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1. O que diz Atos 13:1-3 sobre o chamado e envio de Paulo (Saulo) e Barnabé
como missionários? _______________________________________________
2. Atos 26:12-18 Paulo, estando preso, deu seu testemunho pessoal diante do
rei Agripa. Como ele explicou seu chamado? v.16 ____________________
________________________________________________________________
3. Qual a tarefa que Jesus deu a Paulo encontrada nos versículos 17 e 18?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Podemos dizer que este é o chamado de todo missionário? _____________
São versículos que definem o que está em jogo. Sem Jesus, cada pessoa
vive em trevas, sob controle de satanás, condenada em seus pecados, e
não se dá conta porque é cega sobre sua situação atual e das consequências eternas.

OS PASSOS DOS
PRIMEIROS MISSIONÁRIOS
O livro de Atos é um livro
missionário porque conta
os atos dos apóstolos que
levaram o Evangelho ao
mundo conhecido.
Para entender o que significa
ser um verdadeiro pioneiro
leia desde Atos 13 até o final
do livro para ver a
carreira missionária do grande apóstolo Paulo.
Depois, torne a ler Atos,
fixando-se no trabalho
missionário dos apóstolos.

4. Paulo não foi intimado por qualquer pessoa nem mesmo pelo Agripa.
Como ele aproveitou sua audiência diante do rei? Atos 26:26-29
________________________________________________________________
5. Por que Paulo falava com o rei daquele modo, com tanta confiança?
________________________________________________________________
6. Típico do ministério de Paulo é o que ocorreu em Icônio. Atos 14:1-7

PARA CRESCER
Leia Atos 8-14
(um capítulo por dia).

Qual foi a reação inicial? v.1 _______________________________________

Memorize Atos 26:18

O que ocorreu depois? v.2 _________________________________________

“Para lhes abrires os olhos,
e das trevas os converteres à
luz, e do poder de Satanás a
Deus; a fim de que recebam
a remissão de pecados, e
herança entre os que são
santificados pela fé em
mim.” RC

Como corresponderam à oposição? v.3 ______________________________
Qual a reação das pessoas? v. 4-5 __________________________________
________________________________________________________________
O que Paulo fez? v. 6-7 ___________________________________________
A mesma coisa ocorreu em Listra, e ainda foi pior. Apedrejaram Paulo e
deixaram-no como morto (v. 19-20). Apesar disso, o que ele fez depois de
tanta oposição? Atos 14:21-23 ____________________________________
________________________________________________________________
Em cada povo, muitos aceitavam apenas depois da oposição. Ainda assim,
Paulo e seus companheiros seguiram adiante e em cada lugar deixaram
novos convertidos que formavam a Igreja. Ao passar de novo por Listra,
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“Para abrir-lhes os olhos
e convertê-los das trevas
para a luz, e do poder de
Satanás para Deus, a fim de
que recebam o perdão dos
pecados e herança entre os
que são santificados pela fé
em mim.” NVI

