
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL: “E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”                                                                             2º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE CASA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 21: Marcas de um Servo Fiel.
Texto Básico: Atos 14: 8-28
Introdução: O apóstolo Paulo escreveu: “Assim, 

pois, importa que os homens nos considerem como 
ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de 
Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despensei-
ros é que cada um deles seja encontrado fiel.”( 1 Co-
ríntios 4: 1-2 , ARA). Nós, que conhecemos a Cristo, 
devemos nos considerar Seus servos e nosso obje-
tivo deve ser sermos fiéis a esse papel. Nosso texto 
mostra a fidelidade de Paulo e Barnabé em algumas 
grandes vitórias e em algumas provações difíceis, ao 
completar a primeira viagem missionária. Suas ex-
periências são registradas para que possamos seguir 
seu exemplo:

Devemos aprender e imitar Paulo e Barnabé como 
servos fiéis de Cristo, não importando o custo.

A fidelidade de Paulo e Barnabé é contrastada 
com a inconstância desta multidão pagã. Deus usou 
Paulo para curar um homem manco desde o nas-
cimento, e a multidão estava pronta para oferecer 
sacrifícios a Paulo e Barnabé como deuses. Pouco 
depois, alguns judeus de Antioquia e Icônio, que 
odiavam a mensagem de Paulo, facilmente persu-
adiram a mesma multidão a apedrejar Paulo como 
impostor. Eles arrastaram o apóstolo inconsciente 
para fora da cidade e o jogaram no lixo como morto.

 Através de tudo isso, Paulo continuou servindo 
fielmente ao Senhor Jesus e pregando o evangelho. 
Poderíamos provavelmente chegar a uma dúzia ou 
mais de fidelidade, mas vou me limitar a quatro:

1. Um servo fiel aponta as pessoas para o Deus 
vivo, não para si mesmo. (Versículos 8-18)

Durante uma de suas mensagens, ele notou um 
homem coxo e o Senhor deu a Paulo a percepção de 
que esse homem tinha fé para ser curado. Ele curou 
em resposta à sua fé. Então Paulo ordenou em voz 
alta a este homem que era manco desde o nascimen-
to para ficar de pé. Quando ele saltou de pé e come-
çou a andar, a multidão ficou espantada.

Eles começaram a falar em sua língua natal lica-
ônica (que nem Paulo nem Barnabé entendiam), 
animadamente dizendo um ao outro: “Os deuses, em 
forma de homens, baixaram até nós.” Eles chamavam 
Barnabé, que era mais velho que Paulo, “Zeus” (Jú-
piter); e chamavam Paulo de “Hermes” (Mercúrio), 
que era o deus orador.

Eles estavam baseando sua identificação em uma 
lenda que o poeta romano Ovídio escreveu sobre. 
Segundo a história de Ovídio, Zeus e Hermes visi-
taram certa vez um vale perto de Listra. Eles foram 
de porta em porta, mas ninguém os convidou para 
entrar. Finalmente chegaram a um chalé onde um 
pobre casal os levaram, os alimentaram e deram 
uma cama para a noite, sem saber que eram deuses. 

Por causa de sua gentil hospitalidade, os dois deuses 
transformaram a cabana desse casal pobre em um 
templo de teto dourado, mas destruíram as pessoas 
egoístas que se recusaram a recebê-los. O povo de 
Listra não queria cometer o mesmo erro novamen-
te! Então eles correram para o templo local de Zeus, 
disseram ao Sacerdote o que havia acontecido, e ele 
rapidamente trouxe bois para sacrificar a esses dois 
poderosos visitantes.

Os apóstolos ficaram horrorizados! Eles rasgaram 
suas vestes enquanto corriam para o meio da multi-
dão e com grande dificuldade os contiveram. Lucas 
relata a essência do que Paulo ou Barnabé gritaram 
para a multidão (14: 15-17).

E como servos fiéis, sua resposta espontânea era 
apontar as pessoas para Deus vivo e não para eles, 
a quem todos nós devemos um dia prestar contas.

2. Um servo fiel corajosamente continua pro-
clamando o evangelho apesar da perseguição. 
(Versículos 7,21)

A maioria de nós nunca conheceu qualquer perse-
guição que se compare ao que Paulo e Barnabé pas-
saram. Mas você receberá críticas se tentar servir ao 
Senhor. Como você responde será um teste se você é 
um servo fiel de Cristo ou não. Se você está propenso 
a se machucar e desistir, precisa aprender a lição da 
corajosa persistência desses dois servos do Senhor.

3. Um servo fiel fortalece e encoraja outros dis-
cípulos, especialmente em relação ao papel das 
provações na vida cristã. (Versículo 22)

É importante que você aprenda a se submeter à 
poderosa mão de Deus, e então Ele pode usar você 
para fortalecer e encorajar novos crentes, para que 
eles continuem na fé diante das provações.

4. Um servo fiel ajuda as igrejas a se organiza-
rem sob liderança piedosa. (Versículo 23)

Como o corpo de Cristo, a igreja é um organismo 
vivo. É a própria vida de Cristo fluindo através dos 
membros do Seu corpo que dá vitalidade e direção 
à igreja. Todos os membros, mas especialmente os 
líderes, precisam andar na realidade diária com o 
Senhor vivo, permanecendo nele.

Conclusão
Paulo e Barnabé são dados a nós como exemplos 

de servos fiéis. Que possamos imitá-los para que um 
dia possamos ouvir nosso Salvador nos receber no 
céu com as palavras: “Muito bem, servo bom e fiel!”

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Paulo frequentemente pedia aos outros que se-

guissem seu exemplo (1ª Cor 11: 1). Isso contradiz o 
princípio de apontar as pessoas para Deus, não para 
si mesmo? 

• Por que Deus não poupou Paulo de ser apedreja-
do? O que isso nos ensina sobre a proteção de Deus 
ao servi-lo?


