Por que îutico dormiu?  

R: Porue ele ficou com muito sono enquanto Paulo falava.  

 

P3: O que fez Paulo quando viu que o moço estava morto?  



R: Ele desceu, abraçou o moço e disse: “Não se assustem, ele está vivo!”  

 

P4: Que fez Paulo depois disso?  

R: Ele subiu ao andar de cima, partiu o pão e comeu. Depois falou até de manhã 

e foi embora.  

20:13-16  

 

P1: vs. 13,14: Quando saíram de Trôade que caminhos tomaram Paulo e seus 

companheiros?  

R: Todos foram para Assôs. Paulo foi por terra e os seus companheiros foram de 

navio.  

 

P2: vs. 15,16: Saindo de Assôs, que lugares visitou Paulo?  

R: Mitilene, Quios, Samos e finalmente Mileto.  

 

P2a: Por que Paulo não visitou a cidade de Éfeso?  

R: Porque ele estava com pressa de chegar em Jerusalém antes do dia de 

Pentecoste e não queria ficar muito tempo na região da •Ásia.  

20:17-21  

 

P1: v17: Por que Paulo mandou chamar os presbíteros da Igreja de Éfeso para 

se encontrarem com ele em Mileto?  

R: Porque ele não teve tempo de ir a Éfeso e tinha coisas muito importantes 

para dizer a eles.  

(Nota do tradutor: Essas coisas muito importantes estão registradas no Cap. 

20:18 a 35.)  

 

P2: vs. 18,19: Como Paulo executou o seu trabalho?  

R: Como um servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas.  

 

P3: v20a: Qual era o trabalho de Paulo?  

R: Ajudá-los anunciando o Evangelho.  

 

P4: v20b: Qual foi o método usado por Paulo?  

R: Ensinar publicamente e de casa em casa.  

 

P5: v21: O que ensinava Paulo?  

R: Paulo ensinava aos judeus e aos não-judeus que eles deviam arrepender-se 

dos seus pecados, voltar para Deus e crer em nosso Senhor Jesus.  

20:22-24  

 

P1: v22: Porque Paulo estava de partida para Jerusalém?  



R: Ele estava obedecendo a uma ordem do Espírito Santo.  

 

P2: Paulo sabia o dque ia acontecer com ele?  

R: Não.  

 

P3: v23: O que Paulo esperava que acontecesse com ele?  

R: Que ele seria preso e teria dificuldades.  

 

P4: Como ele ficou sabendo isso?  

R: O Espírito Santo o avisou.  

 

P5: O que era importante para Paulo, mais do que a sua própria vida?  

R: Que completasse a sua missão e terminasse o trabalho que o Senhor Jesus 

tinha dado a ele para fazer.  

 

P6: Que missão era essa?  

R: Anunciar as Boas-Notícias da graça de Deus.  

20:25-32  

 

P1: v25a: O que Paulo fez enquanto esteve em Éfeso?  

R: Anunciou o Reino de Deus.  

 

P2: v25b: O que Paulo sabia que iria acontecer (1¦ previsão)?  

R: Ele sabia que os efésios não o veriam mais.  

 

P3: v26: O que Paulo afirmou com tanta certeza?  

R: Que se alguém entre eles se perdesse, ele (Paulo) não seria respons vel.  

 

P4: v27: Por que Paulo disse isso?  

R: Porque ele não havia deixado de anunciar o plano todo de Deus.  

 

P5: v28: Por que Paulo mandou que os presbíteros cuidassem deles mesmos e do 

rebanho?  

R: Proque o Espírito Santo colocou os presbíteros como guardiões do rebanho 

para pastorear a Igreja de Deus.  

 

P6: Como a Igreja de Deus é formada?  

R: Com aqueles a quem Deus comprou por meio do sangue do Seu próprio Filho 

(Jesus Cristo).  

 

P7: v29: Qual o motivo dessa recomendação (2¦ provisão)?  

R: Paulo sabia que depois que ele fosse embora, apareceriam lobos ferozes entre 

eles, que não teriam pena do rebanho.  

 



P8: v30: O que Paulo estava prevendo (3¦ provisão) que iria acontecer?  

R: Que chegaria o tempo que algum dentre eles contariam mentiras procurando 

levar os irmãos ao seu lado.  

 

P9: v31: O que Paulo recomenda para evitar que isso aconteça?  

R: Que eles ficassem vigiando e lembrando o que Paulo havia ensinado a eles 

com muitas lá grimas.  

 

P10: Quanto tempo Paulo ficou com os efésios?  

R: Três anos.  

 

P11: v11: Por que Paulo entregou os efésios aos cuidados de Deus?  

R: Porque Deus pode ajudá-los a progredir espiritualmente e a dar-lhes as 

bênçãos que guarda para todo o seu povo.  

20:33-35  

 

P1: Paulo era ambicioso quanto a bens materiais?  

R: Não. Ele não cobiçava prata, nem ouro, nem roupa de ninguém.  

 

P2: v34: O que mais fez Paulo enquanto estava em Éfeso?  

R: Ele trabalhou com suas próprias mãos para conseguir tudo o que ele e seus 

companheiros precisavam.  

 

P3: v35a: O que Paulo queria mostrar?  

R: Que é trabalhando que podemos ajudar os necessitados.  

 

P4: v35b: O que Paulo recomendou que eles se lembrassem?  

R: Das palavras do Senhor Jesus: “Quem dá é mais feliz do que quem recebe.”  

20:36-38  

 

P1: v36: O que Paulo fez quando acabou de falar?  

R: Ajoelhou-se com os irmãos e orou.  

 

P2: v37: O que fizeram os irmãos?  

R: Choraram quando abraçaram e beijaram Paulo.  

 

P3: Por que os irmãos ficaram tristes?  

R: Porque Paulo disse que nunca mais iam vê-lo.  

21:1-3  

 

P1: De onde eles partiram?  

R: De Mileto (20:15,17).  



 

P2: Por onde eles passaram?  

R: Cós, Rodes, PÁtara, Chipre e Tiro, onde desembarcaram.  

 

P3: Por que eles trocaram de navio em Patara?  

R: Porque o primeiro navio não estava indo para onde eles queriam.  

 

P4: O segundo navio foi direto para Tiro Õ na Fenícia?  

R: Não. O navio passou primeiro ao sul da ilha de Chipre e depois foi para a 

Síria e finalmente para a Fenícia.  

 

P5: Por que eles desembarcaram em Tiro?  

R: Porque o navio precisava ser descarregado.  

21:4-6  

 

P1: Por que eles ficaram em Tiro durante sete dias?  

R: Não sabemos porque. Talvez porque não havia outro navio pronto para 

navegar para onde eles queriam ir.  

(Nota: Evite dar a impressão de que foi porque encontraram alguns discípulos 

morando ali. Observe que no próximo ponto eles ficaram com os discípulos 

somente um dia.)  

 

P2: Onde eles se hospedaram em Tiro?  

R: Com os discípulos que moravam láá.  

(Nota: O texto grego e outros textos não dizem isto, mas os textos PME e JB dão 

a entender assim por causa das fortes implicações “sought out” (procuraram) e 

“with wives and children” (com esposas e filhos).)  

 

P3: A que distância ficava o lugar em que ficaram na cidade de Tiro até o porto 

em que estava o navio?  

R: O porto eestava bem perto da cidade.  

(Nota: Evite dar a impressão (como faz a RSV) de que eles tiveram que fazer 

uma viagem consideráveldo lugar de hospedagem até o porto. Na verdade, 

“departedáandáwent on our journey” (partimos e continuamos a viagem) é uma 

afirmação generalizada que inclui todos os fatos relatados no restante dos vs. 

5,6.)  

21:7-9  

 

P1: O que aconteceu depois que saíram de Tiro?  

R: Eles foram para Ptolemaida, onde passaram um dia com os irmãos. Depois 

foram para Cesaréia onde ficaram na casa de Filipe.  

 

P2: Por que eles ficaram v. rios dias em Cesaréia?  



R: O motivo não nos foi revelado.  

(Nota: Fique certo de que não existe nenhuma implicação de que estavam 

interessados nas filhas de Filipe. Os vs. 8b,9 servem para identificar quem era 

Filipe.)  

21:10,11  

 

P1: O que fez o profeta •gabo antes de falar?  

R: •gabo pegou o cinto de Paulo e amarrou os seus próprios pés e mãos.  

 

P2: Por que ele fez isso?  

R: Ele fez isso como um gesto figurativo (uma encenação)para mostrar o que ele 

ia dizer. Era comum os prefetas fazerem gestos figurativos (encenações) antes 

de prever o futuro.  

 

P3: O que o profeta •gabo disse que iria acontecer com Paulo?  

R: Ele disse que Paulo seria amarrado pelos judeus e entregue nas mãos dos 

não-judeus (os governadores romanos).  

21:12-14  

 

P1: v12: O que fizeram os irmãos quando ouviram o que •gabo disse?  

R: Eles choraram e insistiram com Paulo para não ir a Jerusalém.  

 

P1a: v13: O que Paulo disse aos irmãos?  

R: Que eles deviam parar com aquelas coisas e que ele estava pronto, não só 

para ser amarrado, mas até para morrer pela causa do Senhor Jesus.  

 

P1b: v14: O que fizeram os irmãos quando viram que não conseguiram 

convencer Paulo?  

R: Eles desistiram, dizendo: “Seja feita a vontade do Senhor.”  

 

P2: Quais foram os irmãos que tentaram persuadir Paulo a não ir para 

Jerusalém?  

R: Filipe e sua família, outros cristãos de Cesaréia, os companheiros de viagem 

(20:4), incluindo Lucas.  

21:15,16  

 

P1: Quem foi para Jerusalém?  

R: Paulo, seus companheiros de viagem, alguns cristãos de Cesaréia e Lucas.  

 

P2: Quem era Menasom?  

R: Menasom era o dono da casa onde Paulo e seus companheiros eam ficar. Era 

natural de Chipre e fazea muito tempo que era cristão.  



21:17-19  

 

P1: v17: Como eles foram recebidos em Jerusalém?  

R: Eles foram recebidos com muita alegria.  

 

P2: v18: O que eles fizeram no dia seguinte?  

R: No dia seguinte Paulo e seus companheiros se encontraram com Tiago e com 

os presbíteros da Igreja.  

 

P3: v19: O que falou Paulo aos irmãos ali reunidos?  

R: Paulo os cumprimentou e deu relatório completo de tudo o que Deus tinha 

feito por meio dele entre os não-judeus.  

21:20-22  

 

P1: v20a: Depois de ouvir Paulo o que fizeram os presbíteros?  

R: Eles agradeceram a Deus.  

 

P2: v20b: Qual era a atitude dos judeus-cristãos de Jerusalém?  

R: Eles eram fiéis À Lei de Moisés.  

 

P3: v21: O que os judeus-cristãos sabiam sobre o ensino de Paulo?  

R: Eles ouviram dizer que Paulo ansinava os judeus a abandonarem a Lei, que 

não devem circuncidar seus filhos e nem respeitar os costumes dos judeus.  

(Nota: Os presbíteros disseram a Paulo o que os judeus-cristãos de Jerusalém 

haviam ouvido. É importante que a tradução não dê a entender que os 

presbíteros acreditaram naquilo que ouviram anteriormente. A tradução deve 

mostrar neutralidade ou até mesmo descrença por parte dos presbíteros. 

[Verifique Exegetical Helps Õ Ajudas Exegéticas Õ e VBS para orientação.)  

 

P4: v22: Qual era a preocupação dos presbíteros?  

R: Eles estavam com receio de que quando os judeus-cristãos soubessem que 

Paulo estava em Jerusalém, eles ficassem zangados e causassem confusão. Os 

presbíteros não sabiam o que fazer para evitar a confusão.  

21:23-26  

 

P1: vs. 23-24a: O que os presbíteros sugeriram que Paulo fizesse?  

R: Eles sugeriram que Paulo tomasse parte na cerimônia de purificação, 

juntamente com quatro outros homens, e que pagasse a despesa deles para que 

rapassem a cabeça.  

 

P2: v2b: Por que os presbíteros fizeram essa sugestão?  



R: Para que todos ficassem sabendo que não era verdade o que diziam de Paulo 

e que Paulo vivia de fato de acordo com a Lei de Moisés.  

 

P3: v25: O que dizia a carta que os presbíteros mandaram para os não-judeus 

que se tornaram cristãos?  

R: A carta dizia o seguinte: “Não comam carne de animais que foram oferecidos 

em sacrifícios aos ídolos, nem sangue, nem carne de animal que foi 

estrangulado. E também não pratiquem imoralidade.”  

 

P4: v26: O que fez Paulo no dia seguinte?  

R: Paulo tomou parte com os quatro homens na cerimônia de purificação.  

21:27-30  

 

P1: O que aconteceu com Paulo?  

R: Os judeus da •sia agarraram Paulo e pediram À multidão que os ajudasse. A 

multidão se juntou e arrastaram Paulo para fora do templo.  

 

P2: Onde estavam Paulo e a multidão quando isto aconteceu?  

R: Eles estavam no templo (v30).  

 

P3: Por que os judeus da ’sia atiçaram a multidão?  

R: Porque eles pensavam que Paulo estava ensinando que todos devem ser 

contra o povo de Israel, contra a Lei de Moisés e contra o templo.  

 

P3a: Por que eles disseram essas coisas contra Paulo?  

R: Porque eles tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, ali na cidade com Paulo, 

e pensaram que Paulo o havia levado ao templo.  

 

P4: Quando os judeus da •sia viram Trófimo com Paulo?  

R: Em um dia da semana anterior a que eles agarraram Paulo.  

 

P5: Quando as portas do templo foram fechadas?  

R: Logo depois que agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo.  

21:31-36  

 

P1: O que aconteceu com Paulo?  

R: A multidão estava tentando matar Paulo batendo nele.  

 

P1a: v32: Que fez o comandante das tropas quando recebeu a notícia?  

R: Ele reuniu as depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do 

povo.  

 

P1b: v33: Que fez a multidão com a chegada dos soldados?  



R: A multidão parou de bater em Paulo.  

 

P1c: Que fez o comandante com Paulo?  

R: O comandante prendeu e mandou amarrar Paulo com duas correntes.  

 

P1d: v34b: O que o comandante mandou os soldados fazerem?  

R: Ele mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza.  

 

P1e: v35: Por que os soldados tiveram de carregar Paulo?  

R: Por causa da violência da multidão.  

 

P2: Por que o comandante levou os soldados para o meio do povo?  

R: Porque eles tinham o dever de evitar que o povo cometesse crimes ou se 

revoltasse.  

 

P3: Quem amarrou Paulo?  

R: Os soldados.  

 

P4: Por que o comandante mandou levar Paulo para dentro da fortaleza?  

R: Quando ele perguntou À multidão quem era Paulo e o que ele tinha feito, uns 

diziam uma coisa e outros diziam outra. E o comandante não ficou sabendo bem 

o que havia acontecido. Por isso levou Paulo para a fortaleza para que Paulo 

pudesse responder a algumas perguntas.  

21:37-40  

 

P1: Quem o comandante pensava que Paulo era?  

R: Um egípcio que algum tempo atrás tinha começado uma revolução e levou 

quatro mil terroristas armados para o deserto.  

 

P2: O que Paulo respondeu?  

R: Que era judeu, nascido em Tarso. E, logo depois, pediu licença para falar com 

o povo.  

 

P3: O comandante permitiu?  

R: Sim.  

 

P4: O que fez Paulo?  

R: Paulo ficou de pé na escada, e fez um sinal pedindo silêncio. Quando todos 

ficaram quietos começou a falar em hebraico.  

22:1,2  

 

P1: O que disse Paulo À multidão?  

R: Paulo pediu que eles escutassem o que ele ia dizer em sua defesa.  



 

P2: Que fez a multidão?  

R: Quando ouviram Paulo falar em hebr ico ficaram mais quietos ainda.  

22:3-5  

 

P1: v3: O que disse Paulo sobre suas origens?  

R: Paulo era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado em Jerusalém.  

 

P1a: v3b: Que espécie de educação teve Paulo?  

R: ele foi aluno de Gamaliel. A educação que recebeu sobre a Lei dos 

antepassados foi bastante rigorosa.  

 

P2: v4: O que Paulo fazia para mostrar que era dedicado a Deus?  

R: Ele perseguiu até À morte os que seguiam o Caminho (os cristãos), prendeu 

homens e mulheres e os jogou na prisão.  

 

P3: v5a: O que o presidente dos sacerdotes e todo o Conselho Superior tinham 

com isso?  

R: Eles deram a Paulo cartas escritas para os irmãos judeus em Damasco.  

 

P3a: v5b: O que Paulo foi fazer em Damasco?  

R: Ele foi a Damasco para prender essa gente (os cristãos) e trazê-los presos 

com correntes a Jerusalém para serem castigados.  

22:6-8  

 

P1: vs. 6-7a: O que aconteceu com Paulo na viagem para Damasco?  

R: Uma grande luz que vinha do céu brilhou em volta dele e ele caiu no chão.  

 

P1a: O que dizia a voz que Paulo ouviu?  

R: “Saulo, Saulo! Por que me persegue?”  

 

P1b: v8a: Qual foi a reação de Paulo?  

R: Paulo perguntou: “Quem é o senhor?” 

 

P1c: O que a voz respondeu?  

R: “Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você está perseguindo.” 

 

P2: Quem era Saulo?  

R: Era o antigo nome de Paulo. LEle trocou os seu nome alguns anos depois do 

incidente de Damasco (Atos 9:1-14; 13:9).  

22:9-11  

 



P1: v9: O que aconteceu com os companheiros de viagem de Paulo?  

R: Eles viram a luz mas não ouviram a voz.  

 

P1a: v10a: O que aconteceu em seguida?  

R: Paulo perguntou: “Senhor, o que devo fazer?”  

 

P1b: O que o Senhor respondeu?  

R: “Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali vão dizer tudo o que Deus 

quer que você faça.” 

 

P1c: v11: Por que os companheiros de Paulo o pegaram pela mão e o levaram 

para Damasco?  

R: Por que aquela luz brilhante o havia deixado cego.  

 

P2: Quem disse a Paulo para entrar em Damasco?  

R: O Senhor Jesus.  

22:12,13  

 

P1: v12: Quem era Ananias?  

R: Era um homem religioso que obedecia a Lei dos Judeus. Todos os judeus que 

moravam em Damasco o respeitavam.  

 

P1a: v13a: O que disse Ananias quando chegou perto de Paulo?  

R: “Irmão Saulo, veja de novo.”  

 

P1b: O que aconteceu com Paulo?  

R: No mesmo instante Paulo começou a ver de novo e olhou para Ananias.  

 

P2: Quem curou a vista de Paulo?  

R: Deus curou por meio de Ananias (cf. 19:11).  

22:14-16  

 

P1: v14: Para que Deus escolheu Paulo?  

R: Para Paulo conhecer a vontade Dele, para ver o seu Servo justo e para ouvir 

o Servo falar com Paulo pessoalmente.  

 

P1a: Quem é o Servo justo?  

R: Jesus Cristo.  

 

P1b: v15: Para que mais Deus escolheu Paulo?  

R: Para Paulo ser testemunha Delel e dizer a todos aquilo que tem visto e 

ouvido.  

 



P1c: v16: Que mais disse Ananias para Paulo fazer?  

R: Para se levantar, pedir ajuda do Senhor, receber o batismo e os pecados de 

Paulo seriam perdoados.  

 

P2: Por que Ananias disse para Paulo ser batizado?  

R: O texto não diz clarament. Deduz-se que era porque Paulo estava se 

tornando cristão. O texto não diz: com o propósito de lavar os seus pecados.  

(Nota: As expressões “ser batizado” e “lavar os pecados” são coordenadas 

[segundo Kai]. Assim, ou elas se referem \st  

23:1-5  

 

P1: vs. 1,2: O que aconteceu quando Paulo começou a falar em sua defesa?  

R: Ananias, o presidente dos sacerdotes, mandou os homens que estavam perto 

de Paulo darem um tapa na boca dele.  

 

P1a: v3: Qual foi a reação de Paulo?  

R: Paulo chamou Ananias de hipócrita e disse que Deus o castigaria. Disse 

também que Ananias estava ali para julgá-lo de acordo com a Lei e nÀo para 

bater nele.  

 

P1b: v4: O que disseram os homens que estavam perto de Paulo?  

R: Eles disseram a Paulo que ele estava insultando o presidente dos sacerdotes, 

o servo de Deus.  

 

P1c: v5: O que Paulo respondeu?  

R: Paulo disse que não deveria ter falado mal do chefe do seu povo, porque não 

sabia que ele era o chefe dos sacerdotes.  

 

P2: Por que Paulo chamou Ananias de hipócrita? (Versão BLH)  

R: Ananias estava ali agindo como juiz, portanto deveria conhecer e respeitar a 

lei. No entanto, quando mandou bater em Paulo, ele mesmo desrespeitou a lei.  

 

P2a: Por que Paulo chamou Ananias de “parede branqueada”? (demais versões.)  

R: As paredes sujas e feias eram pintadas de branco para parecerem limpas e 

bonitas. De maneira semelhante Paulo disse que Ananias estava quebrando a 

lei ainda que estivesse ali agindo como juiz Õ pressupondo-se que deveria 

conhecer e respeitar a lei.  

23:6-10  

 

P1: v6: Por que motivo Pualo disse que estava sendo julgado?  

R: Paulo disse que era fariseu e que estava sendo julgado porque acreditou na 

ressurreição dos mortos.  

 

P2: vs. 7-9: Por que o Conselho se dividiu quando Paulo falou isso?  



R: O Conselho era composto de fariseus e saduceus. Os fariseus acreditavam na 

ressurreição e os saduceus não acreditavam.  

 

P3: v10: Por que o comandante mandou os soldados retirarem Paulo da reunião 

do Conselho?  

R: Porque a briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo que 

Paulo fosse despeaçado pelos membros do Conselho.  

23:11  

 

P1: O que aconteceu na noite seguinte?  

R: O Senhor apareceu a Paulo disse a ele para ser corajoso e que ele iria a Roma 

para falar a respeito do Senhor, como Paulo estava fazendo em Jerusalém.  

 

P2: Como Jesus apareceu a Paulo?  

R: O texto não diz. Mas foi durante a noite e provavelmente em sonho.  

 

P3: Por que Paulo (parecia que) estava com medo?  

R: Porque Paulo estava preso e o povo estava zangado com ele.  

 

P4: Por que Paulo não devia ter medo?  

R: Porque Jesus disse que ele fosse corajoso Õ não tivesse medo.  

 

P4a: Que outra razão havia para Paulo não ter medo?  

R: Jesus disse que Paulo iria a Roma e, portanto, estaria vivo Õ os judeus não o 

matariam.  

23:12-15  

 

P1: v12: Qual foi o juramento que os judeus que se ajuntaram fizeram?  

R: Eles juraram que não iam comer nem beber nada até matarem Paulo.  

 

P1a: Quantos homens fizeram esse juramento?  

R: Mais de quarenta.  

 

P2: vs. 14,15: Por que os conspiradores falaram com os chefes dos sacerdotes e 

com os líderes do povo sobre esse juramento?  

R: Porque eles queriam que o Conselho pedisse ao comandante para levar Paulo 

até a sala do Conselho, para que lees matassem Paulo no caminho.  

23:16-22  

 

P1: v16: O que fez o flho da irmã de Paulo quando soube desse plano?  

R: Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo.  

 



P2: v17: O que fez Paulo?  

R: Paulo disse a um oficial que levasse o menino até o comandante.  

 

P3: vs. 18-22: O que fez o comandante?  

R: Ele tomou conhecimento do plano do Conhelho Superior e disse ao menino 

que não contasse a ninguém o que havia contado a ele. Depois mandou o 

menino embora.  

23:23-30  

 

P1: Por que o comandante mandou 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros 

junto com Paulo?  

R: Para evitar que os judeus matassem Paulo, conforme haviam planejado 

(23:20).  

 

P2: v24: Quem era Félix?  

R: Governador da Palestina.  

 

P3: v30: Por que o comandante mandou Paulo a Félix?  

R: Para que o governador ouvisse as acusações que os judeus estavam fazendo 

contra Paulo (23:20).  

 

P4: Por que os judeus tentaram matar Paulo?  

R: Porque eles diziam que Paulo tinha quebrado a Lei dos judeus (23:29).  

 

P5: Por que o comandante livrou Paulo de ser morto?  

R: Porque Paulo era cidadão romano (23:27).  

 

P6: Por que o comandane pensava que Paulo não merecia ser castigado?  

R: Porque os judeus acusavam Paulo de ter quebrado as suas próprias lei e não 

as leis romanas (23:28,29).  

23:31-35  

 

P1: vs. 31-33: O que os soldados fizeram em Cesaréia?  

R: Eles deram a carta do comandante ao governador, e também lhe entregaram 

Paulo (23:33).  

 

P2: vs. 34,35: O que o governador decidiu fazer?  

R: Ele resolveu ouvir Paulo quando os acusadores chegassem (23:35).  

 

P3: Onde o governador mandou Paulo ficar?  

R: Ele mandou Paulo ficar preso no pal cio de Herodes (23:35).  

24:1-9  



 

P1: v1: Quem chegou em Cesaréia?  

R: Ananias Õ o presidente dos sacerdotes, alguns líderes do povo e o advogado 

Tértulo.  

 

P2: v1b: Por que eles foram a Cesaréia?  

R: Para acusar Paulo.  

 

P3: vs. 2b-7: Quas foram as acusações de Te/rtulo contra Paulo?  

R: Que Paulo estava fazendo desordens entre os judeus do mundo todo, que era 

líder do partido dos nazarenos e que estava desrespeitando o templo.  

24:10-16 Õ A defesa de Paulo diante de Félix  

 

P1: vs. 10-13: O que Paulo disse sobre as acusações feitas contra ele?  

R: Que eram mentira e que os judeus não podiam provar nada contra ele 

(24:11,12).  

 

P2: vs. 14-16: O que Paulo disse que perturbou tanto os judeus?  

R: Que ele era um seguidor do Caminho (24:14).  

 

P3: Por que os judeus não deviam se perturbar?  

R: Porque Paulo (como os judeus) acreditava em tudo que está escrito na Lei de 

Moisés e no livro dos profetas e que todos os homens vão ressuscitar (24:14,15).  

24:17-21  

 

P1: v17: Por que Paulo foi para Jerusalém?  

R: Para levar dinheiro para o próprio povo de Paulo e oferecer sa/crifícios.  

 

P2: v18: O que Paulo fez antes de oferecer sacrifício?  

R: Ele passou pela cerimônia de purificação.  

 

P3: v20: O que Paulo disse que os seus acusadores deviam fazer?  

R: Que os acusadores digam ao governador se eles o acharam culpado de 

qualquer crime quando esteve diante do Conselho.  

 

P4: v21™ que Paulo disse quando estava sendo julgado pelo Conselho?  

R: Paulo disse que estava sendo julgado porque acreditava que os mortos vão 

ressuscitar.  

24:22,23  

 

P1: v22: O que Félix sabia sobre os cristãos?  

R: Félix estava bem informado a respeito do Caminho.  



 

P2: A que conclusão chegou Félix?  

R: Ele resolveu esperar o comandante Lísias chegar para resolver o caso de 

Paulo.  

24:24-27  

 

P1: v24:Por que Paulo foi se encontrar com Félix?  

R: Porque Félix mandou chamá-lo.  

 

P2: vs. 24,25: O que Paulo falou para Félix?  

R: Sobre a fé em Jesus, sobre a bondade, o domínio próprio e o dia do Juízo 

Final.  

 

P3: v25: Por que Félix mandou Paulo embora?  

R: Porque ficou com medo.  

 

P4: v26: Qual era o motivo secreto pelo qual Félix chamava Paulo muitas vezes 

para conversar com ele?  

R: Félix esperava que Paulo lhe disse algum dinheiro.  

 

P5: v27: Quem era Pórcio Festo?  

R: Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador da Palestina.  

 

P6: v27: Por que Félix deixou Paulo na prisão?  

R: Porque Félix queria agradar os judeus.  

25:1-5  

 

P1: vs. 1-3: O que aconteceu quando Feso chegou em Jerusalém?  

R: Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentam suas acusações 

contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar Paulo para Jerusalém.  

 

P2: Por que eles queriam que Paulo fosse mandado para Jerusalém?  

R: Porque eles queriam matar Paulo no caminho.  

 

P3: vs. 4,5: O que Festo disse para eles fazerem?  

R: Festo disse que eles fossem para Cesaréia e lá apresentassem a acusação 

contra Paulo.  

25:6-12  

 

P1: vs. 6,7: O que fizeram os judeus quando Paulo foi levado ao tribunal?  

R: Os judeus ficaram em volta de Paulo e faziam muitas acusações graves.  

 



P2: v7: O que eles faziam para provar as suas acusações?  

R: Eles não podiam aprovar nada.  

 

P3: v8: O que Paulo disse em sua defesa?  

R: Que ele não tinha feito nada contra a Lei de Moisés, nem contra o Templo, 

nem contra o Imperador.  

 

P4: v9: Por que Festo perguntou se Paulo queria ir para Jerusalém e ser julgado 

por ele?  

R: Festo queria agradar os judeus.  

 

P5: vs. 10-12: O que Paulo respondeu para Festo?  

R: Que ele não tinha feito mal nenhum e insistiu em ser julgado pelo 

Imperador.  

25:13 - 26:32 PAULO PERANTE O REI AGRIPA  

25:13-22 Festo explica seu caso ao rei Agripa  

P1: v13: Por que o Rei Agripa foi a Cesaréia?  

R: Para visitar e cumprimentar Festo.  

 

P2: vs. 14-16: O que Festo disse aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus 

quando pediram que condenasse Paulo?  

R: Ele disse que os romanos não costumavam condenar ninguém sem primeiro 

chamar os acusadores para que viessem pessoalmente diante do acusado e este 

tivesse oportunidade de se defender.  

 

P3: vs. 17-19: De que maneira os judeus acusaram Paulo de ter quebrado a lei 

romana?  

R: De maneira nenhuma. As acusações eram relativas À própria religião dos 

judeus.  

 

P4: v19: O que Festo pensava sobre essa acusação?  

R: Que era a respeito da religião dos judeus e também sobre certo homem 

chamado Jesus, que já havi morrido.  

 

P5: vs. 20-22: Por que Festo manteve Paulo sob guarda?  

R: Porque Festo queria mandar Paulo para César para que julgasse o caso.  

(Nota: Talvez seja interessante o leitor ficar sabendo que Berenice era uma 

mulher, mas que não era esposa de Agripa.)  

25:23-27 Festo apresenta Paulo ao rei Agripa e aos oficiais  

 

P1: v23: Quais as pessoas que estavam reunidas no auditório?  

R: Agripa, Berenice, Festo, os chefes militares e os homens mais importantes da 

cidade.  



 

P2: vs. 24-27: Por que Festo queria que Agripa ouvisse Paulo?  

R: Porque Festo achava que Paulo não havia feito nada contra a lei, e queria 

que Agripa o ajudasse e ele tivesse alguma coisa para escrever a César quando 

mandasse Paulo para ser julgado.  

26:1-8 Paulo apresenta sua defesa diante de Agripa  

 

P1: v1: Por que Paulo estendeu a mão?  

R: Porque estava saudando Agripa. Essa era um costume ao se dirigir a uma 

pessoa importante. (Não era para se defender de uma agressão física.)  

 

P2: vs. 2,3: Por que Paulo disse que estava feliz por estar se defendendo diante 

do rei Agripa?  

R: O rei Agripa conhecia muito bem todos os costumes e questões dos judeus.  

 

P3: O que Paulo pediu que Agripa fizesse?  

R: Que o escutasse com paciênca.  

 

P4: vs. 4,5: O que Paulo disse que todos os judeus sabiam?  

R: Que desde o começo de sua vida ele era membro do partido dos fariseus 

(26:25).  

 

P5: v5: Quem eram os fariseus?  

R: Um grupo de judeus que seguiam as leis com mais rigor do que outros.  

 

P6: vs. 6-8: Por qual motivo Paulo diz que está sendo julgado?  

R: Por causa da sua crença de que Deus ressuscita os mortos.  

26:9-11 Paulo, Agripa e Festo conversam sobre a ressurreição de Cristo  

 

P1: O que Paulo fazia antes de se tornar cristão?  

R: Ele fazia tudo o que podia contra o nome de Jesus.  

 

P2: O que ele fez com os cristãos?  

R: Prendeu muita gente, votou para que fossem mortos, castigava os cristãos 

nas casas de oração e os forçava a negar a fé.  

26:12-18 Paulo conta a sua conversão e comissão.  

 

P1: v12: Por que Paulo foi mandado a Damasco?  

R: Para perseguir os cristãos de láá.  

 

P2: vs. 13-15: Quem falou com Paulo depois que ele caiu no chão?  

R: Jesus.  



 

P3: O que Jesus disse que Paulo estava fazendo a Ele?  

R: Que Paulo O estava perseguindo.  

 

P4: O que Jesus disse que Paulo estava fazendo a ele mesmo?  

R: Que Paulo estava ferindo a ele mesmo.  

 

P5: vs. 16-18: Por que Jesus apareceu a Paulo?  

R: Para escolher Paulo como Seu servo, a fim de contar aos outros o que tinha 

visto naquele dia.  

 

P6: A que Jesus iria mandar Paulo dizer essas coisas?  

R: Aos judeus e aos não-judeus.  

 

P7: O que vão receber as pessoas que tem fé em Jesus?  

R: Eles terão os seus pecados perdoados e passarão a pertencer ao povo 

escolhido de Deus.  

26:19-23  

 

P1: vs. 19-20: O que Paulo fez depois que teve a visão?  

R: Paulo obedeceu ao que Jesus disse a ele na visão e anunciou a mensagem e 

muitos lugares, tanto a judeus quanto a não-judeus.  

 

P2: O que Paulo dizia que as pessoas deviam fazer?  

R: Que precisavam abandonar seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que 

mostrassem que de fato estavam arrependidos.  

 

P3: v21: Por que os judeus tentaram matar Paulo?  

R: Por causa dos seus ensinos Õ 26:21.  

 

P4: vs. 22,23: Como Pualo mostra que a sua mensagem não é do seu próprio 

pensamento, mas que é realmente verdade?  

R: Porque Paulo dizia a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia 

acontecer.  

 

P5: O que os profetas e Moisés haviam dito que ia acontecer?  

R: Que o Cristo precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a 

luz da salvação tanto aos judeus e aos não-judeus.  

26:24-29  Festo diz que Paulo está louco  

 

P1: v24: O que Festo disse quando ouviu Paulo?  

R: Que Paulo estava louco.  

 



P2: vs. 25,26: O que Paulo respondeu?  

R: Que não estava louco mas em perfeito juízo e que dizia a verdade.  

 

P3: vs. 26,27: Por que Paulo disse que podia falar ao rei Agripa com toda a 

coragem?  

R: Porque o rei Agripa conhecia muito bem todas as coisas que Paulo havia dito.  

 

P4: vs. 28: O que o rei Agripa pensava que Paulo estava entando fazer?  

R: Torná-lo cristão.  

 

P5: v29: Qual foi a oração de Paulo?  

R: Que tanto o rei Agripa como todos os que o estavam ouvindo se tornassem 

como Paulo, isto é Õ cristão.  

26:30-32  

 

P: O que todos os os que ouviram Paulo pensavam sobre ele?  

R: Que Paulo era inocente.  

27:1,2  

(Nota: O texto foi dividido em unidades menores.)  

 

P1: Por que entregaram Paulo ao oficial romano Júlio?  

R: Para que Júlio o levasse a It lia.  

 

P2: v2: Quais foram as pessoas que embarcaram?  

R: Lucas (o autor do livro de Atos), Paulo e outros prisioneiros, Júlio etc.  

27:3-8  

 

P1: v3: De que maneira Júlio tratou Paulo com bondade?  

R: Júlio deu licença para que Paulo fosse ver os amigos e para receber o que 

precisasse.  

 

P2: v4: Qual era uma das dificuldades que os navegadores tinham que vencer?  

R: Os ventos que sopravam contra os barcos.  

 

P3: Como essa dificuldade foi vencida?  

R: Eles atravessaram o mar em frente ao litoral de Cilícia e da Panfília, isto é, 

eles navegaram numa rota abrigada pelas terras do litoral.  

 

P4: vs. 5,6: O que aconteceu em Mirra?  

R: Paulo e seus companheiros embarcaram num outro navio que ia para a It lia.  

 

P5: vs. 7,8: Por que eles estavam navegando bem devagar?  



R: Porque o vento estava soprando contra o navio.  

27:9-12  

 

P1: v9: O s perigos da viagem tinham relação com a Festa da Purificação?  

R: Com a Festa não, mas com a época sim. Depois de haver passado o tempo da 

Festa da Purificação o inverno começava e era a época das tempestades. Os 

perigos estavam relacionados com as tempestades.  

 

P1a: O que Paulo tinha em mente quando deu o aviso?  

R: Que deveriam passar o inverno ali em Bons Portos.  

 

P2: v11: Em quem o oficial romano tinha mais confiança?  

R: No capitão e no dono do navio.  

 

P3: v12: O que a maioria queria fazer?  

R: A maioria queria viajar para Fenice e passar o inverno láá.  

27:13-20  

 

P1: v13: O que fizeram os marinheiros quando pensaram que os ventos eram 

favor veis?  

R: Levantaram âncora e partiram.  

 

P2: O que é uma âncora?  

R: É um objeto pesado que mantém o navio parado em um lugar.  

 

P3: vs. 14,15: O que aconteceu logo depois de recomeçada a viagem?  

R: Um vento muito forte arrastou o navio de tal maneira que não puderam 

conserv.-lo na direção certa.  

 

P4: O que eles resolveram fazer?  

R: Desistiram de tudo e deixaram que o vento os levasse.  

 

P5: v16: Por que o vento não soprava tão forte quando passaram ao sul da ilha 

de Canda?  

R: Porque a própria ilha protegeu o navio dos ventos.  

 

P6: v16: O que os marinheiros conseguiam fazer com muita dificuldade?  

R: Eles recolheram o bote que estava sendo puxado pelo navio.  

 

P7: v17a: O que eles fizeram com o bote?  

R: Eles suspenderam o bote e amarraram o navio com cordas de segurança.  

 

P8: v17b: Por que eles desceram as velas?  



R: Porque estavam com medo de que o navio fosse arrastado para as areias 

perto do litoral da Líbia.  

 

P9: v18: O que eles fizeram no dia seguinte?  

R: Eles começaram a jogar a carga no mar.  

 

P10: Por que eles fizeram isso?  

R: Para o navio ficar mais leve.  

 

P11: v19: O que fizeram no outro dia?  

R: Eles jogaram no mar o equipamento do navio.  

 

P12: v20: Por que durante muitos dias eles não puderam ver nem o sol nem as 

estrelas?  

R: Por causa da chuva e das nuvens.  

 

P13: O que aconteceu com o ânimo deles?  

R: Eles perderam toda a esperança de serem salvos.  

27:21-26 Paulo diz que Deus irá salv.-los  

 

P1: vs. 21,22: Por que Paulo diz a eles que não perdessem a coragem?  

R: Porque ninguém morreria, todos seriam salvos.  

 

P2: vs. 23-26: Como Paulo ficou sabendo disso?  

R: Na noite anterior um anjo de Deus disse isso a ele.  

27:27-32  

 

P1: v27: Quanto tempo se passou depois que a tempestade começou?  

R: Duas semanas.  

 

P2: v28: Por que os marinheiros jogaram no mar uma corda com um peso na 

ponta?  

R: Eles sentiram que estavam chegando perto da terra e queriam saber qual era 

a profundidade da gua. Eles estavam com medo que o navio batesse nas rochas.  

 

P3: v29: O que eles fizeram?  

R: Eles jogaram quatro âncoras do lado de tr s do navio e oraram para que 

amanhecesse logo.  

 

P4: Por que?  

R: Para manter o navio parado.  

 

P5: v30: O que os marinheiros tentaram fazer?  



R: Os marinheiros procuraram fugir do navio.  

 

P6: vs. 31-32: O que os soldados fizeram?  

R: Os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar.  

 

P7: Por que?  

R: Porque Paulo havia dito ao oficial e aos soldados que se os marinheiros não 

ficassem no navio, eles não poderiam se salvar.  

27:33-38  

 

P1: vs. 33,34: O que Paulo pediu que todos fizessem?  

R: Que comessem alguma coisa.  

 

P2: Por que Paulo disse isso?  

R: Porque eles não tinham comido nada durante 14 dias e precisavam se 

alimentar para continuar vivendo.  

 

P3: Qual foi a promessa de Paulo?  

R: Que ninguém iria perder nem mesmo um fio de cabelo.  

 

P4: v35: O que fizeram eles depois que comeram bastante?  

R: Eles jogaram o trigo no mar para o navio ficar mais leve.  

 

P5: vs. 36-38: O que fizeram eles depois que comeram bastante?  

R: Eles jogaram o trigo no mar para o navio ficar mais leve.  

27:39-41  

 

P1: v39: O que os marinheiros viram logo que amanheceu?  

R: Eles viram uma baía onde havia uma praia.  

 

P2: O que eles decidiram fazer quando viram a praia?  

R: Eles resolveram fazer o possível para que o navio ficasse encalhado láá.  

 

P3: v40: Como eles resolveram tentar levar o navio até a praia?  

R: Eles cortaram as cordas das âncoras, desamarraram os remos e 

suspenderam a vela do lado dianteiro.  

 

P4: Por que fizeram isso?  

R: Para que o vento levasse o navio em direção da praia.  

 

P5: v41: O que aconteceu?  

R: O navio entrou num lugar de muita areia e ficou encalhado.  

 



P6: O que aconteceu com o navio?  

R: As ondas arrebentaram a parte de tr s do navio.  

27:42-44  

 

P1: v42: O que os soldados combinaram fazer?  

R: Matar todos os prisioneiros, para que nenhum chegasse À praia e fugisse.  

 

P2: v43: Por que o oficia romano os impediu?  

R: Porque ele queria salvar Paulo.  

 

P3: v44b: O que o oficial disse aos que sabiam nadar?  

R: Que eles fossem os primeiros a se jogar n'agua e a andar para a praia.  

 

P4: v45: O que ele disse aos que não sabiam nadar?  

R: Que eles se salvasem, segurando em t buas ou em pedaços do navio.  

 

P5: Quantos se afogaram?  

R: Nenhum Õ todos se salvaram.  

28:1-6  

 

P1: vs. 1,2: Como os habitantes do lugar receberam os naúfragos?  

R: Eles os trataram com bondade e até fizeram uma fogueira.  

 

P2: v3: O que aconteceu com Paulo?  

R: Ele foi mordido por uma cobra.  

 

P3: v4: O que os moradores pensaram de Paulo?  

R: Que ele era um assassino que escapou do mar, mas o Destino não ia deixá-lo 

viver.  

 

P3a: v5: O que fez Paulo?  

R: Ele sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada.  

 

P3b: Como os moradores do local mudaram de idéia acerca de Paulo?  

R: Eles esperavam que Paulo ficasse inchado e morresse. Depois de esperar 

bastante tempo, vendo que não acontecia nada, eles mudaram de idéia e até 

disseram que Paulo era um deus.  

28:7-10  

 

P1: vs. 7,8: O que fez Paulo?  

R: Ele curou a febre do pai de Públio, o chefe da ilha.  

 



P2: v9: Depois disso o que fizeram os moradores do local?  

R: Todos os doentes da ilha foram a Paulo que os curou.  

 

P3: v10: Que mais fizeram êles?  

R: Eles ajudaram Paulo e seus companheiros dando muitas coisas e pondo no 

navio o que precisavam para a viagem.  

28:11-16  

 

P1: v11: Quanto tempo eles ficaram na ilha?  

R: Três meses.  

(Nota: Talvez seja necessário fazer um reorganização dos fatos para que a 

ordem cronológica fique bem claro.)  

 

P1a: vs. 11-14: Finalmente onde chegaram Paulo e seus companheiros?  

R: Roma.  

 

P2: De que maneira eles viajaram?  

R: De navio e a pé pela estrada.  

 

P3: Em que navio eles embarcaram?  

R: Em um navio da cidade de Alexandria chamado “Os Deuses Gêmeos”.  

 

P4: v15: Onde ficavam os povoados da Praça de •pio e de Três Vendas?  

R: ’ beira da estrada e não muito longe de Roma.  

(Nota: 14b: “então chegamos a Roma” (TEV, PME, RSV, JB) não está em ordem 

cronológica e pode causar confusão.)  

 

P5: vs. 15,16: O que aconteceu que fez com que Paulo agradecesse a Deus e 

ficasse animado?  

R: Os irmãos de Roma foram se encontrar com Paulo e seus companheiros.  

28:17-22  

 

P1: v17: O que fez Paulo?  

R: Ele convidou os líderes dos judeus de Roma para se enconrarem com ele.  

 

P2: vs. 17-20: Por que motivo Paulo queria falar aos líderes dos judeus?  

R: Paulo queria contarr o motivo porque estava em Roma e contou a sua 

história: mesmo sendo inocente os judeus de Jerusalém o entregaram aos 

romanos. Os judeus eram contra o desejo dos romanos de libertarem Paulo, 

porisso Paulo pediu que fosse julgado pelo Imperador em Roma. Ele não estava 

em Roma para acusar os judeus diante do Imperador.  

(Nota: Se essa não for a resposta (e existe muito material nesse trecho) tente 

desmembrar a pergunta com as questões P3 a P7.)  



 

P3: vs. 17,18: Quem queria que Paulo fosse libertado?  

R: Os romanos.  

 

P4: Por que os romanos queriam soltar Paulo?  

R: Eles achavam que não havia nenhum motivo para condenar Paulo À morte.  

 

P5: v19: Quem não queria que Paulo fosse solto?  

R: Os judeus.  

 

P6: Por que Paulo apelou para o Imperador?  

R: Porque os judeus não queriam que ele fosse solto.  

 

P7: Que acusação Paulo pretendia fazer contra os judeus quando estivesse com 

o Imperador?  

R: Nenhuma.  

(Nota: A próxima questão segue P2, se P3-P7 não forem usados.)  

 

P8: v20: Por que Paulo disse que estava preso?  

R: Por causa da sua fé no Messias (aquele que Israel espera) ou porque ele 

acreditava na ressurreição.  

(Nota: Em grego a expressao significa “pela esperança de Israel”.)  

 

P9: vs. 21,22: Os judeus de Roma foram agressivos com Paulo?  

R: Não.  

 

P10: Por quê?  

R: Porque eles não tinham recebido notícia nenhuma sobre Paulo.  

 

P11: O que eles tinham ouvido sobre os cristãos?  

R: Que em todos os lugares falavam contra os cristãos.  

28:23-28  

 

P1: v23: O que Paulo estava querendo fazer?  

R: Concencer os lá/deres judeus de que Jesus era o Messias.  

 

P2: Como Paulo pretendia fazer isso?  

R: Explicando a mensagem sobre o Reino de Deus e mostrando pela Lei de 

Moisés e os livros dos profetas que Jesus era o Messias.  

 

P3: v24: Como reagiram os líderes judeus?  

R: Alguns aceitaram as palavras de Paulo, outros não creram.  

 



P4: vs. 24-28: Por que Paulo disse que Deus mandou a mensagem da salvação 

para os não-judeus?  

R: Deus havia falado por meio de Isaías que os judeus recusariam a mensagem. 

Mas os não-judeus a aceitariam.  

(Nota: Se essa questão não for respondida satisfatóriamente, continue com as 

questões seguintes.)  

 

P5: Que mensagem os judeus não entenderam?  

R: A mensagem de Deus sobre a salvação.  

 

P6: Por que eles não entenderam?  

R: Eles se recusaram a entender.  

 

P7: Por que você pensa que Paulo citou Isaías?  

R: Como uma explicação para que a mensagem fosse levada aos não-judeus. 

Como um aviso para que os judeus não continuassem a rejeitar a mensagem de 

Jesus.  

28:30,31  

 

P1: Que regalias (privilégios) foram dadas a Paulo?  

R: Ele tinha sua própria casa alugada e podia anunciar o Reino de Deus e 

ensinar a respeito de Jesus com toda a coragem e liberdade.  

 

P2: Quais foram as experiências desagradáveis de Paulo?  

R: Ele era prisioneiro Õ deduzido. (Provavelmente as questões J. D. não são 

necessarias.)  

(Nota: Se essas questões não forem respondidas satisfatoriamente, continue 

com as questões seguintes.)  

 

P3: Onde Paulo morou nos próximos dois anos?  

R: Em Roma, numa casa alugada.  

 

P4: O que Paulo fazia?  

R: Ele anunciava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo.  

 

P5: Paulo precisava ser cuidadoso quando pregava?  

R: Ele não tinha medo de falar a todos (era corajoso) e não era impedido pelos 

romanos (tinha liberdade).  


