
ATOS DOS APÓSTOLOS

PAULO CHEGA A TIRO

Paulo saiu de Mileto Cós (no dia seguinte chegou em) Rodes Pátara.
(21:1)

1. Quando Paulo foi para Jerusalém, ele pegou um navio que ia para onde? 
Resposta: Fenícia. (21:2).

2. Quando foram a Chipre passaram pela esquerda por qual ilha?
Resposta: Chipre (21:3).

3. Quando já estava à vista, deixando-a à esquerda, Paulo navegou para a 
Síria. Onde o navio de Paulo atracou?
Resposta: Tiro (21:3).

4. Por que o navio de Paulo teve que para em Tiro?
Resposta: para ser descarregado ali. (21:3).

5. Quando Paulo atracou em Tiro quem ele encontrou lá e quantos dias ele 
ficou lá?
Resposta: Paulo encontrou os discípulos. Ficou 7 dias com eles. (21:4).

6. Quando Paulo  atracou em Tiro e  encontrou os  discípulos,  com quem 
ficara 7 dias, o que estes disseram e movidos por quem?
Resposta:  Os discípulos,  movidos pelo Espírito,  recomendavam que Paulo não fosse  a  

Jerusalém. (21:4).

7. Em que lugar de Tiro, Paulo orava com os irmãos (quem ia lá)?
Resposta: Eles (Paulo, os irmãos com as esposas e filhos) oravam ajoelhados na praia de  

Tiro. (21:5).

8. Em que posição Paulo e os irmãos de Tiro oravam na praia?
Resposta: Ajoelhados. (21:5).

PAULO EM CESAREIA

Paulo saiu de Tiro Ptolemaida (fica aí 1 dia e saúda os irmãos) Cesareia
(21:7)
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9. Paulo sai de Ptolemaida e, no dia seguinte, vai para a casa de quem?
Resposta: Filipe (21:8).

10.  Como era conhecido Filipe?
Resposta: O Evangelista (era um dos sete) (21:8).

11.  Quantas filhas tinha Filipe, o evangelista. O que elas faziam?
Resposta: Oito filhas donzelas. Elas profetizavam. (21:9).

12.  Quem era o pai de quatro filhas donzelas, que profetizavam?
Resposta: Filipe, o evangelista, um dos sete. (21:9).

13.  O profeta Ágabo veio até Paulo de qual cidade?
Resposta: Ágabo desceu da Judeia. (21:10).

14.  Qual o profeta que através do cinto de Paulo, previu a prisão deste? 
O que o profeta fez com o cinto? Onde Paulo seria preso?
Resposta: O profeta Ágabo. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou, com o cinto, os próprios  

pés e as próprias mãos e disse: “O dono deste cinto será preso, em Jerusalém  
pelos judeus e gentios”. (21:10-11).

15.  Em nome de quem o profeta Ágabo fez uma previsão com o próprio 
cento de Paulo?
Resposta: Ele profetizou em nome do Espírito Santo. (21:11).

16.  Quando  ouviu-se  a  profecia  de  Ágabo,  o  que  os  discípulos  de 
Cesareia falaram para Paulo?
Resposta: Que Paulo não subisse para Jerusalém. (21:12).

17.  O que disse Paulo ao ouvir o lamento dos discípulos de Cesareia, ao 
pedir que ele não subisse para Jerusalém?
Resposta: Paulo perguntou por que eles choravam deixando-o com o coração quebrantado  

(ou magoado, ou triste)? Estou pronto não apenas para ser preso, mas até para  
morrer em Jerusalém por amor a Cristo. (21:13).

18.  O que disseram os discípulos de Cesareia diante da convicção de 
Paulo em obedecer a vontade de Deus?
Resposta: Que seja feita a vontade do Senhor. (21:14).

19.  Paulo sobe a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia sobre com 
ele. Quem eles levam?
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Resposta: Mnasom, natural de Chipre, velho discípulo. Mnasom, natural de Chipre, antigo  
discípulo.  Menasom,  natural  de  Chipre,  fazia  muito  tempo  que  era  cristão.  
(21:16).

20.  O que Menasom, natural de Chipre, velho discípulo, fez?
Resposta: Hospedou Paulo e seus companheiros em Jerusalém. (21:16).

PAULO EM JERUSALÉM

21.  Como Paulo e seus companheiros foram recebidos pelos cristãos de 
Jerusalém?
Resposta: Com alegria. (21:17).

22.  Um dia após a chegada de Paulo a Jerusalém, para onde ele vai, com 
seus companheiros?
Resposta: Paulo entrou conosco em casa de  Tiago, e todos os  presbíteros foram até lá.  

(21:18).

23.  O que Paulo relata à Igreja de Jerusalém?
Resposta: Paulo deu um relatório completo à Igreja as experiências de seu ministério entre  

os gentios. (21:18 a 19).

24.  Depois que os cristãos de Jerusalém ouviram o relatório de Paulo, o 
que eles disseram?
Resposta: Deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão! Há milhares de  

judeus que se tornaram cristãos e todos eles são zelozos à Lei de Moisés (21:20).

25.  Em Jerusalém, alguns judeus convertidos acusaram Paulo de quê?
Resposta: Acusavam de Paulo de estar desencorajando os judeus a não observarem a lei  

mosaica, já que não se requeria, aos gentios, fazer essa observância. Isto é, que  
não  era  mais  preciso  circuncidar  os  filhos.   Ou  em  outras  palavras:  Eles 
ouviram dizer que Paulo ensina os judeus que moram em outros países a  
abandonarem a Lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos,  
nem respeitem os costumes dos judeus.  Ou apenas:  Não observar a lei.  
(21:21).

26.  Quantos homens tinham, voluntariamente, aceitado se submeter à 
exigências mosaicas, ou seja, aceitaram voto?
Resposta: 4 (quatro) homens. (21:23).
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27.  Para provar que Paulo não era contra a lei mosaica, o que alguns 
judeus convertidos exigiram dele?
Resposta:  Exigiram que  Paulo  fosse  purificado  no  templo,  com 4  outros  homens,  que  

fizeram voto,  para mostrar que ele não era oposto às práticas judaicas. (21:24).

28.  Como foi a purificação de Paulo e dos outros quatro homens?
Resposta:
1) Purificou-se com os outros 4 homens;
2) Pagou a despesa para que eles pudessem raspar a cabeça;
3) Entrou no Templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a  

ocasião em que cada um dos quatro homens deveria oferecer o seu sacrifício (21:24 e  
26).Para conhecer mais sobre esta cerimônia, leia Nm 6:13 a 20.

Este era o voto do nazireu (Nm 6:1-21), durante o qual o devoto deixava o  

cabelo crescer. Quando o período do voto tivesse terminado, ele rapava o  

cabelo, dedicava-se ao Senhor e o queimava junto com o sacrifício para  

oferta pacífica (Nm 6:18). Paulo pagou as despesas para quatro nazireu, foi  

com  eles  ao  sacerdote  para  os  sacrifícios,  e  participou  dos  ritos  de  

purificação.  Desta  maneira,  Paulo  publicamente  demonstrou  que  era um  

judeu cumpridor da lei. (Nota da Bíblia de Genebra [21:24]).

29.  Além da exigência feita a Paulo, o que fizeram os judeus convertidos 
em relação aos gentios convertidos?
Resposta: Transmitiram a seguinte decisão:
1) Não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos;
2) Não comam sangue;
3) Não comam carne de animais que tenham sido estrangulados e 
4) Não pratiquem relações sexuais ilícitas (21:25).

30.  O que podemos aprender pelo fato de Paulo ter aceitado se submeter 
às  exigências  dos  judeus  convertidos  e  ainda  guardavam  a  lei  de 
Moisés??
Resposta: Paulo se mostrou flexível para evitar ofensas desnecessárias. Ele mostra que os  

interesses  do  evangelho  estavam em 1°  lugar  (Nota da Bíblia  de Genebra 
[21:20]).

ou

31. Desafio adicional: Como cristão, Paulo estava sujeito à lei de Moisés, ou 
não? Considere 1 Coríntios 9:20 para explicar  as ações de Paulo em 
Jerusalém?
Resposta: Procedi, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os  

que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os  
que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei.. (1 Co 9:20).

32.  Quantos dias demorava a purificação a que Paulo se submeteu?
Resposta: 7 (sete). (21:27).
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A PRISÃO DE PAULO

33.  Quando os judeus vindos da Ásia o que eles fizeram?
Resposta: Atiçaram (alvoroçaram) a multidão e agarraram Paulo. (21:27).

34.  De onde vieram os judeus que atiçaram (alvoroçaram) a multidão e 
agarraram Paulo?
Resposta: Ásia. (21:27).

35.  Quem atiçou (alvoroçou) a multidão e agarrarou Paulo.?
Resposta: Judeus vindos da Ásia. (21:27).

36.  O que os judeus que vieram da Ásia (e que, alvoroçando a multidão, 
prenderam Paulo) gritaram?
Resposta:

Israelitas, socorro! Este é o homem que, por toda parte, ensina todos a serem
1) Contra o povo,
2) Contra a lei
3) Contra este lugar;
4) Introduziu gregos no templo
5) Profanou este recinto sagrado. (21:28).

37.  Baseados em que fato os judeus que vieram da Ásia acusaram Paulo 
de ter introduzido gregos no Templo?
Resposta: Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso1, na cidade  

com Paulo.  E  pensavam que  Paulo  o  havia  levado para  dentro  do  Templo..  
(21:2).

Ou

38. Qual foi a acusação feita pelos judeus da Ásia contra Paulo?
Resposta:

1) Eles viram Paulo com Trófimo, um efésio Éfeso.
2) Pensavam que Paulo o havia levado para dentro do Templo. (21:2).

39.  De onde era Trófimo, que fora visto com Paulo pelos judeus que 
vieram da Ásia?
Resposta: Éfeso. (21:29).

40.  Como se chamava o efésio, que fora visto com Paulo pelos judeus 
que vieram da Ásia?
Resposta: Trófimo. (21:29).

1 Atual Turquia.
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41.  O que o povo fez ao ouvir as acusações feitas contra Paulo, pelos 
judeus vindos da Ásia?
Resposta: O povo veio correndo de todos os lados. Todos agarraram Paulo, e o arrastaram  

para fora do Templo, fecharam as portas, e procuravam matá-lo. (21:30 a 31).

42.  A  quem foi  a  notícia  que  a  cidade  de  Jerusalém estava  revolta 
tentando matar Paulo?
Resposta: Comandante da força ou Comandante das tropas romanas. (21:31).

43.  O  que  fez  o  comandante  da  força  (ou  comandante  das  tropas 
romanas)  ao  ver  que  os  cidadãos  romanos  estavam tentando  matar 
Paulo?
Resposta: Reuniu depressa alguns centuriões (ou oficiais) e soldados e correu para o meio  

do povo. (21:32).

44.  Quando  a  multidão  viu  o  comandante  e  os  soldados  o  que  o 
aconteceu?
Resposta: O povo de Jerusalém parou logo de bater em Paulo. (21:32).

45.  O que fez o comandante (romano) com Paulo, quando o povo parou 
de bater neste?
Resposta: Prendeu Paulo e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: “Quem  

é este homem? O que foi que ele fez?” (21:33).

46.  Uma vez que o comandante que prendera Paulo em Jerusalém, não 
teve uma resposta satisfatória quem o apóstolo era e o que de fato tinha 
feito, o que o oficial romano ordenou?
Resposta: Que conduzissem Paulo à fortaleza. (21:34).

47. Diante do tumulto em Jerusalém, onde o comandante ordenou que 
Paulo fosse recolhido Paulo?
Resposta: Na fortaleza. (21:34).

48.  Quando Paulo foi preso em Jerusalém, o que aconteceu ao chegar 
nas escadas da fortaleza?
Resposta: Os soldados precisaram carregar Paulo devido à violência do povo. (21:35).

49.  Em que lugar da fortaleza, em Jerusalém, os soldados tiveram que 
carregar Paulo, devido a violência do povo?
Resposta: Nas escadas da fortaleza. (21:35).

50.  O que gritava o povo de Jerusalém, quando os soldados (romanos) 
prenderam Paulo?
Resposta: Mata!. (21:36).

6



51.  O que disse Paulo para o comandante que o prendera e que o estava 
conduzindo para a fortaleza?
Resposta: Me dê licença para falar uma coisa com o senhor. [NTLH] (21:37).

52.  O que perguntou o comandante para Paulo, quando este lhe pediu 
permissão para lhe dizer uma coisa?
Resposta: Você sabe falar grego. (21:37).

53.  Como se sentiu o comandante ao ouvir Paulo falar com ele?
Resposta: Admirado, por ver Paulo falando grego. (21:--).

54.  O comandante achava que Paulo era uma outra pessoa. Que pessoa 
(uma nacionalidade, não um nome) era essa?
Resposta: O comandante achava que Paulo era um egípcio que há tempos, sublevou (fez  

uma  sedição,  uma  revolução)  e  conduziu  ao  deserto  quatro  mil  sicários  
(salteadores, terroristas). (“Sicários” significa “homens de adaga”, nacionalistas 
judeus militantes [Bíblia de Genebra]). (21:38).

55.  Qual foi a resposta de Paulo, ao comandante, quando foi confundido 
com um egípcio revolucionário?
Resposta: Eu sou judeu, de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Por favor, me deixe  

falar com o povo. (21:39).

56.  Qual pedido que Paulo fez, ao comandante, quando foi confundido 
com um egípcio revolucionário?
Resposta: Paulo pediu para falar com ocpovo de Jerusalém. (21:39).

57.  Obtida permissão de falar para o povo de Jerusalém, o que ele fez ?
Resposta:  Paulo colocou de pé,  na escada,  levantou a mão (o  povo fez  silêncio) e  

passou a falar em hebraico  como o povo. [A Bíblia de Genebra informa que  
é o “aramaico”](21:40).

58.  No capítulo 21, Paulo fala em 2 idiomas e em ocasiões diferentes. 
Relate-as?
Resposta: Falou grego com o comandante que o prendera. (21:37) e hebraico com o povo 

de Jerusalém que queria matá-lo. (21:40).

PAULO APRESENTA A SUA DEFESA

59.  Como Paulo se dirige ao povo de Jerusalém, quando vai fazer sua 
defesa?
Resposta: Irmãos e pais, ou Varões irmãos e pais, ou Meus senhores, irmãos e pais. (22:1).
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60.  Quando o povo de Jerusalém viu que Paulo falava em hebraico o que 
aconteceu?
Resposta: O povo ficou em maior silêncio. (22:2).

61.  Paulo foi educado ao pés de quem (Quem foi o professor de Paulo)?
Resposta: Gamaliel. (22:3).

62.  Quais detalhes Paulo dá a respeito da sua formação, no início de sua 
defesa frente ao povo?
Resposta:

3) Foi aluno de Gamaliel;
4) Educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos pais;
5) Zeloso para com Deus, como os demais judeus que o ouviam. (22:3).

63.  Como Paulo se refere a Jesus, quando O encontrou a caminho de 
Damasco?
Resposta: Caminho. (22:4).

64.  Quais  os  atos  que  Paulo  confessa  ter  praticado,  antes  de  sua 
conversão, contra os cristãos?
Resposta:

1) Perseguiu o Caminho até a morte;
2) Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. (22:4).

65.  Quais as testemunhas às quais Paulo se refere, que presenciaram os 
atos cometidos, por ele, antes de sua conversão, contra os cristãos?
Resposta: O sumo sacerdote e todos os anciãos. (22:5).

66.  Que tipo  de autorização  Paulo  tinha em mãos para perseguir  os 
cristãos  que  estavam  em Damasco?  Que  eram os  emissores  dessas 
autorizações.
Resposta: Cartas. (Emissores: O sumo sacerdote e todos os anciãos). (22:5).

67.  Para onde Paulo deveria levar os cristãos que fossem presos?
Resposta: Para Jerusalém a fim de serem punidos (castigados). (22:5).

68.  Como deveriam estar as mãos dos cristãos que fossem presos, por 
Paulo, em Damasco?
Resposta: Presas com correntes (manietadas). (22:5).
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69. Descreva os acontecimentos quando Paulo foi convertido?
Resposta:

1) Paulo estava viajando, já perto de Damasco.
2) Quase meio-dia.
3) De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta dele.
4) Paulo cai no chão e ouve uma voz que me dizia:
5) “Saulo, Saulo, por que você me persegue.
6) Paulo pergunta: “quem és tu, Senhor?”
7) A voz responde: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
8) Os que acompanhavam Paulo viam a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da  

voz de quem falava com ele
9)  Paulo pergunta novamente: “Senhor, o que devo fazer?”
10) Jesus respondeu: “Levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe  

dizer tudo o que Deus quer que você faça.
11) Aquela luz deixou Paulo cego, por isso os seus companheiros pegaram pela mão  

dele e o levaram até Damasco (22:6 a 11).

O outro relato da conversão de Paulo está em Atos 26:9-18

70.  Em  que  capítulo  de  Atos  está  o  relato  a  que  Paulo  se  refere 
(conversão dele) ?
Resposta: Atos 9.

71. Quem foi ao encontro de Paulo (Saulo) quando este estava cego?
Resposta: Ananias. (22:12 a 13).

72. Qual o testemunho que temos a respeito de Ananias?
Resposta: Um homem piedoso, conforme a lei. Tendo bom testemunho de todos os judeus.  

(22:12).

73. Quais  as  palavras  ditas  por  Ananias  para  que  Paulo  (Saulo) 
recuperasse a vista?
Resposta: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. (22:13).

74. Quais  foram a  palavras  de  Ananias,  após  Paulo  ter  recuperado  a 
vista?
Resposta:

1) O Deus de nossos pais, o escolheu para conhecer a Sua vontade; ver o Justo e  
ouvir uma voz da Sua própria boca.

2) Pois você será testemunha de Jesus para dizer a todos aquilo que você tem visto e  
ouvido.

3) E agora,  por  que  você  se  demora?  Levante,  receba  o  batismo  e  lava  os  teus  
pecados, invocando o nome de Jesus. (22:14 a 16).

 Ser testemunha;
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 Receber o batismo;
 Invocar o nome de Jesus.

75. A respeito da morte de Estevão, Paulo além de testemunha, o que 
mais ele fazia?
Resposta: (Ele consentia com a morte de Estevão) e guardava as vestes dos que matavam.  

(22:20).

E quando o sangue de Estêvão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia  
na  sua  morte,  e  guardava  as  capas  dos  que  o  matavam. 
Atos 22:20

76. Os judeus vindos da Ásia ouviram Paulo até quais palavras?
Resposta: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. (22:21).

PAULO LIVRA-SE DE SER AÇOITADO

77. Quando Paulo acabou sua defesa o que gritaram os judeus vindos da 
Ásia?
Resposta: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. (22:22).

78. Quem ordenou que Paulo fosse açoitado?
Resposta: O comandante. (22:24).

79. A que Paulo disse ser um cidadão romano?
Resposta: Para o centurião. (22:25).

80. Quando Paulo estava prestes a ser açoitado a que condição sua ele 
recorreu?
Resposta: O fato de ele ser um cidadão romano (Será que vocês têm o direito de chicotear um 

cidadão romano, sem ele estar condenado?). (22:25).

81. A diferença da titularidade de “cidadão romano” do comandante, o 
qual  ordenara açoitar  Paulo  e  a  titularidade de  “cidadão romano”  do 
próprio Paulo?
Resposta:

1) O comandante adquiriu com grande soma de dinheiro.
2) Paulo tinha por direito de nascimento. (22:28).

82. Como ficou o comandante quando soube que Paulo era um cidadão 
romano?
Resposta: O comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, porque  

ele tinha mandado amarrá-lo. (22:29).
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83. O que fez o comandante depois que soube que Paulo era cidadão 
romano?
Resposta:

1) O comandante  queria  saber  com certeza  por  que  os  judeus  estavam acusando  
Paulo,

2) Soltou Paulo,
3) Ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio,
4) Mandou trazer Paulo. (22:30).

PAULO PERANTE O SINÉDRIO

84. Como Paulo começou sua conversa com o Sinédrio?
Resposta: Meus irmãos, tenho vivido, até hoje, com a consciência limpa diante de Deus.  

(22:1).

85. Qual  o  nome  do  sumo  sacerdote  que  ordenou  aos  homens  que 
dessem um tapa na boca de Paulo?
Resposta: Sumo sacerdote Ananias. (23:2).

86. O que ordenou  o  sumo sacerdote,  do  Sinédrio,  Ananias,  aos  que 
estavam próximo de Paulo?
Resposta: Que dessem um tapa na boca dele. (23:2).

Para saber  mais:  Sumo sacerdote,  Ananias:  Filho  de 
Nebedeu, um homem brutal e violento que governou de 
48 a 59 d.C. Este não é o anterior Anãs, de Jô 18:13. 
Ananias foi assassinado no começo da guerra com Roma. 
(66 a 70 d. C). (Bíblia de Genebra, p. 1305 [At. 23:2])

87.  Ao  levar  um tapa  na  boca,  o  que  diz  Paulo  ao  sumo sacerdote 
Ananias?
Resposta:

1) Deus há de ferir-te,
2) parede branqueada! (ou Hipócrita!)
3) Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que  

mandou bater em mim? Isso é contra a Lei!, (23:3).

Para saber mais: Parede branqueada: os túmulos eram 
frequentemente branqueados para fazê-los mais visíveis 
(MT 23:27 a 28). Paulo deu um epíteto adequado a um 
oficial corrupto. (Bíblia de Genebra, p. 1305 [At. 23:3])
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Para  saber  mais:  contra  a  lei:  de  acordo  com a  lei 
judaica,  Paulo  tinha  de  ser  julgado   e  pronunciado 
culpado antes de ser punido. (Bíblia de Genebra, p. 1305 
[At. 23:3])

88.  O que disseram os que estavam ao lado de  Paulo,  quando este 
chamou o sumo sacerdote Ananias de “parede branquada”?
Resposta: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. (23:4).

89.  O que disse Paulo ao ouvir  dos que estavam ao seu lado “você  está  
insultando o sumo sacerdote de Deus”?
Resposta:  Paulo diz:  Meus irmãos,  eu não sabia que ele  é  o  sumo sacerdote,  pois  as  

Escrituras Sagradas dizem: “Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu  
povo”. (23:5).

90. O Sinédrio era composto por quais classes de pessoas (ou partidos)?
Resposta: Saduceus e fariseus. (23:6).

Para  saber  mais:  saduceus...  fariseus:  Estes  dois 
grupos emergiram durante o período entre o Antigo e o 
Novo  Testamento.  Eles  tinham  opiniões  políticas  e 
religiosas  diferentes.  Paulo  aproveitou  a  oportunidade 
para enfatizar suas diferenças, identificando-se como um 
fariseus e um crente na ressurreição dos mortos, contra 
os saduceus que negavam a ressurreição e a existência 
de anjos e espíritos (Mt 22:23-32). (Bíblia de Genebra, p. 
1305 [At. 23:6])

91.  Paulo percebe que o Sinédrio era composto por duas classes. À qual 
delas ele pertencia?
Resposta: Paulo pertencia à classe dos fariseus.. (23:6).

92.  A respeito de sua condição de fariseu o diz Paulo ao Sinédrio?
Resposta:

1) Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus!
2) Sou julgado devido à esperança que tenho na ressurreição dos mortos. (23:6).

93.  Quando Paulo disse que era fariseu e filho de fariseus e que estava 
sendo julgado devido à esperança que tenho na ressurreição dos mortos, 
o que aconteceu com a multidão?
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Resposta: Levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu.  
(23:7).

94. qual a diferença entre saduceus e fariseus?
Resposta: Saduceus não acreditam em ressurreição, nem em  anjo, nem em espírito.

Fariseus  acreditam nessas coisas. (23:8).

95.  O que alguns escribas disseram a respeito de Paulo?
Resposta:  Não vemos nenhum mal neste homem.  Pode ser mesmo que um anjo ou um  

espírito tenha falado com ele. Desta forma, não resistamos a Deus. (23:9).

96.  No Sinédrio, a discussão chegou a tal ponto que trouxe certo temor 
ao comandante. Que medo era esse?
Resposta: Temeu que Paulo fosse despedaçado pelos presentes. Assim, ele mandou descer  

a guarda para que retirassem Paulo dali e o levassem para a fortaleza. (23:10).

O SENHOR APARECE A PAULO

97.  Na noite seguinte ao dia em queriam despedaçar Paulo, o Senhor 
disse uma palavra de conforto a Paulo. Que palavra foi essa?
Resposta: Tenha coragem, Paulo! Do mesmo jeito que você deu testemunho a meu respeito  

aqui em Jerusalém, você vai fazer o mesmo em Roma. (23:11).

A CILADA DOS JUDEUS

98.  Que tipo de juramento mais de 40 judeus fizeram em relação a 
Paulo?
Resposta: Não comeriam, nem beberiam enquanto não matassem Paulo. (23:12 a 14).

99. Quantos judeus fizeram juramento de matar Paulo?
Resposta: mais de 40. (23:13).

100. Qual o plano (ou estratagema, ou trama, ou cilada) que os judeus 
fizeram para assassinar Paulo, em Jerusalém?
Resposta:

1) Alguns judeus, juntos com o Sinédrio, pediriam que o comandante levasse Paulo  
até onde estavam os outros judeus, sob pretexto de que estavam querendo examinar  
melhor o caso de Paulo.

2) Então, antes que o comandante chegasse, eles estariam prontos para matar Paulo.  
(23:15).

101. Quem ficou sabendo da trama de matar Paulo.?
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Resposta: O filho da irmã de Paulo (O sobrinho de Paulo). (23:16).

102. O que fez o sobrinho de Paulo quando soube que os judeus queriam 
matar este?
Resposta: O rapaz entrou na fortaleza e foi dizer a Paulo a trama dos judeus. (23:16).

103. O que Paulo fez quando soube, por seu sobrinho, a existência de um 
trama para assassiná-lo?
Resposta: Chamou um dos centuriões para levar o rapaz a fim de que este relatasse tudo  

ao comandante. (23:16 a 22).

104. Qual foi a infantaria e a cavalaria ordenada pelo comandante Cláudio 
Lísias?

Resposta: Ele ordenou que dois centuriões preparassem:
200 soldados.
70 cavaleiros.
200 lanceiros. (23:23).

105. A que horas a infantaria e a cavalaria deveriam estar preparadas?
Resposta: A hora terceira da noite (9 horas da noite [NTLH]). (23:23).

106. Para que lugar a infantaria e a cavalaria deveriam ir.?
Resposta: Cesareia. (23:23).

107. Para  ir  à  Cesareia  o  que  o  comandante  Cláudio  Lísias  ordenou 
especificamente em relação a Paulo?
Resposta:  Arrumassem uma montaria  para  Paulo  seguir  em segurança ao  governador  

Félix (23:24).

A CARTA DE CLÁUDIO A FÉLIX

108. Quem era o remetente e o destinatário da carta referente a vida de 
Paulo?
Resposta: 
Remetente:     Comandante Cláudio Lísias.
Destinatário: O excelentíssimo governador Félix.. (23:24 a 25).

109. Em que cidade os soldados deixaram Paulo, antes de encaminhá-lo 
para o governador. Ficou ali, para que os judeus não o matassem?
Resposta: Antipátride. (23:31).
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Antipátride: uma cidade construida por Herodes, o Grande, em honra a seu  

pai Antipater, cerca de 48 km de Jerusalém. (Nota da Bíblia de Genebra, 

p. 1306. [23:31]).

110. Félix era governador de onde?
Resposta: De Cesareia. (23:26 a 33).

111. Quando Paulo chega, em Cesareia, diante do governador Félix, o que 
este faz?
Resposta: Lê a carta e pergunta a que província Paulo pertencia. (23:34).

112. Paulo era de que provincia?
Resposta: Cilícia. (23:34).

PAULO NO PRETÓRIO DE HERODES

113. Enquanto os acusadores de Paulo não chegassem onde o governador 
Félix ordenou que ele (Paulo) ficasse preso?
Resposta: No pretório de Herodes.

Pretório: residência do comandante nas fortificações da Roma antiga. (Dicionário) 
(23:35).

Pretório  de  Herodes:  A  residência  oficial  construída  por  Herodes,  o  

Grande. Tornou-se um pretório romano ou residência oficial e incluía celas  

para prisioneiros (Jô 18:28; Fp 1:13) . (Nota da Bíblia de Genebra, p. 

1306. [23:35]).

SUMO SACERDOTE ANANIAS E TÉRTULO ACUSAM PAULO PERANTE FÉLIX

114. O sumo sacerdote Ananias (junto com alguns escribas e com certo 
orador) desceu para Cesareia depois de quantos dias que governador 
Félix ordenou que Paulo ficasse preso no pretório de Herodes?
Resposta: 05 dias. (24:01).

115. Como se chamava o sumo sacerdote que desceu com certo orador de 
Jerusalém para Cesareia?
Resposta: Sumo sacerdote Ananias. (24:01).
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116. Como chamava certo orador que desceu com o sumo sacerdote de 
Jerusalém para Cesareia?
Resposta: Orador Tértulo. (24:1).

Tértulo: Como orador, Tértulo era um tipo de advogado, possivelmente um  

judeus (ele se refere à lei judaica como “nossa” lei [v.6]) . (Nota da Bíblia 

de Genebra, p. 1306. [24:1]).

117. Como Tértulo iniciou seu discurso?
Resposta: Elogiando a pessoa do governador Félix e falando das reformas e benefícios  

feitos entre o povo. (24:2 a 3).

118. Quais acusações que Tértulo fez contra Paulo?
Resposta:

1) Diziam que Paulo era uma peste.
2) Paulo provocava desordens entre os judeus do mundo inteiro.
3) Líder da seita dos nazarenos.
4) Profanador do templo. (24:5 a 6).

119. Além de Paulo, quem mais Tértulo acusou?
Resposta: Tértulo acusou o comandante Lísias, que arrebatou Paulo das mãos dos judeus  

com grande violência. (24:7).

PAULO APRESENTA A SUA DEFESA PERANTE FÉLIX

120. Por que Paulo sentia-se à vontade para se defender diante de Félix?
Resposta: Paulo sabia que Félix era juiz há muitos naquela nação. (24:10).

121. Na sua defesa às acusações feitas pelo orador Tértulo, Paulo diz que 
já tinha subido a Jerusalém há quanto tempo?
Resposta: Não há mais de 12 dias. (24:11).

122. Como Paulo chama a seita desprezada pelo orador Tértulo?
Resposta: Caminho. (24:--).

123. Que  doutrina  Paulo  cita  diante  do  governador  Félix,  do  sumo 
sacerdote Ananias e do orador Tértulo?
Resposta: Ressurreição dos justos e dos injustos. (24:15).
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124. Na  defesa  feita  diante  do  governador  Félix,  do  sumo  sacerdote 
Ananias e do orador Tértulo, como estava a consciência de Paulo?
Resposta: Paulo se esforçava de ter sempre sua consciência pura diante de Deus e dos  

homens. (24:16).

125. De fato, o que Paulo estava fazendo quando chegou a Jerusalém e foi 
acusado pelos judeus vindos da Ásia?
Resposta: Trazendo ofertas e fazendo oferendas. (24:17).

126. Qual a acusação que Paulo faz aos judeus vindos da Ásia?
Resposta: Eles é que deveriam estar ali o acusando se é que tinham alguma coisa contra  

ele? (24:17 a 20).

127. Devido às injustiças cometidas, Paulo conclui que ele estava sendo 
julgado pelo quê?
Resposta:  Paulo  estava  sendo  julgado  porque  acreditava  na  ressurreição  dos  mortos.  

(24:21).

128. Quem estava bem informado a respeito do Caminho?
Resposta: Governador Félix. (24:22).

PAULO PERANTE FÉLIX E DRUSILA

129. Quem era a esposa do governador Félix?
Resposta: Drusila. (24:24).

Drusila: Filha de Herodes Agripa I (12:1-23 [O que foi ferido por um anjo  

do Senhor, por não ter dado glórias a Deus, morreu comido por vermes]) e  

irmã de Herodes Agripa II (25:13 e 26:3 [ver nota])] e de Berenice (2513  

[ver nota]), Drusila deixou Azizo, rei de Emesa, na Pérsia, para casar com  

Félix.  Ela  provavelmente  tenha  morrido  junto  com  seu  filho  Agripa  na  

erupção do Vesúvio, em Pompeia, 79 d.C. (Nota da Bíblia de Genebra, p. 

1307. [24:24]).

130. Quando Paulo começou a falar sobre o “domínio próprio” e sobre o 
“Juízo Final” quem teve medo dessa mensagem?
Resposta: O Governador Félix. (24:25).
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131. Depois de ter ouvido a mensagem de Paulo sobre o “domínio próprio” 
e sobre o “Juízo Final” quem disse a Paulo que o chamaria de novo?
Resposta: O Governador Félix. (24:25).

132. O que o Governador Félix esperava que Paulo lhe desse?
Resposta: Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. (Por isso o chamava muitas  

vezes e conversava com ele). (24:26).

133. Quem sucedeu o Governador Félix?
Resposta: O Governador Pórcio Festo. (24:27).

134. Querendo ter o apoio dos judeus (ou querendo agradá-los), o que fez 
o Governador Félix?
Resposta: Deixou Paulo na prisão. (24:27).

135. Depois que Paulo foi  preso sob o governo de Félix,  quanto tempo 
depois Pórcio Festo o sucedeu?
Resposta: 2 anos. (24:27).

Pórcio  Festo:  Pórcio  Festo  provinha  de  uma  família  nobre  de  Roma.  

Embora  Félix  tivesse  sido  ambicioso  e  mau,  Pórcio  Festo  era  sábio  e  

honrado. (Nota da Bíblia de Genebra, p. 1307. [24:27]).

PAULO PERANTE FESTO. APELA PARA CÉSAR

136. Tendo, pois, Pórcio Festo assumido o governo da província, quanto 
depois ele sobre da Cesareia para Jerusalém?
Resposta: 3 dias depois. (25:1).

137. Tendo, pois, Pórcio Festo assumido o governo da província, três dias 
depois ele sobe de onde para onde?
Resposta: Da Cesareia para Jerusalém. (25:1).

138. Os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, pedem a Pórcio 
Festo  para  trazer  Paulo  de Cesareia  para  Jerusalém.  O que eles,  na 
verdade, estavam tramando?
Resposta: Matar Paulo no caminho. (25:3).

139. O que  respondeu  Pórcio  Festo  para  os  principais  sacerdotes  e  os 
maiorais dos judeus, quando estes tramavam matar Paulo?
Resposta:
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1) Paulo  estava  preso  em  Cesareia,  e  ele  mesmo  (Festo)  logo  voltaria  para  lá  
(Cesareia).

2) Que os líderes dos judeus o acompanhassem (a Festo) até lá (Cesareia, onde Paulo  
estava preso) e o acusassem (a Paulo), se é que este fez algum mal. (25:4 a 5).

140. Festo  ficou  quanto  tempo  em  Jerusalém,  antes  de  voltar  para 
Cesareia?
Resposta: Cerca de 8 ou 10 dias. (25:6).

Verbos: Em direção de Jerusalém: “subir para Jerusalém”. (25:1)

              Em direção de Cesareia: “descer para Cesareia”. (25:6)

141. Quando Pórcio Festo voltou para Jerusalém, onde ele recebeu Paulo?
Resposta: Diante do tribunal. (25:6).

142. Em  Jerusalém,  diante  de  Pórcio  Festo,  no  tribunal,  os  judeus  se 
colocaram ao redor de Paulo. O que eles fizeram?
Resposta: Trouxeram muitas e graves acusações contra Paulo, mas, não podiam provar.  

(25:7).

143. Em Jerusalém, diante de Pórcio Festo, no tribunal, o que responde 
Paulo frente às acusações dos judeus?
Resposta: Paulo se defendeu proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra  

a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. (25:8).

144. Querendo  agradar  os  judeus,  o  que  Pórcio  Festo  diz  para  Paulo, 
quando este disse que não tinha cometido nenhum pecado contra a lei 
dos judeus, nem contra o templo, nem contra César?
Resposta: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito das acusações  

dos judeus. (25:9).

145. A que imperador Paulo apela para ser julgado?
Resposta: A César. (25:10 a 11).

146. Quando Paulo apela para César, antes de dizer qualquer coisa quem 
ele consulta?
Resposta: Conselho (seus conselheiros). (25:12).

147. O que Festo responde para Paulo, quando este apelou para César?
Resposta: A César você apelou, a César você irá. (25:12).
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Apelo para César: Temendo que Festo fosse conceder aos judeus os seus  

pedidos, Paulo exerceu seu direito, como cidadão romano, de ser julgado  

perante César (Nero), em Roma. Nesta época Nero estava sob a benevolente  

influência do filósofo Sêneca, e ainda não havia mostrado sua hostilidade ao  

cristianismo. Paulo podia ter esperança de ser inocentado por César . (Nota 

da Bíblia de Genebra, p. 1307. [25:11]).

FESTO EXPÕE A AGRIPA O CASO DE PAULO

148. Passados  alguns  dias  depois  que  Paulo  apelara  para  César,  quais 
pessoas passaram por Cesareia para cumprimentar Pórcio Festo?
Resposta: Rei Agripa e Berenice. (25:13).

Rei  Agripa:  Este  é  o  Herodes Agripa II,  filho  de Agripa I  e  bisneto de  

Herodes,  o grande (26:3 [ver nota]) . (Nota da Bíblia de Genebra, p. 

1307. [25:13]).

Berenice: Filha mais velha de Herodes Agripa I, Berenice ficou viúva duas  

vezes  antes  de  entrar  numa  relação  incestuosa  com seu  irmão  Herodes  

Agripa  II.  Apesar  do  escândalo  deste  relacionamento,  ela  era  

frequentemente apresentada como rainha de Herodes em ocasiões oficiais  

(por exemplo: 13:23) . (Nota da Bíblia de Genebra, p. 1307. [25:13]).

149. O que fez Festo, quando o Rei Agripa passou por Cesareia?
Resposta: Contou ao Rei Agripa o caso de Paulo. (25:14).

150. Qual  foi  o  relato de Festo quando contou o caso de Paulo ao Rei 
Agripa?
Resposta:

1) Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro.
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2) Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram  
acusações contra ele e me pediram que o condenasse.

3) Respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem a  
presença dos seus acusadores e possa defender-se da acusação.

4) Por isso, logo que chegaram, não perdi tempo, e, logo no dia seguinte, sentei no  
tribunal, e mandei que trouxessem o homem.

5) Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave como  
pensei que iam fazer.

6) Traziam  contra  ele  algumas  questões  referentes  à  sua  própria  religião  e  
particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo.

7) Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a  
Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações.

8) Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de  
César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. 
(25:14 a 21).

151. Como o Festo se refere a Jesus?
Resposta: “Um homem que já morreu” ou “Certo morto”. (25:19).

152. Diante do relato que Festo faz de Paulo ao Rei Agripa, o que este 
pede?
Resposta: Eu gostaria de ouvir esse homem. (Ao que respondeu Festo: - Amanhã o senhor  

vai ouvi-lo! (25:22).

FESTO, DE NOVO, FALA A AGRIPA

153. Quando o Rei Agripa e Berenice chegam para ouvir Paulo, em que 
condições eles vêm?
Resposta: Com grande pompa, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da  

cidade. (25:23).

154. Os judeus queriam que Paulo fosse executado.  Qual  a posição de 
Festo?
Resposta:  Festo achava que  Paulo  não tinha feito  nada para ser  condenado à morte.  

(25:25).

155. Qual a dificuldade que Festo tem diante do pedido de Paulo de ir à 
Roma (Imperador César)?
Resposta: Falta de acusações concretas contra Paulo. (25:26).

156. Diante da falta de acusações concretas contra Paulo, qual o pedido 
que Festo faz ao Rei Agripa?
Resposta: Festo pede que o rei Agripa faça perguntas a Paulo, a fim de que ele (Festo)  

tenha  algo  a  escrever  para  o  Imperador  César,  pois  ele  (Festo)  achava um 
absurdo mandar um prisioneiro (a César) sem explicar claramente as acusações  
que existem contra tal. (25:26).
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PAULO DISCURSA PERANTE O REI AGRIPA

157. Quando o Rei Agripa autoriza Paulo a se defender, com este começa a 
discursar?
Resposta: Estende sua mão (e começa a se defender). (26:1).

158. Como se sentia Paulo, quando fez sua defesa diante do Rei Agripa.
Resposta: Paulo diz que estava feliz pelo privilégio de se defender na presença de Agripa. 

(26:2).

159. Por que Paulo estava feliz de se defender na presença de Agripa?
Resposta: Porque Agripa era versado em todos os costumes e questões que há entre os  

judeus. (26:2).

160. Qual o pedido que Paulo faz a Agripa, quando o apóstolo fazia sua 
defesa na presença desse rei?
Resposta: Paulo pede a Agripa que este o ouça com paciência. (26:3).

161. Como Paulo relata sua vida para o rei Agripa?
Resposta: Com alguém que sempre fora conhecido pelos judeus. (26:4).

162. Segundo Paulo, qual a seita mais severa de sua religião?
Resposta: Fariseus. (26:5).

163. Quando Paulo se defende diante do rei Agripa, ele fala o porquê da 
sua acusação. Por que Paulo estava sendo efetivamente acusado pelos 
judeus?
Resposta: Paulo relata que estava sendo julgado por causa da esperança da promessa que  

por Deus foi feita às 12 tribos: A Ressurreição dos Mortos. (26:6 a 8).

164. Resuma a conversão de Paulo relatada para Agripa?
Resposta:

1) Recebeu autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém.
2) Prendeu muitos santos.
3) Paulo dava seu voto favorável quando matavam os cristãos.
4) Paulo castigava-os por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
5) Perseguia-os até em cidades estranhas.
6) Os  principais  sacerdotes  autorizaram  Paulo  ir  a  Damasco  para  perseguir  os  

cristãos.
7) No caminho a Damasco:

a. Ao meio-dia, Paulo vê uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que  
brilhou ao redor dele e dos que iam com ele.

b. Caindo todos por terra, Paulo ouviu uma voz que lhe falava em língua  
hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares  
contra os aguilhões.

c. Então,  Paulo  perguntou:  “Quem  és  tu,  Senhor?”  Ao  que  o  Senhor  
respondeu: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues”.
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d. O Senhor continuou: Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para  
o escolher como ministro e testemunha, a fim de que você conte aos outros  
o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois,

e. Vou livrar você dos judeus e também dos gentios, a quem vou enviá-lo,
f. para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade  

de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e  
herança entre os que são santificados pela fé em mim. (26:9 a 18).

165. Resuma como Paulo finalizou sua defesa diante do rei Agripa?
Resposta:

1) Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu,
2) Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da  

Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando  
obras dignas de arrependimento.

3) Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram  
matar-me.

4) Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem  
a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que  
os profetas e Moisés disseram que ia acontecer.

5) Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos,  
anunciaria a luz ao povo e aos gentios. (26:19 a 23).

PAULO É INTERROMPIDO POR FESTO

166. Com que palavras Festo interrompeu Paulo, quando este fazia sua 
defesa diante do Rei Agripa?
Resposta: Você está louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar! (26:24).

167. O Paulo responde para Festo quando este o chama de louco?
Resposta:  Não  estou  louco,  ó  excelentíssimo  Festo!  Pelo  contrário,  digo  palavras  de  

verdade e de bom senso. (26:25).

168. Por que Paulo podia falar diante do Rei Agripa com toda franqueza 
(ou coragem)?
Resposta: Porque Paulo tinha certeza de que ele (Agripa) conhecia todas essas coisas  

muito  bem,  mesmo  porque  não  aconteceram  em  nenhum  lugar  escondido.  
(26:26).

169. Que pergunta Paulo faz ao Rei Agripa?
Resposta: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. (26:27).

170. Quem diz a seguinte frase?:
170.1. (REVISTA E ATUALIZADA) Por pouco me persuades a me fazer cristão.
170.2. (REVISTA E CORRIGIDA) Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão!
170.3. (NTLH) Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão?

Resposta: O Rei Agripa. (26:28).
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171. Quando o Rei Agripa afirma que por pouco Paulo o persuadiria a 
fazer do rei um cristão, o que o apóstolo diz?

Resposta: Pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o senhor, mas 
todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. (26:29).

PAULO TERIA SIDO SOLTO, SE NÃO TIVESSE APELADO PARA CÉSAR

172. Quais  comentários  eram feitos  pelos  que  estavam junto  do  Rei 
Agripa, de Berenice e de Festo?
Resposta: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. (26:31).

173. O que disse o Rei Agripa para Festo, depois que Paulo terminou sua 
defesa?
Resposta: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. (26:32).

PAULO ENVIADO PARA A ITÁLIA

174. Quando foi decidido que Paulo iria para Itália, quem mais foi com 
ele. Sob o comando de quem?
Resposta:  Paulo  foi  com  alguns  presos.  Sob  comando  do  centurião  Júlio,  da  Coorte  

Imperial (Batalhão do Imperador [NTLH]). (27:1).

175. Que tipo de navio Paulo partiu para Itália?
Resposta: Navio adramitino (ou da cidade de Adramítio [NTLH]). (27:2).

176. O  Navio  adramitino  (ou  da  cidade  de  Adramítio),  onde  Paulo 
embarcou, iria rodear qual continente?
Resposta: Ásia. (27:2).

177. Como se chamava o macedônio da cidade de Tessalônica que foi na 
viagem para a Itália?
Resposta: Aristarco. (27:2).

178. No dia seguinte à partida para a Itália, onde o navio chegou?
Resposta: Sidom. (27:3).

179. Como  Aristarco,  o  macedônio  da  cidade  de  Tessalônica,  tratava 
Paulo e o que permitiu a esse apóstolo?
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Resposta: Aristarco tratava Paulo com humanidade (bondade) e lhe deu licença para ir ver  
os seus amigos e receber deles o que precisava. (27:3).

180. Resuma o início do trajeto da viagem de Paulo?
Resposta:

1) Parte de Cesareia.
2) Sidom  Paulo visita amigos e recebe assistência.
3) Parte  de  Sidom,  navegamos  sob  a  proteção  de  Chipre  (ao  norte),  por  serem  

contrários os ventos.
4) Atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia.
5) Em Mirra o centurião encontrou um navio de Alexandria, que ia para a Itália, e fez  

Paulo embarcar nele.
6) Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente  

da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção,  
passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela  
ilha, o qual é protegido dos ventos.

7) Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do  
qual estava a cidade de Laséia.

8) Assim fomos navegando bem perto do litoral e, ainda com dificuldade, chegamos a  
um lugar chamado “Bons Portos”, perto da cidade de Laséia.

OS PERIGOS DA VIAGEM

9) Ficamos ali muito tempo, e tornou-se perigoso continuar, pois já tinha passado o  
tempo do Dia do Jejum (Dia da Expiação) (porque o inverno estava chegando  
[NTLH]).

10) Em  Bons  Portos  Paulo  admoestou  “Senhores,  vejo  que  a  viagem  vai  ser  
trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também  
da nossa vida”.

11) O centurião ouve a advertência de Paulo,  mas dá mais  crédito ao piloto e  ao  
mestre do navio do que ao que Paulo dizia. (v. 11).

12) O porto  não  era  bom para  passar  o  inverno.  Por  isso  a  maioria  achava  que  
devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix (Fenice). Essa cidade é um porto de  
Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam  
que poderíamos passar o inverno ali. (v. 12).

13) Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam  
fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto  
possível do litoral de Creta. (v. 13).

14) De repente, um vento muito forte, chamado Euroaquilão (“Nordeste” [NTLH]),  
veio da ilha. (v. 14).

15) O tufão Euroaquilão (Nordeste) arrastou o navio de tal maneira, que não pudemos  
fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o  
vento nos levasse. (v. 15).

16) Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda,  a  custo conseguimos  
recolher o bote. (v. 16).

17) Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do  
navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para  
os bancos de areia [de Sirte] que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram  
as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. (v. 17).

18) A terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no  
mar. (v. 17).
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19) Ao 3° dia, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. (v. 
19).

20) Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava  
soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. (v.20).

21) Todos estávamos muito tempo sem comer. Então Paulo ficou de pé no meio deles e  
disse: — Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em  
Creta; e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. (v. 21).

22) Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer; vamos perder somente  
o navio. Digo isso porque, na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e  
sirvo apareceu a mim e disse: “Paulo, não temas! Você precisa ir até a presença  
de César. E Deus, por sua graça, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando  
com você.” Por isso, homens, tenham bom ânimo! Pois eu confio em Deus e estou  
certo de que ele vai fazer o que me disse. Porém vamos ser arrastados para alguma  
ilha. (v. 22 a 26).

O NÁUFRAGIO

23) 27.27   Duas  semanas  depois,  à  noite,  continuávamos  sendo  levados  pela  
tempestade  no  mar  Mediterrâneo  (Adriático).  Mais  ou  menos  à  meia-noite,  os  
marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. 27.28   
Então jogaram no mar um prumo e viram que a água ali tinha trinta e seis metros  
de fundura (20 braças). Mais adiante tornaram a medir, e deu vinte e sete metros  
(15  braças).  27.29   Eles  ficaram com muito  medo  de  que  o  navio  fosse  bater  
contra as rochas. Por isso jogaram quatro âncoras da parte de trás do navio (da  
popa) e oraram para que amanhecesse logo. 27.30   Aí os marinheiros tentaram 
escapar do navio. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da  
parte  da  frente  do  navio  (proa).  27.31   Então  Paulo  disse  ao  oficial  romano  
(centurião) e aos soldados: — Se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não  
poderão se salvar. 27.32   Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote  
e o largaram no mar. 27.33   De madrugada Paulo pediu a todos que comessem  
alguma coisa e disse: — Já faz catorze dias que vocês estão esperando e durante  
este  tempo não comeram nada.  27.34   Agora comam alguma coisa,  por  favor.  
Vocês  precisam se  alimentar  para  poder  continuar  vivendo.  Pois  ninguém vai  
perder nem mesmo um fio de cabelo. 27.35   Em seguida Paulo pegou pão e deu  
graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. 27.36   
Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. 27.37   No navio éramos ao  
todo duzentas e setenta e seis pessoas (266). 27.38   Depois que todos comeram,  
jogaram  o  trigo  no  mar  para  que  o  navio  ficasse  mais  leve.  27.39   Quando 
amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde  
havia uma praia.  Então resolveram fazer  o possível  para encalhar o navio lá.  
27.40   Eles  cortaram  as  cordas  das  âncoras,  e  as  largaram  no  mar,  e  
desamarraram os lemes. Em seguida suspenderam a vela do lado dianteiro, para  
que pudessem seguir na direção da praia. 27.41   Mas o navio bateu num banco de  
areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa, e a de trás começou a ser  
arrebentada pela força das ondas. 27.42   Os soldados combinaram matar todos os  
prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. 27.43   Mas o  
oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário,  
mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água  
e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se  
em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos a terra  
sãos e salvos. (v. 27 a 44). (27:27 a 44).

181. Onde Paulo adverte que havia perigo de naufrágio?
Resposta: Em Bons Portos. (27:8 a 10).
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A ILHA DE MALTA

182. Como se chamava a ilha onde Paulo foi depois do naufrágio?
Resposta: Ilha de Malta. (28:1).

183. Como  os  moradores  (bárbaros)  da  Ilha  de  Malta  tratam  os 
náufragos?
Resposta: Com singular humanidade (muita  bondade). (28:2).

184. O que fizeram os moradores da Ilha de Malta aos náufragos?
Resposta: Acenderam uma fogueira, por causa da chuva e do frio. (28:2).

185. O que aconteceu com Paulo quando ele jogou um feixe de gravetos 
no fogo, na Ilha de Malta?
Resposta: Uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. (28:3).

186. O que disseram os moradores da Ilha de Malta, quando viram a 
cobra presa à mão de Paulo?
Resposta: Este homem é assassino, porque, escapou do mar, mas a Justiça (divina) não o  

deixa viver. (28:4).

187. O que os moradores da Ilha de Malta esperavam que iria acontecer 
com Paulo depois que viram que ele fora picado pela víbora?
Resposta: Eles achavam que iria inchar ou que Paulo cairia morto de repente. (28:6).

188. Depois que os moradores viram que Paulo não morreu ao ser picado 
pela cobra, o que eles disseram?
Resposta: Mudaram de ideia (de Paulo iria morrer), e passaram a dizer ser ele um deus.  

(28:6).

PÚBLIO HOSPEDA A PAULO

189. Como se chamava o principal homem da ilha de Malta?
Resposta: Públio, dono de algumas terras (sítio). (28:7).

190. Quem hospedou Paulo por 3 dias na Ilha de Malta?
Resposta: Públio. (28:7).

191. Do que sofria o pai de Públio?
Resposta: Disenteria e ardia em febre. (28:8).
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192. O que fez Paulo para que o pai de Públio fosse curado?
Resposta: Visitou-o, orou e pôs as mãos sobre ele. (28:8).

193. Depois  que o  pai  de  Públio  foi  curado o  que aconteceu com os 
demais habitantes?
Resposta: Depois disso os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. (28:9).

194. De que forma Paulo foi tratado pelos enfermos que ele curou na 
Ilha de Malta?
Resposta: Com muitas honrarias (muito respeito). (28:10).

195. O que os enfermos, curados por Paulo na Ilha de Malta, fizeram por 
ele?
Resposta: Eles puseram no navio tudo o que os tripulantes precisavam para a viagem.  

(28:10).

A CONTINUAÇÃO DA VIAGEM

196. Quanto tempo Paulo ficou na ilha de Malta?
Resposta: 3 meses. (28:11).

197. Ao  cabo  de  3  meses  na  Ilha  de  Malta,  em  que  navio  Paulo 
embarcou?
Resposta: Alexandrino (da cidade da Alexandria. (28:11).

198. Qual o emblema do navio que Paulo embarcou depois de ter ficado 
3 meses na Ilha de Malta??
Resposta: Dióscuros (a figura dos filhos de Zeus [Júpiter e Leda], deuses gêmeos Castor e  

Pólux, aos quais se atribuía a proteção ao marinheiros [Bíblia de Genebra]).  
(28:11).

199. Qual o próximo porto depois da Ilha de Malta e quanto tempo Paulo 
ficou lá?
Resposta: Síracusa. (28:12).

200. Paulo parte da Ilha de Malta, chega em Siracusa, quais as outras 
duas paradas?
Resposta: Paulo parte da Ilha de Malta, chega à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento  

começou a soprar do sul, e em 2 dias chega a Putéoli (Pozuoli [NTLH]). (28:13).
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Cesareia – Sidom – Mirra – Bons Portos – Ilha de Malta(28:1)  – Siracusa – 
Régio(28:13) – Pozuoli(28:13)(239 km)Roma

201. Em que cidade os irmãos pedem que Paulo fique com eles 7 dias (1 
semana)?
Resposta: Pozuoli. Daqui, Paulo se dirige a Roma. (28:13 e 14).

202. Na cidade de Roma, onde os irmãos romanos foram ao encontro de 
Paulo?
Resposta: Praça de Ápio e de Três Vendas. (28:15).

203. O que aconteceu com Paulo quando viu os irmãos romanos na Praça 
de Ápio e de Três Vendas?
Resposta: Paulo se sentiu mais animado. (28:15).

PAULO EM ROMA

204. Quando Paulo chegou a Roma, o que lhe foi permitido?
Resposta: Morar por sua conta, guardado por um soldado. (28:16).

205. Depois de 3 dias que Paulo chegou a Roma, quem ele chamou?
Resposta: Os judeus (ou autoridades judaicas ou líderes dos judeus. (28:17).

206. Resuma o que Paulo diz para os judeus de Roma?
Resposta: 28.17   Três dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se  

encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: — Meus irmãos, eu  
não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos  
nossos antepassados. Mesmo assim eu fui preso em Jerusalém e entregue aos  
romanos. 28.18   Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam  
nenhum motivo para me condenar à morte. 28.19   Mas os judeus não queriam 
que me soltassem. Por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo Imperador,  
embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo.  
28.20   Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso  
com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera.  
28.21   Então eles disseram: — Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a  
seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia  
ou para falar mal de você. 28.22   Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que  
pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita à  
qual você pertence. (28:17 a 22).

PAULO PREGA EM ROMA
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207. Resuma a pregação de Paulo em Roma?
Resposta:  28.23   Havendo-lhe  eles  marcado  um  dia,  vieram  em  grande  número  ao  

encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde,  
lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-
los a respeito de Jesus,  tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.  28.24   
Houve  alguns  que  ficaram  persuadidos  pelo  que  ele  dizia;  outros,  porém,  
continuaram incrédulos. 28.25   E, havendo discordância entre eles, despediram-
se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por  
intermédio do profeta Isaías, quando disse: 28.26   Vai a este povo e dize-lhe: De  
ouvido,  ouvireis  e  não  entendereis;  vendo,  vereis  e  não  percebereis.  28.27   
Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido; com os ouvidos ouviram  
tardiamente  e  fecharam os olhos,  para que jamais  vejam com os olhos,  nem  
ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e  
por mim sejam curados. 28.28   Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação  
de Deus foi enviada aos gentios. E eles a ouvirão. (28:23 a 28).

208. Depois que os judeus de Roma ouviram a pregação de pç?
Resposta: Os judeus foram embora, discutindo com violência (contenda). (28:29).

PAULO PRISIONEIRO DURANTE DOIS ANOS

209. Durante tempo Paulo permaneceu em sua casa que ele alugou?
Resposta: 2 anos. (28:30).

210. Como Paulo recebia os que iam até sua casa em Roma?
Resposta: Paulo pregava o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, 
ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. (28:30 a 31).

211. ---?
Resposta: ---. (28:---).
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