
 

 
 

DISCIPULADO 03/2020 
 
 

 
TEMA – VIVENDO UMA INOVAÇÃO 

Atos 17:10-34 

 
A palavra inovação significa: ação ou efeito de inovar. Aquilo que é novo, coisa nova, 

novidade. 
 

Qual era o chamado de Apóstolo Paulo?  
Pregar as boas novas a judeus, reis e principalmente aos gentios. 
 

O Apóstolo Paulo nunca perdeu o “foco”.    
Não se distraiu, não perdeu seu objetivo. 

 
Em Atenas, o Apóstolo Paulo ficou “indignado”.  
Ver uma cidade inteira cheia de imagem. A sua indignação fez ele se mexer.           

 
O que nós temos feito neste tempo, se alguma coisa não está como gostaríamos?  

 
Ap. Paulo estudou antes todo a cidade. 

  
Oportunidade 
(V.21) “Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se 
ocupavam, senão de falar e ouvir alguma novidade.” 
 

Um altar desconhecido   
(V.23) “Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que 
estava escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é 
o que eu vos anuncio.” 
 

Através do altar e estudando a cidade, Paulo não perdeu a oportunidade de pregar. 
(V.19) “E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova 
doutrina é essa de que falas?”      
 
        O que Paulo começou a ensinar? 

- Um Deus que fez o céu e terra, não habita em santuário feito por mão humana. 
- Não é servido por homens, Ele mesmo dá vida, fôlego de vida e todas as coisas. 

- Deus que fez tudo para que o homens adorasse. 



- Pois nele vivemos, movemos e existimos.  
- Não pense que esta divindade é semelhante a uma imagem de prata, ouro ou pedra, feita 

pela arte da imaginação humana. 
- Deus não levou em conta a ignorância do tempo passado. 
- Ensinou o arrependimento. 

- Ele dá provas disso a todos, ressuscitando dos mortos. 
(V.32-34) “E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros 
diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez.  E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, 
chegando alguns homens a ele, creram; entre os quais foi Dionísio, areopagita, uma mulher 
por nome Damaris, e com eles outros.” 
 
O que aprendemos? 

 
1) Ap Paulo pesquisou a cidade para alcançar seu objetivo. 

Precisamos usar de sabedoria neste tempo de como fazer o melhor  
 

2) Não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. 
Tenha estratégia em tempo difícil, principalmente para falar de Jesus, pois a salvação é o 
ponto mais importante, tudo que é da terra vai ficar.  

 
3) Paulo nunca deixou de cumprir o seu chamado. 

O que você tem feito neste tempo? Seja útil.  
João 15:2 “Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, 
para que dê mais fruto.” 
 
4) Ap Paulo permitiu se arriscar. 

Pregou nas condições que tinha (trem, praças, ...)  
 

5) Ap Paulo alcançou seu objetivo. (Vidas) 
(V.34) “Todavia, chegando alguns homens a ele, creram; entre os quais foi Dionísio, 
areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros.”    
        
Aqui começa o discipulado.  

Entenda: sempre precisará alguém, para alguém  
 

Quem é o seu Ap Paulo neste dias? 
De quem você será o Ap Paulo? 
 

 


