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Introdução 
 

Vimos, na lição da semana passada, como o poder transformador do evangelho chegou à 
Europa. Três belíssimas transformações nos foram apresentadas: a conversão de Lídia, a 
vendedora de púrpura; a libertação da jovem possessa de um espírito de adivinhação; e a 
conversão do carcereiro de Filipos, com toda a sua casa. Quatro pontos foram destacados: 
 

1. Aprendemos que o evangelho chega até às pessoas pela graça soberana de Deus; 
2. Aprendemos que o evangelho vem a todo tipo de pessoas; 
3. Aprendemos que o evangelho vem a nós com diferentes experiências transformadoras; 
4. Aprendemos que o evangelho é poderoso para libertar as pessoas cativas. 

 

Dando continuidade a esta lição, veremos mais três pontos que realçam esta graça 
transformadora: 
 

5. Aprendemos que o evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem 
 

No texto de Atos 16, Jesus salvou uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem de classe 
média. Uma mulher piedosa e um homem carrasco. Uma frequentadora da reunião de oração e 
um carrasco que açoitava os prisioneiros. 
 

a) A conversão de Lídia 
 Ela era temente a Deus, religiosa, orava – mas, não era convertida. Não basta frequentar a 

igreja, ler a bíblia e orar. É preciso nascer de novo, conforme as palavras do Senhor Jesus: 
“Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino 
de Deus” – João 3:3. Nascer de novo é a verdadeira conversão que Deus requer de cada um 
de nós – 2 Co 5:17. 

 Deus abriu o coração de Lídia – ela ouviu, ela atendeu. A parte de Deus é abrir seu coração. 
A sua parte é ouvir e atender! 

 A conversão de Lídia aconteceu num lugar favorável – Ela buscava a Deus. O carcereiro não 
procurava. Ela estava orando; o carcereiro estava à beira do suicídio. 

 

b) A conversão do carcereiro 
 Há pessoas que só convertem depois de um terremoto – só depois de um abalo sísmico. Há 

aqueles que não ouvem a voz suave. Não buscam uma reunião de oração. Não procuram 
ouvir a Palavra de Deus. Para estes, Deus produz um terremoto, um acidente, uma 
enfermidade, algo radical! 

 O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia abriu as portas da prisão – O carcereiro no 
fundo do poço reconhece: 1) Que está perdido – “Que farei para ser salvo?” – Não há 
esperança para você a menos que reconheça que está perdido. Sem Cristo você cambaleia 
sobre um abismo de trevas eternas. Se você não se converter sua vida é vã, sua fé é vã, sua 
religião é vã, sua esperança é falsa. 2) Que é preciso crer no Senhor Jesus – “Crê no Senhor 

 

Lição 4 
 

Evangelho que Transforma – parte 2 
 

“Então [o carcereiro] os fez subir para sua casa, 
pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a 
sua casa, por ter crido em Deus.” – Atos 16:34 
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Jesus e serás salvo, tu e a tua casa” – Não há outro caminho. Não basta ser religioso. Não é 
suficiente ter pais crentes. Não importa também quão longe você esteja. Se você crer, você 
será salvo. 3) Que é preciso obediência: “Crê no SENHOR Jesus” – Se Jesus não é o dono da 
sua vida, Ele ainda não é o seu Salvador. Ele não nos salva no pecado, mas do pecado. 4) 
Que é preciso dar provas de transformação – Conversão implica em mudança no ponto 
nevrálgico da nossa vida: Zaqueu, o filho pródigo, o carcereiro. Esse homem rude deixa de 
ser carrasco para ser hospitaleiro. Deixa de açoitar, para lavar os vergões de Paulo. Deixa 
de agir com crueldade para agir com urbanidade. 

 

6. Aprendemos que o evangelho traz esperança para as nossas famílias 
 

Em um mundo tão conturbado e sem esperança, temos uma “boa notícia” – o evangelho de 
Jesus Cristo traz esperança para nós e nossa família. Foi o que experimentou o carcereiro da 
cidade de Filipos – “...alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus” – At 16:34. 
 

Há dez registros de batismos no Novo Testamento e seis se referem a batismos de casas inteiras.  
A ênfase de Paulo é que quando uma pessoa é alcançada pelo evangelho, toda a família é 
atingida pela graça de Deus. O plano de Deus é salvar não apenas você, mas salvar também a sua 
família. Você pode ser “as primícias” da sua família. Venha hoje para Jesus e experimente a 
bênção de ver também sua família vindo a Jesus, sendo liberta e salva por Jesus. 
 

 Você tem se apegado a esta promessa – “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”, conforme 
as palavras de Josué (Josué 24:15)? 

 

7. Aprendemos que o evangelho é poderoso para nos sustentar nas provas da vida 
 

Paulo e Silas são presos, açoitados, e trancados no cárcere interior. Mas eles não praguejam, não 
se desesperam, não se revoltam contra Deus. Eles têm paz no coração. Em vez de clamar 
vingança contra os seus inimigos, eles clamam pelo nome de Deus para louvá-lo e adorá-lo: “Pela 
meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam” – 
At 16:25. 
 

Eles fazem um culto na cadeia. Eles cantam e oram, a despeito das circunstâncias. O evangelho 
que pregam aos outros funciona também em suas vidas. Eles sabem que Deus está no controle 
da situação. 
 

Eles experimentam um poderoso livramento. Deus não apenas liberta os cativos das mãos do 
diabo, mas também os seus filhos das prisões. Ele tirou José da cadeia e o levou ao trono do 
Egito. Tirou os três jovens hebreus da fornalha acesa. Tirou Daniel da cova dos leões. Tirou os 
apóstolos das grades deixando as portas fechadas. Tirou Pedro da prisão de segurança máxima 
de Herodes. Agora tira Paulo e Silas do cárcere interior da prisão de Filipos. Assim, Deus pode 
dar livramento a você também nesta noite. 
 

Conclusão 
 

Não importa quem é você, de onde você vem, qual é a sua classe social, sua cultura ou sua 
religião. Não importa se você é uma pessoa de vida bonita ou se está mergulhado na mais 
profunda crise espiritual. Jesus hoje pode “abrir o seu coração”. Ele pode quebrar suas cadeias. 
Ele pode mudar sua vida. Venha a Jesus! O mesmo Jesus que abriu o caminho para Paulo até à 
Europa, abriu o coração de Lídia e abriu as portas da prisão. 
 

Se você já é crente e está passando por provas, saiba que o mesmo Jesus que salva é o Jesus que 
sustenta os seus servos: “No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o 
mundo” – João 16:31. 


