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Todos estavam cheios 
de temor, e muitas 
maravilhas e sinais 
eram feitos pelos 

apóstolos. 
At 2.42



“...simpatia de 
todo o povo...”

At 2.47 
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11 'e numerosos falsos profetas 
surgirão e enganarão a muitos.' 

24 'Pois aparecerão falsos cristos 
e falsos profetas que realizarão 

grandes sinais e maravilhas 
para, se possível, enganar até

os eleitos. Mt 24 
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'Sei que, depois da 
minha partida, lobos 

ferozes penetrarão no 
meio de vocês...'

At 20.29
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'Pois tais homens são 
falsos apóstolos, 

obreiros enganosos, 
fingindo-se apóstolos 

de Cristo.'
2Co 11.13
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O Espírito diz claramente 
que nos últimos tempos 

alguns abandonarão a fé e 
seguirão espíritos 

enganadores e doutrinas 
de demônios. 1Tm 4.1
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Como Janes e Jambres se 
opuseram a Moisés, esses 

também resistem à verdade. 
A mente deles é depravada; 

são reprovados na fé. 

2Tm 3.8
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No passado surgiram falsos profetas 
no meio do povo, como também 

surgirão entre vocês falsos mestres. 
Estes introduzirão secretamente 

heresias destruidoras, chegando a 
negar o Soberano que os resgatou, 
trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição. 2Pe 2.1
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Amados, não creiam em 
qualquer espírito, mas 

examinem os espíritos para 
saber se eles procedem de 
Deus, porque muitos falsos 

profetas Têm saído pelo mundo.
1Jo 4.1
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25 Jesus respondeu: “Eu já lhes 
disse, mas vocês não crêem: As 
obras que eu realizo em nome 

de meu Pai falam por mim, 37 Se 
eu não realizo as obras do meu 

Pai, não creiam em mim. 
Jo 10
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38 Mas se as realizo, mesmo 
que não creiam em mim, 

creiam nas obras, para que 
possam saber e entender que 

o Pai está em mim, e eu no 
Pai”. 

Jo 10
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Ele veio a Jesus, à noite, e 
disse: “Mestre, sabemos que 

ensinas da parte de Deus, pois 
ninguém pode realizar os sinais 
miraculosos que estás fazendo, 
se Deus não estiver com ele.”

Jo 3.2
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Ele veio a Jesus, à noite, e 
disse: “Mestre, sabemos que 

ensinas da parte de Deus, pois 
ninguém pode realizar os sinais 
miraculosos que estás fazendo, 
se Deus não estiver com ele.”

Jo 3.2
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As marcas de um apóstolo –
sinais, maravilhas, e 

milagres – foram 
demonstradas entre vocês, 
com grande perseverança. 

2Co 12.12
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3 como escaparemos, se 
negligenciarmos tão grande 
salvação? Esta salvação, 

primeiramente anunciada pelo 
Senhor, foi-nos confirmada pelos 

que a ouviram.
Hb 2
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4 Deus também deu 
testemunho dela por meio de 
sinais, maravilhas, diversos 
milagres, e dons do Espírito 
Santo distribuídos de acordo 

com a sua vontade.
Hb 2
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'Pois aparecerão falsos 
cristos e falsos profetas que 
realizarão grandes sinais e 
maravilhas para, se possível, 

enganar até os eleitos.

Mt 24.24
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22 Muitos me dirão naquele 
dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos em teu nome? 
Em teu nome não 

expulsamos demônios e não 
realizamos muitos milagres?'

Mt 7
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23 Então eu lhes direi 
claramente: Nunca os 

conheci. Afastem-se de 
mim vocês, que 
praticam o mal.

Mt 7
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13 Pois tais homens são falsos 
apóstolos, obreiros enganosos, 
fingindo-se apóstolos de Cristo. 
14 Isto não é de admirar, pois o 
próprio satanás se disfarça de 

anjo de luz.
2Co 11
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15 Portanto, não é surpresa 
que seus servos finjam 

que são servos da justiça. 
O fim deles será o que as 

suas ações merecem. 
2Co 11
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32 Viajando por toda parte, 
Pedro foi visitar os santos que 

viviam em Lidia. 33 Ali 
encontrou um paralítico 

chamado Enéias, que estava 
acamado fazia oito anos.

At 9
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34 Disse-lhe Pedro: 
“Enéias, Jesus Cristo vai 

curá-lo! Levante-se e 
arrume sua cama”. Ele se 
levantou imediatamente. 

At 9
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A Cena 
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1 Certo dia Pedro e 
João estavam subindo 
ao templo na hora da 

oração, às três horas da 
tarde. 

At 3
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2 Estava sendo levado para a 
porta do templo chamada 
Formosa um aleijado de 

nascença, que ali era colocado 
todos os dias para pedir esmola 

aos que entravam no templo. 
At 3
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3 Vendo que Pedro e 
João iam entrar no pátio 

do templo, pediu-lhes 
esmola

At 3
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O Sinal 
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4 Pedro e João olharam bem 
para ele e, então, Pedro 

disse: “Olhe para nós!” 5 O 
homem olhou para eles com 
atenção, esperando receber 

deles alguma coisa.
At 3
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6 Disse Pedro: “Não 
tenho prata nem ouro, 
mas o que tenho, isto 

lhe dou. 

At 3



'�,�����

Em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, 

ande”. 

At 3
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7 Segurando-o pela mão 
direita, ajudou-o a levantar-

se, e imediatamente os pés e 
tornozelos do homem ficaram 

firmes. 

At 3
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8 E de um salto pôs-se de 
pé e começou a andar. 

Depois entrou com eles no 
pátio do templo, andando, 

saltando...
At 3
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A Conseqüência 
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8 ...saltando e 
louvando a Deus. 

At 3
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9 Quando todo o povo 
o viu andando e 

louvando a Deus,

At 3
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10 reconheceu ser ele o mesmo 
homem que costumava 

mendigar sentado à porta do 
templo chamada Formosa. 

Todos ficaram perplexos e muito 
admirados com o que lhe tinha 

acontecido At 3
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perguntando: “Que faremos 
com esses homens? Todos 

os que moram em Jerusalém 
sabem que eles realizaram 
um milagre notório que não 

podemos negar. 
At 4.16
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Então os coxos saltarão 
como o cervo, e a língua 

do mudo cantará de 
alegria. Águas irromperão 

no ermo e riachos no 
deserto. Is 35.6
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11 Apegando-se o mendigo a 
Pedro e João, todo o povo 

ficou maravilhado e correu até
eles, ao lugar chamado 

Pórtico de Salomão

At 3




