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Atos: Crucificação, Ressurreição e Proclamação
 

I. Introdução à segunda parte do livro de Atos: A missão cristã 
para os gentios

Nesta unidade, estudaremos a segunda metade dos Atos dos 
Apóstolos, que se inicia com os versículos finais do capítulo 12 e 
segue até o final do livro. Essa parte concentra-se principalmente 
no ministério do apóstolo Paulo, a quem Deus, em Cristo, 
entregou especialmente o apostolado aos gentios. Os capítulos 
13 a 28 podem ser subdivididos em três partes, semelhantes às 
mesmas em que subdividimos a primeira metade do livro na 
última unidade que estudamos, cada subdivisão refletindo uma 
espécie de sumário feito por Lucas, apresentando certa progressão 
geográfica no ministério dos primeiros cristãos.

II. A primeira viagem de Paulo e o Concílio Apostólico

A primeira subdivisão abrange Atos 12:25—16:5, e trata da 
primeira viagem missionária de Paulo, bem como do concílio 
apostólico em Jerusalém, o qual foi motivado, em grande medida, 
pelos ensinos de Paulo e as polêmicas que eles produziram. Paulo 
faz essa viagem em companhia de Barnabé, um cristão mais velho 
na fé, que já o havia encorajado anteriormente e o havia ensinado 
sobre o Senhor. Eles levam em sua companhia Marcos (João 
Marcos), o autor do evangelho que leva seu nome.

Eles partem de sua base (onde estabeleceram sua obra missionária) 
em Antioquia, na Síria; a primeira sede missionária propriamente 
dita. Antioquia foi o lugar onde os crentes foram chamados pela 
primeira vez de cristãos e, como mencionamos brevemente no final 
do nosso estudo da unidade anterior, trata-se do primeiro registro 
de uma igreja predominantemente gentia. É muito apropriado, 
portanto, dizer que a expansão do cristianismo por todo o mundo 
gentio, nas regiões mais distantes do Império Romano — o que o 
próprio Jesus chamou os “confins da terra” — tenha começado a 
partir dessa localidade.
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A. A ilha de Chipre

Quando Paulo, Barnabé e Marcos partiram, seu primeiro campo 
missionário foi o porto de Chipre, localidade de origem do próprio 
Barnabé. O primeiro incidente relatado nessa porção de Atos 
13 é o encontro de Paulo com o mágico judeu conhecido como 
Elimas ou Bar-Jesus. Esse evento é muito semelhante ao caso 
do exorcismo do endemoninhado Gadareno, feito por Jesus, um 
exemplo em que foi preciso certa medida de destruição ou mal, 
para que se pudesse superar poderes ocultos mais fortes; nesse 
caso, Elimas ficou cego por um tempo.

O governador, procônsul da ilha de Chipre (Sérgio Paulo), ficou 
tão impressionado com essa exibição miraculosa de poder, 
complementada com a pregação dos missionários cristãos, que 
aceitou a fé cristã. Isto ilustra um princípio que veremos em 
outros lugares, ao longo do livro de Atos, no Novo Testamento: 
procurar alcançar os líderes das famílias ou mesmo de cidades 
ou nações inteiras, especialmente numa cultura patriarcal, em 
que esse teria sido um grande causador do sucesso evangelístico 
junto àqueles que viam os seus liderado com muito respeito. Essa 
mesma abordagem é seguida nas culturas regidas por dinâmicas 
semelhantes até os dias de hoje. 

B. A província da Galácia

Partindo de Chipre, o pequeno grupo de missionários cristãos 
viaja para o continente, para o país que hoje chamamos Turquia, 
e depois segue para o norte até o platô montanhoso da parte sul 
da província romana da Galácia. Eles se detêm em cidades como 
Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Possivelmente, sejam 
essas as cidades que Paulo tem em mente quando escreve sua 
epístola aos Gálatas. Quando Paulo encontra uma importante 
comunidade judaica, como na cidade de Antioquia da Pisídia, 
ele prega um sermão que lembra muito a forma das primeiras 
pregações cristãs, feitas por Pedro nos primeiros capítulos de 
Atos. 

No capítulo 14, quando ele chega a uma cidade como Listra que, 
aparentemente, não tem presença judaica significativa, encontra 
um povo pagão muito supersticioso, o qual pensa que Paulo 
e Barnabé são os deuses gregos ou romanos, Zeus e Hermes (o 
primeiro, principal deus do panteão; e o outro, o deus-mensageiro). 
Então, como Lucas registra de forma indubitavelmente abreviada, 
a mensagem de Paulo assume uma perspectiva bem diferente. 
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Nada mais de citações de passagens do Antigo Testamento nem 
do tom apologético para apresentar Jesus como o tão esperado 
Messias judeu.

Todavia, ele continuava seguindo seu princípio de estabelecer 
pontos em comum com o povo, falando acerca de suas 
necessidades, apelando para a revelação (neste caso, revelação 
geral da natureza, em vez da revelação especial das Escrituras 
Hebraicas), a fim de preparar o terreno para testemunhar sobre a 
pessoa e obra de Jesus Cristo. 

É interessante observar a forte oscilação das opiniões em várias 
dessas cidades no sul da Galácia, onde a recepção inicial foi quase 
uma adoração desses personagens como deuses. Em parte devido 
à provocação judaica, com as tentativas de matar Paulo; em um 
caso, ele foi apedrejado e tido como morto. Apesar disso, ele foi 
capaz de se recuperar e continuar seu trabalho. A primeira viagem 
missionária de Paulo foi a mais curta de todas as suas viagens 
missionárias.

C. O Concílio Apostólico em Jerusalém

Sem dúvida, após os rigores físicos, bem como emocionais dessa 
viagem sofridos por Paulo, ele voltou para a base de Antioquia e 
também foi a Jerusalém. Apesar do pequeno avanço evangelístico 
efetuado por ele até então, chegaram aos ouvidos dos líderes da 
igreja em Jerusalém e também de outros, incluindo os judeus não-
cristãos, rumores preocupantes de que Paulo estivesse pregando 
aos gentios um evangelho livre da lei.

Mais especificamente, a acusação que é apresentada nos primeiros 
versículos de Atos 15 é que ele não exigia dos gentios que aceitavam 
a Cristo, que se submetessem ao ritual judaico da circuncisão 
(uma prática que judeus piedosos normalmente acreditavam ser 
uma parte indispensável da aliança de Deus com Seu povo). Não é 
de se admirar, então, que esses “judaizantes”, como Paulo viria a 
chamá-los em sua carta aos Gálatas, insistissem que fosse preciso 
circuncidar-se para ser salvo, mesmo tratando-se de um gentio, 
o qual não havia sido circuncidado quando criança, segundo o 
costume gentio.

Isso não exigia nenhum pequeno congresso, mas o que passou 
a ser muitas vezes chamado de concílio apostólico ou o concílio 
de Jerusalém, cujo relato ocupa a maior parte de Atos 15. Aqui 
representantes da igreja de Jerusalém, com Tiago na liderança, 
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e os doze apóstolos iniciais, tendo Pedro como o porta-voz, e 
os próprios Paulo e Barnabé, revezando-se na exposição de sua 
compreensão do que Deus tinha feito em seu meio. Felizmente, 
para o bem da sobrevivência da igreja cristã nascente, eles 
chegaram a uma conclusão unânime de que o ensino de Paulo 
era basicamente correto. Não era preciso impor a circuncisão ou 
qualquer outro requisito da lei judaica como um mandamento 
indispensável para a salvação.

A carta escrita e enviada para as igrejas onde primeiro surgiram 
essas controvérsias, termina com quatro recomendações. Embora 
seja possível deduzir que esse encerramento possa ter sido um 
pouco forte, uma vez que Lucas somente menciona o que eles 
disseram: “destas coisas fareis bem se vos guardardes”. Mas há 
quatro questões em que os cristãos, especialmente os cristãos 
gentios, são fortemente encorajados a não praticar para não 
ofender tanto os judeus cristãos quanto os judeus não-cristãos. 
Essas questões se referem a: comer carne com o sangue, comer a 
carne que se origina de animais estrangulados, comer alimentos 
que foram sacrificados aos ídolos, e cometer fornicação ou 
imoralidade sexual.

Este parecia ser um conjunto estranho de mandamentos, embora 
tudo parecesse estar ligado, de alguma forma, às ordens dadas 
a Noé em Gênesis 9, e às tradições judaicas posteriores que se 
desenvolveram a partir dessas ordens a respeito do código 
básico de moralidade que Deus planejou tanto para os gentios 
quanto para os judeus. Esses mandamentos eram, portanto, 
maiores do que a própria lei mosaica. Se essas coisas que eram 
particularmente ofensivas aos judeus deviam ser evitadas, então 
Paulo podia continuar a pregar seu evangelho livre da lei.

III. Segunda e terceira viagens de Paulo

A segunda viagem missionária e o início das viagens posteriores 
de Paulo ocupam o próximo bloco ou subdivisão da segunda 
metade dos Atos dos Apóstolos, abrangendo 16:6—19:20. Desta 
vez, encontramos Silas e Timóteo como companheiros de viagem 
de Paulo (em parte, devido a uma discussão com Marcos e Barnabé 
sobre Marcos tê-los abandonado em sua viagem missionária 
anterior). Se estamos interpretando corretamente como 
autobiográficas as partes do livro em que o autor muda sua forma 
de escrever — até então empregava a terceira pessoa do singular 
para a primeira pessoa do plural, quando ele menciona “nós” em 
vez de “ele”, “Paulo”, ou “eles” — presumivelmente Lucas também 
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acompanhou em parte a segunda viagem missionária de Paulo, 
bem como as viagens posteriores. Paulo e seus companheiros 
iniciaram essa viagem revisitando e acompanhando os crentes de 
várias cidades que anteriormente haviam sido evangelizadas na 
Galácia. Mas, em seguida, eles foram um pouco mais longe, na 
direção oeste.

A. Filipos

Vemos, na primeira parte de Atos 16, Paulo lutando para tomar 
uma decisão a respeito de para onde ir, e é orientado pelo Espírito 
Santo sobre os lugares para onde ir ou não. Finalmente, ele recebeu 
uma visão mais espetacular, na qual é chamado diretamente por 
um homem da Macedônia (lugar que ocupa a metade norte do 
território, que hoje conhecemos como a Grécia). Isso levou Paulo 
a deixar o continente asiático e seguir para o continente europeu, 
desenvolvendo seu ministério em uma região significativamente 
mais distante, tanto do ponto de vista geográfico, quanto étnico. 
A primeira escala importante no ministério da Macedônia (a parte 
norte da Grécia), descrita em Atos 16 foi a comunidade de Filipos, 
para quem, mais tarde, escreveria uma carta.

Aqui lemos sobre a história de Lídia, a primeira cristã convertida 
no continente europeu. Filipos era, em grande parte, uma colônia 
romana e tinha pequena presença judaica. Aparentemente, 
não havia sequer os dez chefes de família necessários que 
formassem um quórum suficiente para o estabelecimento de uma 
sinagoga judaica. Tudo o que Paulo encontrou, ao seguir seus 
princípios de pregar primeiro ao judeu e também ao grego, foi 
uma pequena comunidade de mulheres judias orando ao ar livre 
perto do rio que atravessava cidade de Filipos. Lídia respondeu à 
mensagem de Paulo. Ela e sua família tornaram-se os primeiros 
cristãos europeus que o livro dos Atos dos Apóstolos registra. 
É importante notar que Paulo pregou a esse grupo e batizou os 
novos seguidores, mesmo tratando-se de um grupo formado 
inteiramente de mulheres. A maioria dos líderes judeus, e não 
poucos gregos ou romanos, teria considerado esse pequeno grupo 
de mulheres muito insignificante pelos padrões da época para 
dedicar-lhe qualquer atenção. O cristianismo estava claramente 
desbravando novos caminhos, em termos da atitudes em relação 
às mulheres.

O segundo breve relato de Lucas, enquanto Paulo estava em 
Filipos, envolve sua prisão, seguindo um padrão que se repete 
constantemente ao longo do livro de Atos; cedo ou tarde, o 
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apóstolo seria conduzido às autoridades locais, aos líderes judaicos 
da comunidade, ou a uma combinação de ambos. Ele estava preso, 
mas enquanto ele e seus companheiros cantavam hinos à meia-
noite, um terremoto lhes permitiu escapar milagrosamente. Mas, 
em vez de fugir e deixar que o carcereiro de Filipos se matasse 
por causa da vergonha que tal fuga lhe traria, do ponto de vista 
romano, ele consolou o carcereiro, dizendo que todos os presos 
ainda estavam ali. O impacto foi tal sobre o carcereiro, que ele 
exclamou:

“Senhores, que devo fazer para que seja salvo?” Atos 16:31 registra 
o famoso versículo, conhecido como o “João 3:16” de Atos, em 
que Paulo responde: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a 
tua casa.” Essa é também uma das várias passagens, incluindo 
a recente descrição da conversão de Lídia, em que o batismo ou 
a salvação abrangia toda a casa. Isso tem gerado controvérsias 
ao longo da história da igreja, como, por exemplo, se é ou não 
apropriado batizar crianças. Em nenhuma dessas passagens há 
alguma menção específica de crianças pequenas, e, pelo menos no 
contexto da conversão do carcereiro de Filipos e sua família (Atos 
16:32—34), diz especificamente que aqueles que foram batizados 
tinham fé ou creram. Portanto, é possível presumir que todos 
naquela casa tinham idade suficiente para exercer tal fé.

B. Tessalônica e Bereia

De Filipos, Paulo avançou um pouco ao longo costa grega e chegou 
à cidade de Tessalônica, outra comunidade para quem mais tarde 
ele viria a escrever cartas — e nesse caso específico, duas epístolas 
apostólicas. Uma maneira de interpretar a descrição do tempo em 
que Paulo esteve em Tessalônica feita em Atos 17 sugere que ele 
poderia ter permanecido ali apenas um mês, antes que alguns dos 
líderes judeus se opusessem à sua mensagem e o expulsassem da 
cidade.

Assim, é importante notar, quando examinamos as epístolas aos 
Tessalonicenses, que em 1 Tessalonicenses, Paulo faz um grande 
elogio a essa igreja nascente pela forma como ela respondeu à 
Palavra de Deus e cresceu em seu conhecimento. Aqueles que 
estão abertos à liderança do Espírito não precisam esperar um 
longo período de tempo para dar um novo rumo à sua vida e se 
tornar ativos no serviço de Cristo, evangelizando a outros.

De Tessalônica, Paulo prosseguiu em sua rota costeira para a 
vizinha cidade de Bereia. A frase mais famosa que fez com que os 
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cristãos de Bereia se tornassem conhecidos ao longo da história 
da igreja pode ser encontrada em Atos 17:11, em que se descreve 
o povo judeu daquela cidade como mais nobre do que o de 
Tessalônica, porque ele estudava as Escrituras todos os dias para 
ver se as coisas que Paulo estava ensinando eram verdadeiras. 

C. Atenas

De Bereia, Paulo prosseguiu para a província da Acaia, a metade 
sul da moderna Grécia, e para o centro d de tanta cultura e história 
gregas. Atenas havia sido a antiga capital do império quando o 
domínio ainda estava nas mãos dos gregos, antes da conquista 
dos Romanos. Aqui, também é importante ressaltar a resposta 
diferente dos habitantes da cidade.

Em Atenas, o conselho local, o Areópago, reuniu-se para ouvir a 
pregação de Paulo, que lhes parece como se estivesse pregando 
acerca de divindades estrangeiras. Ele apresenta seu famoso 
discurso na Colina de Marte, mais uma vez contextualizado 
adequadamente para uma audiência muito diferente das 
anteriores. Desta vez, o ponto em comum é estabelecido, 
apontando para uma estátua ou um santuário na cidade, dedicado 
a um deus desconhecido, um deus que Paulo queria revelar como 
sendo o Deus que domina sobre todo o universo, e não um daqueles 
deuses menores, bem conhecidos pela sabedoria popular grega.

Em consequência da pregação de Paulo no Areópago, Atos 17:32—
34 relata que alguns zombaram, alguns acreditavam, e ainda 
outros disseram: “A respeito disso te ouviremos noutra ocasião.” 
No entanto, parece que a maioria das pessoas não estava inclinada 
a responder, demonstrando fé em Jesus Cristo. Essa reação à 
pregação do evangelho é tão compreensível quanto a aquela 
que pode ser observada na grande profissão de fé demonstrada 
por milhares de peregrinos no Pentecoste alguns anos antes, em 
Jerusalém. Devemos ter cuidado para não assumir que qualquer 
modelo é necessariamente normativo para o evangelismo cristão 
de hoje; e nos lugares em que uma cultura e uma religião não-cristã 
sejam particularmente fortes, não podemos nos surpreender se a 
resposta à pregação seja mais parecida com a de Atenas do que a 
obtida em Jerusalém.

D. Corinto

De Atenas, Paulo prosseguiu para a vizinha cidade portuária de 
Corinto — fato descrito em Atos 18 — uma cidade com características 
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muito diferentes. Como porto marítimo, a cidade era um centro de 
imoralidade, tendo sido por essa razão lendária no mundo antigo. 
O idioma grego criou a expressão vulgar “corintianizar” para se 
referir a alguém que praticava a imoralidade.

E no grande templo de Afrodite, construído de frente para a cidade, 
num grande saliência rochosa que se estendia sobre a cidade, havia 
um templo que, em determinados momentos, pelo menos em 
tempos pré-cristãos, havia até dois mil sacerdotes e sacerdotisas, 
com os quais os frequentadores desse templo de Corinto 
poderiam ter relações sexuais, acreditando estarem atingindo a 
unidade com os deuses ou deusas por meio desse processo. Não 
causa surpresa o fato de que Paulo tivesse de passar quase um 
ano e meio pregando ali, e de que as cartas por ele escritas mais 
tarde para a igreja de Corinto mostrassem que, mesmo após esse 
período de ensino, os crentes tivessem amadurecido bem pouco.

Além disso, em Corinto, Paulo foi arrastado perante o magistrado 
local Gálio, personagem que tinha alguma significância porque 
havia ocupado o cargo pelo período de apenas um ano na história 
romana, entre 50 d.C. e 51 d.C.; ou, dependendo do sistema de 
interpretação da evidência, possivelmente 51—52 d.C. Isso nos 
permite determinar com bastante precisão o tempo em que 
Paulo esteve em Corinto e entender o quanto avançamos nessa 
sequência de eventos. Permite-nos também regressar no tempo e  
determinar que o concílio apostólico ocorreu por volta do ano 49; 
e avançar para o período do seu ministério posterior, durante de 
três anos na cidade de Éfeso, entre 52 e 55 d.C.

E. Éfeso

Com o ministério de Paulo em Éfeso, chegamos ao início de sua 
terceira viagem missionária. Ele se deteve ali brevemente antes 
de voltar para sua casa em Antioquia, após suas viagens pela 
Grécia. No entanto, ele prometeu voltar e passar mais tempo em 
Éfeso, o que faz no início de sua terceira viagem missionária. Essa 
foi a mais prolongada permanência de Paulo numa comunidade 
particular ao longo de suas viagens missionárias.

Há três episódios particulares que Lucas nos revela durante essa 
estada de Paulo em Éfeso. Um deles envolve a conversão de alguns 
antigos discípulos de João Batista, como ele mesmo já havia levado 
Apolo à conversão, no final de Atos 18. Essas histórias nos fazem 
lembrar quão acidental era a forma de comunicação no mundo 
antigo; as pessoas poderiam ter aprendido algo sobre João, ou 
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até mesmo sobre Jesus, sem, no entanto, ainda terem ouvido a 
história completa da mensagem do evangelho.

Então, uma vez mais, ainda que pareça que a crença e o batismo 
fossem eventos independentes nesses contextos, provavelmente 
devemos entender que não tinha havido uma plena conversão 
à crença cristã enquanto a pregação de Paulo não tivesse sido 
concluída. Então os discípulos de João em Éfeso foram batizados, 
como ocorreu com Apolo.

O segundo episódio envolveu os sete filhos de um sacerdote 
judeu, por nome Ceva, que estavam praticando exorcismo e 
tentavam invocar o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Aqui, 
vemos claramente que o exorcismo cristão, e consequentemente 
o comportamento cristão de forma mais geral, não consistia na 
aplicação de uma fórmula mecanicista. Sem a verdadeira fé em 
Jesus, os demônios colocavam os pretensos exorcistas em seu 
devido lugar. Paulo também conseguiu exorcizar uma escrava que 
por causa de seu espírito de profetizar havia conseguido muito 
dinheiro para seus donos.

Combinando essa história com os detalhes finais de Atos 19, 
vemos novamente Paulo sendo acusado perante as autoridades 
por desacreditar a deusa padroeira de Éfeso, Artêmis, considerada 
a deusa da fertilidade, da colheita e da caça. Mais uma vez, 
observamos de modo claro que a pregação de Paulo tinha um 
impacto significativo sobre a idolatria do Império Romano, 
tanto que ele ameaçava o bolso daqueles que estavam ganhando 
dinheiro com a falsa religião. Que o nosso testemunho cristão na 
pregação possa ter um impacto semelhante sobre a idolatria pagã 
e as práticas imorais de nossas comunidades e culturas atuais.

F. Trôade

Depois de Éfeso, não há quaisquer narrativas, no livro de Atos, 
que registrem uma permanência mais prolongada de Paulo em 
algum outro lugar. Ele retornou à cidade de Trôade, no noroeste 
da Turquia, que já havia visitado antes. Ali ocorreu a história que 
apresentou um quadro quase cômico da morte e ressurreição 
de Êutico, que caiu de uma janela no andar superior, havendo 
adormecido em razão da extensa pregação de Paulo. No entanto, 
o episódio serviu como uma lembrança significativa de que Paulo 
tinha o mesmo poder de ressuscitar pessoas que Jesus e Pedro já 
haviam demonstrado.
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IV. Viagens finais de Paulo a Jerusalém e Roma

O discurso de despedida de Paulo aos líderes de Éfeso, em Mileto, 
serviu para lembrá-los que tempos difíceis os aguardam, tanto 
para Paulo quanto para eles. Desse ponto em diante até o final, 
Atos 19:21—28:31, o autor narra as viagens de Paulo a Jerusalém, 
sua prisão e encarceramento, várias audiências que se seguem e, 
finalmente, seu apelo a César — o imperador Nero — e sua viagem 
em um navio com escravos criminosos. Logo vamos encontrá-lo 
em Roma, sob prisão domiciliar, pregando o evangelho livremente 
e sem impedimentos — a não ser pelas correntes que o prenderam 
a um soldado, numa propriedade alugada, até que ele chegasse ao 
desenlace final de sua vida.

Os temas que se repetem ao longo dessas muitas audiências que 
Paulo enfrentou são: que ele não era um transgressor da lei, mas 
na verdade um fariseu leal que estava sendo julgado por sua crença 
na ressurreição; que eram os outros judeus que transgrediram 
a vontade de Deus e não ele ou seus companheiros cristãos. 
Diante de Félix e de Festo, ambos governadores romanos; e, em 
seguida, perante Herodes Agripa II, bisneto de Herodes, o Grande, 
Paulo fez sua defesa de modo semelhante. Quando ficou claro 
que ele não seria libertado por eles, Paulo fez seu apelo a Roma. 
As experiências de viagem cheia de experiências em um navio 
malfadado que naufragou ocupam todo o capítulo 27. Por fim, ele 
chegou a Roma e o livro de Atos termina abruptamente com o 
relato de suas pregações ali. Já comentamos anteriormente sobre 
várias explicações possíveis para esse fim repentino.

V. Quatro temas teológicos encontrados em Atos

Se recapitularmos algumas das ênfases teológicas mais importantes 
que surgem a partir de Atos dos Apóstolos, encontraremos 
pelo menos quatro: (1) Em primeiro lugar, Deus supervisionou 
o desenvolvimento da igreja e o progresso do evangelho; nada 
aconteceu acidentalmente. (2) Em segundo lugar, a mensagem 
do cristianismo concentrou-se na ressurreição de Jesus, fazendo 
dele o autor da salvação para todos, judeus e gentios, com base no 
mesmo fundamento: a fé em Cristo, independentemente da lei.

(3) Em terceiro lugar, essa oferta envolveu um “pacote de 
salvação”: arrependimento, batismo, perdão dos pecados, e a 
capacitação pelo Espírito Santo. (4) Em quarto lugar, a igreja iria 
progredir e prosperar, apesar da perseguição, e por vezes, até por 
essa mesma causa.
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Evidentemente, se desejamos aplicar os princípios de Atos dos 
Apóstolos para os dias de hoje, devemos levar em conta o intenso 
enfoque evangelístico: aqueles que não são cristãos devem lidar 
com as exigências de Jesus e de seus primeiros seguidores, uma 
vez que os crentes são desafiados a ser testemunhas ousadas, 
confiando no poder do Espírito Santo para difundir Sua boa 
notícia amplamente a todos os povos.


