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1� Marca: 
Pedro estava envolvido



Ministério itinerante

32 Viajando por toda 
parte, Pedro foi visitar
os santos que viviam 

em Lida. 



Ministério itinerante

32 Viajando por toda parte, 
Pedro foi visitar os santos que 
viviam em Lida. 33 Ali encontrou 
um homem paralítico chamado 
Enéias, que estava acamado 

fazia oito anos. 



Envolvimento encontra oportunidade

32 ...em Lida. 33 Ali 
encontrou um homem 

paralítico chamado 
Enéias, que estava 

acamado fazia oito anos. 



2� Marca: 
Pedro exaltava a Cristo



Desta a Cristo

34 Disse-lhe Pedro: “Enéias, 
Jesus Cristo vai curá-lo! 

Levante-se e arrume a sua 
cama”. Ele se levantou 

imediatamente. 



35 Todos os que viviam 
em Lida e Sarona o 

viram e se 
converteram ao 

Senhor. 



3� Marca: 
Pedro estava disponível



Grande perda

36 Em Jope havia uma discípula 
chamada Tabita (que traduzido 

significa Dorcas), que se dedicava 
a praticar boas obras e dar 

esmolas. 37 Naqueles dias ela 
ficou doente e morreu, e seu 

corpo foi lavado e colocado num 
quarto do andar superior. 



Tinham algo em mente

38 Lida ficava perto de Jope; 
assim, quando os discípulos 

ouviram falar que Pedro estava 
em Lida, mandaram-lhe dois 
homens dizer-lhe: “Não se 

demore em vir até nós”. 



Ministério itinerante

32 Viajando por toda parte, 
Pedro foi visitar os santos que 
viviam em Lida. 33 Ali encontrou 
um homem paralítico chamado 
Enéias, que estava acamado 

fazia oito anos. 



Disponibilidade

39 Pedro foi com eles e,  
quando chegou, foi levado para 

o quarto do andar superior. 
Todas as viúvas o rodearam, 
chorando e mostrando-lhe os 
vestidos e outras roupas que 

Dorcas tinha feito quando ainda 
estava com elas. 



4� Marca: 
Pedro orava



40 Pedro mandou que todos 
saíssem do quarto; então, 

ajoelhou-se e orou. Voltando-
se para a mulher morta, disse: 
“Tabita, levante-se”. Ela abriu 

os olhos e, vendo Pedro, 
sentou-se. 



41 Tomando-a pela mão, 
ele a ajudou a ficar de 

pé. Então, chamando os 
santos e as viúvas, 
apresentou-a viva. 



5� Marca: 
Pedro era frutífero



Senhor glorificado

42 Este fato se tornou 
conhecido em toda 

Jope, e muitos 
creram no Senhor. 



6� Marca: 
Pedro era livre de 

preconceito



Sem preconceitos

42 Pedro ficou em 
Jope durante algum 

tempo, com um 
curtidor de couro 
chamado Simão. 



19 Porque, embora seja 
livre de todos, fiz-me 

escravo de todos, para 
ganhar o maior número 
possível de pessoas. 



20 Tornei-me judeu para os judeus, 
a fim de ganhar os judeus. Para 

os que estão debaixo da lei, 
tornei-me como se estivesse 

sujeito à lei (embora eu mesmo 
não esteja debaixo da lei), a fim 
de ganhar os que estão debaixo 

da lei. 



21 Para os que estão sem lei, 
tornei-me como sem lei 

(embora não esteja livre da lei 
de Deus, mas sim sob a lei de 
Cristo), a fim de ganhar os que 

não têm a lei. 



22 Para com os fracos 
tornei-me fraco, para 

ganhar os fracos. Tornei-
me tudo para com todos, 

para de alguma forma 
salvar alguns. 



Conclusão: 


