At 9.23-43

A IGREJA CRESCIA & SE EDIFICAVA
Lugares:

Damasco, Jerusalém, Cesaréia,Tarso

31- A IGREJA passava por um período de PAZ em toda a Lida
JUDÉIA, Galiléia e SAMARIA. Ela se EDIFICAVA e, ENCORAJADA
pelo ESPÍRITO SANTO, CRESCIA em número, vivendo no TEMOR do
SENHOR. Viajando por toda parte, PEDRO foi visitar os SANTOS que
viviam em LIDA. Ali encontrou um PARALÍTICO chamado ENÉIAS, que
estava acamado fazia OITO ANOS. Disse-lhe PEDRO: “ENÉIAS, JESUS
CRISTO vai CURÁ-lo! LEVANTE-se e ARRUME a sua CAMA”. Ele se
LEVANTOU imediatamente. TODOS os que viviam em LIDA e SARONA o
viram e se CONVERTERAM ao SENHOR.

Judéia, Galiléia, Samaria, Lida

Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se

36- Em JOPE havia uma DISCÍPULA chamada TABITA, que em Jope
grego é DORCAS, que se DEDICAVA a praticar BOAS OBRAS e dar
ESMOLAS. Naqueles dias ela ficou DOENTE e MORREU, e seu corpo foi
lavado e colocado num QUARTO do andar superior. LIDA ficava perto de
JOPE, e, quando os discípulos ouviram falar que PEDRO estava em LIDA,
mandaram-lhe DOIS homens dizer-lhe: “Não se demore em VIR até NÓS”.
PEDRO foi com eles e, quando chegou, foi levado para o QUARTO do
andar superior. Todas as VIÚVAS o rodearam, CHORANDO e mostrandoLHE os VESTIDOS e outras ROUPAS que DORCAS tinha feito quando
ainda ESTAVA com ELAS. PEDRO mandou que todos SAÍSSEM do
QUARTO; depois, AJOELHOU-se e OROU. Voltando-se para a MUHLER
MORTA, disse: “TABITA, LEVANTE-se”. Ela ABRIU os OLHOS e, vendo
PEDRO, SENTOU-se. Tomando-a pela MÃO, AJUDOU-a a pôr-se em
PÉ. Então, chamando os SANTOS e as VIÚVAS, apresentou-a VIVA. Este
FATO se tornou conhecido em TODA a cidade de JOPE, e MUITOS
CRERAM no SENHOR. PEDRO ficou em Jope durante algum tempo, com
um CURTIDOR de COURO chamado SIMÃO.
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Jope, Lida, Jope

Pela
Restauração
de Dorcas

Ele se levantou imediatamente

Pela Cura
de Enéias

Viu o Senhor, pregava, falava & discutia

Pelo
Ministério de
Saulo

23- Decorridos muitos dias, os JUDEUS decidiram de comum Jerusalém
acordo MATÁ-lo, mas SAULO ficou sabendo do plano deles. Dia e noite
eles VIGIAVAM as portas da cidade a fim de MATÁ-lo. Mas os SEUS
DISCÍPULOS o levaram de NOITE e o fizeram descer num CESTO,
através de uma abertura na MURALHA. Quando chegou a JERUSALÉM,
tentou REUNIR-SE aos discípulos, mas todos estavam com MEDO dele,
não acreditando que fosse REALMENTE um discípulo. Então BARNABÉ
o levou aos APÓSTOLOS e lhes contou como, no caminho, SAULO vira o
SENHOR, que lhe FALARA, e como em DAMASCO ele havia PREGADO
corajosamente em NOME de JESUS. Assim, SAULO ficou com eles, e
andava com LIBERDADE em JERUSALÉM, pregando corajosamente em
nome do SENHOR. FALAVA e DISCUTIA com os JUDEUS de fala
GREGA, MAS estes tentavam MATÁ-lo. Sabendo disso, os irmãos o
LEVARAM para CESARÉIA e o enviaram para TARSO.

Quem/Personagens:
>os judeus >Saulo
>seus discípulos
>os discípulos
>Barnabé
>os apóstolos
>o Senhor
>Jesus Cristo
>judeus de fala grega
>os irmãos
>o Espírito Santo
>Pedro >os santos
>Enéias >Tabita/Dorcas
>dois homens
>as viúvas >Simão

Quando/Tempo:
>decorridos muitos dias
>dia e noite >de noite
>um período de paz
>oito anos
>se levantou
imediatamente
>naqueles dias
>não se demore
>durante algun tempo
Tabita/Dorcas:
>era discípula >dedicada
>fazia boas obras
>dava esmolas
>fazia roupas >morreu
>abriu os olhos >viu Pedro
>sentou-se >ficou em pé
>foi apresentada viva

(1) SAULO: novo na fé, pregando, perseguido, desconhecido. BARNABÉ: firme na fé, pacificador, corajoso, confiável. PEDRO:
líder da fé, poderoso, convidado, conhecido. (2) Problemas & Soluções: —plano de matar Saulo> escapou pela muralha. —medo
de Saulo> Barnabé o defendeu e o ajudou. —Saulo ameaçado> enviado para Tarso. —a Igreja perseguida> paz pelo Espírito.
—Enéias paralizado> curado por Jesus. —Dorcas morta> restaurada por Deus. (3) Começa aqui a transição de Pedro para Saulo
(Paulo) no avanço da Igreja: de Atos 1 a 12, Pedro, o apóstolo aos judeus, está mais destacado; Atos 13 a 28 enfatiza o ministério
de Paulo, o apóstolo aos gentios. (4) Parece que inicialmente o ministério de Saulo entre os judeus descrentes em Jerusalém
não deu certo. (5) Foi necessário que Saulo fosse retirado por um tempo (dez anos?) enquanto Pedro e os outros apóstolos
continuaram o ministério em Jerusalém e outras cidades da Judéia. (6) Aplicação: Temos que reconhecer que nossos líderes da
igreja não são igualmente dotados, e que ninguém tem todos os dons espirituais. Portanto, devemos aproveitar melhor o dom
de cada um, mas também achar outros para servir nas suas áreas fracas. Assim a Igreja será realmente edificada! (Ef 4.7-16)

