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Ressurreição
Estudo 3: Reações à ressurreição.

Analisando o contexto
Já se foram 16 anos do lançamento do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson – parece que foi ontem,
não é mesmo? Perceba como cenas desse drama ainda provocam reações quando a gente assiste.
Imagine, então, o quanto a ressurreição marcou o coração daqueles que viram na época. Enquanto
alguns homens simples se tornaram ousados e foram tremendamente usados por Deus, outros como
Paulo, capacitadíssimo, foi impactado e transformado num expoente missionário sem igual.
A ressurreição promoveu uma reação impressionante na vida dos discípulos de Cristo no primeiro
século. Todos eles, porém, vivendo como instrumentos da ressurreição por onde quer que passavam,
sofreram reações adversas, tais como a indignação, a perseguição, a prisão e até a morte. O
testemunho deles se junta aos heróis da Antigo Testamento que não viram e creram, cuja palavra
emocionante de Hebreus 11:35-40 conclui dizendo que o mundo não era digno deles.
Hoje nós vamos conhecer um pouco da reação de Paulo e seus amigos, Silas e Timóteo, na 2ª viagem
missionária. Mas veremos também a reação daqueles que não gostaram do que viram e ouviram.

Cenário Bíblico
A segunda viagem missionária inicia depois de um desentendimento entre Paulo e Barnabé (Atos 15:3640). A data é 50/51 d.C. Paulo escolheu Silas como companheiro de viagem, com a bênção da Igreja de
Antioquia. Quando chegam a Listra, região onde Paulo fora apedrejado na 1ª viagem, eles encontram o
jovem Timóteo, a quem Paulo pede para ir com ele como auxiliar. A partir daí, até Atos 18:16, as
experiências em cada cidade são marcantes.










Na região da Frígia e da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem a Palavra na
província da Ásia (Atos 16:6);
Em Trôade eles têm uma visão de um homem da Macedônia que suplica a ida deles para aquela
região (Atos 16:9);
Em Filipos viram a conversão de Lídia e o batismo de todos da sua casa (Atos 16:14-15); Paulo
expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem e, por isso, ele e Silas são açoitados e presos
(Atos 16:20-21); milagrosamente são libertos da prisão, pregam ao carcereiro que crê juntamente
com os da sua casa e são batizados (Atos 16:31-34);
Em Tessalônica, a capital da província da Macedônia, com 200.000 habitantes, Paulo fica por
mais de três semanas explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os
mortos (Atos 17:2-3);
Em Beréia, a mensagem do apóstolo foi recebida com muito interesse, quando muitos se
converteram ao evangelho (Atos 17:11-12);
Sozinho em Atenas, Paulo é levado a discursar no Areópago, quando a sua palavra sobre a
ressurreição alcança alguns dos seus ouvintes (Atos 17:34);
Chegou finalmente a Corinto, onde permaneceu um ano e seis meses, ensinando ousadamente
a Palavra de Deus (Atos 18:9-11).

Compartilhando no grupo
A leitura acima dá a entender que aquela equipe missionária teve problemas apenas em Filipos. Mas,
em cada cidade visitada, houveram reações violentas por parte dos que ouviram aquela mensagem:






Filipos - Atos 16:22-24;
Tessalônica - Atos 17:5;
Beréia - Atos 17:13;
Atenas - Atos 17:32;
Corinto - Atos 18:12,13.

O que levaria alguém a ser tão perseverante diante de tanta oposição, se não a certeza da ressurreição?
Paulo teve um encontro real com o Cristo ressuscitado (Atos 9:3-5). Cremos que essa seja a razão de
ele e outros – inclusive hoje – suportarem essas reações contrárias.
Reflita nesse testemunho Paulo em 2 Coríntios 11:22-33:
São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu
também.
São eles servos de Cristo? — estou fora de mim para falar desta forma — eu ainda mais:
trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à
morte repetidas vezes.
Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites.
Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei
uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de
assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios; perigos na cidade, perigos no
deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos.
Trabalhei arduamente; muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes
fiquei em jejum; suportei frio e nudez.
Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com
todas as igrejas.
Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me
queime por dentro?
Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo.
Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para
me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele.

(1) A perspectiva de Deus e (2) a nossa resposta
Juntamos essas duas partes de propósito. A nossa resposta como discípulos de Cristo nos dias atuais
não muda diante da perspectiva de Deus. Ele espera que as nossas vidas reflitam esse testemunho.
No entanto, fica aqui a seguinte reflexão para o nosso compartilhamento:
1. O mundo (ou pelo menos o mundo que estamos vivendo) está mais bonzinho hoje? Afinal, não
vemos grandes oposições aos discípulos de Cristo.
2. Ou, talvez, possa ser essa pergunta: No entender do grupo, essa oposição existe hoje? Se
existe, onde ela está? O que devemos fazer diante disso?
3. O que esse estudo provocou no interior da gente enquanto estudávamos essas passagens?

