A OBEDIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS
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12-Os apóstolos realizavam muitos SINAIS e MARAVILHAS entre o povo. Os Alto conceito
que CRERAM costumavam REUNIR-SE no Pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em ALTO CONCEITO. Em número cada vez
MAIOR, homens e mulheres CRIAM no Senhor e lhes eram ACRESCENTADOS, […] o povo
também levava os DOENTES às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos
A SOMBRA de PEDRO se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também
MULTIDÕES das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus DOENTES e os que eram
ATORMENTADOS por espíritos IMUNDOS; e todos eram CURADOS.
17- Então o SUMO SACERDOTE e todos os seus companheiros, membros do partido Prisão
dos SADUCEUS, ficaram cheios de INVEJA. […], mandaram PRENDER os apóstolos, colocando-os numa PRISÃO PÚBLICA. Mas durante a noite UM ANJO do Senhor ABRIU as portas do
cárcere, LEVOU-os para fora e disse: “Dirijam-se ao TEMPLO e relatem ao povo TODA a mensagem desta VIDA”. Ao amanhecer, eles entraram no PÁTIO do TEMPLO, como […] instruídos, e começaram a ENSINAR o povo. Quando chegaram o SUMO SACERDOTE e os
seus companheiros, convocaram o SINÉDRIO — toda a assembléia dos LÍDERES RELIGIOSOS […] — e mandaram buscar os apóstolos na PRISÃO. Todavia, ao chegarem à prisão,
os guardas NÃO os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: “Encontramos a prisão
TRANCADA com toda a segurança, com os guardas diante das portas; mas, quando as
abrimos não havia NINGUÉM”. […], o CAPITÃO da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram PERPLEXOS, imaginando o que teria ACONTECIDO.
Nesse momento chegou alguém e disse: “Os homens que os senhores puseram na PRISÃO
estão no PÁTIO do TEMPLO, ensinando o povo”. Então, indo para lá […], o capitão trouxe os
apóstolos, mas SEM o uso de FORÇA, pois temiam que o povo os APEDREJASSE.
27- Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao SINÉDRIO para serem O Sinédrio
INTERROGADOS pelo sumo sacerdote, que lhes disse: “Demos ordens expressas a vocês
para que NÃO ensinassem neste NOME. Todavia, vocês ENCHERAM Jerusalém com sua
DOUTRINA e nos querem tornar CULPADOS do sangue desse HOMEM”.
PEDRO e os outros […]: “É preciso OBEDECER antes a DEUS do que aos HOMENS! O
Deus dos nossos antepassados RESSUSCITOU JESUS, a quem os senhores MATARAM, […]
num madeiro. Deus o EXALTOU, colocando-o à sua DIREITA como PRÍNCIPE e SALVADOR,
para dar a Israel ARREPENDIMENTO e PERDÃO de PECADOS. Nós somos TESTEMUNHAS
destas coisas, bem como o ESPÍRITO SANTO, que Deus concedeu aos que lhe OBEDECEM”.
33- Ouvindo isso, eles ficaram FURIOSOS e queriam MATÁ-los. MAS um FARISEU Gamaliel
chamado GAMALIEL, mestre da lei, respeitado […], levantou-se no SINÉDRIO e pediu que os
homens fossem retirados […]. Então lhes disse: “ISRAELITAS, considerem cuidadosamente o
que pretendem fazer […]. Há algum tempo, apareceu TEUDAS, reivindicando ser alguém, e
cerca de quatrocentos homens se juntaram a ele. Ele foi MORTO, […] se DISPERSARAM […]
e acabaram em nada. Depois dele, nos […] apareceu JUDAS, o galileu, […]. Ele também foi
MORTO, e todos […] foram DISPERSOS. PORTANTO, neste caso eu os aconselho: DEIXEM
esses homens em PAZ e soltem-nos. Se […] for de origem HUMANA fracassará; se […] de
DEUS, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão LUTANDO contra DEUS”.
Eles foram CONVENCIDOS pelo discurso […] . Chamaram os apóstolos e mandaram AÇOITÁLOS. […], ordenaram-lhes que NÃO falassem no NOME de JESUS e os DEIXARAM sair em
LIBERDADE. Os apóstolos saíram do SINÉDRIO, alegres por terem sido considerados
DIGNOS de serem HUMILADOS por causa do NOME. TODOS os dias, no TEMPLO e de
CASA em CASA, NÃO deixavam de ENSINAR e PROCLAMAR que Jesus é o CRISTO. 42
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(1) Uma igreja pura é uma igreja que pode testemunhar com sucesso. (2) Sucesso no testemunho pode trazer oposição religiosa, 17,18. (3) Deus
pode determinar especificamente o local do testemunho, 20. (4) O ensino da Palavra faz parte do testemunho, 25. (5) Uma testemunha corajosa é
prova de sua obediência a Deus, 29. (6) O foco dum testemunho bíblico é a Pessoa de Jesus Cristo e Sua obra, 30,31. (7) É o Espírito Santo que
testemunha de Cristo através do crente, 32. (8) O testemunho fiel e corajoso do crente sempre causa uma decisão positiva (14), ou negativa (33),
da parte dos ouvintes. (9) O testemunho divulgado fielmente dia após dia requer tanto coragem divina como o testemunho inicial, 42.

