TÍTULO: VITÓRIA NA PERSEGUIÇÃO
TEXTO: Atos 19.21-40
INTRODUÇÃO:
*Paulo era um homem que obedecia a Deus sob qualquer circunstância. Ia para onde
Deus o enviava. Quando ouvia a voz de Deus, obedecia. ( V, 21-22)
Jamais ele teria agido assim se fosse alguém preocupado em agradar as pessoas ou
preocupado em evitar confrontos que eventualmente surgissem. (Gl. 1.15-17, At. 21.1014) *Ele assumia seu testemunho e confiava em Deus!
*Se você está seguindo a Jesus e está passando por alguma perseguição por causa disso,
fique firme. Deus estará no controle de tudo. “Somos imortais enquanto Deus não
cumprir todo o seu propósito em nós”.
TRANSIÇÃO: Os fatos relatados no texto, podem ter muita semelhança com as lutas
que você experimentou, está experimentando, ou irá experimentar, por causa de seu
testemunho como cristão.
A primeira coisa que precisamos saber é que:
I – O EVANGELHO É SEMPRE UM DIVISOR DE ÁGUAS: ( V. 23)
Quando a luz do Evangelho chega, os espíritos se dividem.
Não é somente no mundo visível que as mais diversas questões se levantam, haver a
quebra de tradições e comportamentos, mas no mundo invisível inicia-se uma grande
guerra, que invariavelmente trazem consequências sobre você.
Se você se converte de dentro de um meio pagão e idólatra e tudo permanece igual,
alguma coisa está errada. Isso no somente vale para o início de nossa conversão, mas
para toda a nossa vida como cristãos. (2 Tm 3.12) *Vida piedosa = perseguição!
*Não quer dizer que será derrotado, mas que será perseguido. Amém? Não vamos
confundir as coisas!
* Satanás não fica inerte quando o Evangelho começa invadir um espaço que pertencia a
ele, seja por causa da sua conversão ou por daquilo que você está fazendo para Deus.
O que aconteceu em Éfeso pode acontecer com você de modo muito semelhante,
exatamente por causa dessa divisão de espíritos que se estabelece: "Lembrai-vos da
palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a
mim, também perseguirão a vós outros; se guardaram a minha palavra, também
guardarão a vossa”. (Jo. 15.20)
*Um exemplo bem concreto é a pressão que a maioria dos crentes passam
imediatamente após a conversão ou o batismo.
Mas, veja que atitude bonita os discípulos tiveram em Atos 5.41: “E eles se retiraram
do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por
esse Nome”.
TRANSIÇÃO: Como normalmente se desenrolam os fatos??
II- A FORMA COMO O INIMIGO NORMALMENTE REVIDA: ( v. 24-32)
Como ouvimos na mensagem anterior no Livro de Atos, o ministério de Paulo em Atos
foi um sucesso absoluto. Ali ele se desvinculou finalmente das sinagogas judaicas e ali
Deus o usou de forma grandiosa. (At. 19.8-20)
*Desse ministério surgiram outras Igrejas, como a de Colossos, que ficava, em torno de
150 Km de Éfeso.

*Isso balançou a estrutura religiosa de toda a aquela região, que vivia em função do
culto a Diana, versão romana de Ártemis, irmã gêmea de Apolo, e cujo templo em Éfeso
era considerado uma das sete maravilhas do mundo da época. Segundo eles criam, a
imagem dela havia caído de Júpiter (v. 35). *Ver também Atos 14.8-18 (Barnabé=
Júpiter/ Paulo=Mercúrio)
a)Alguém irá alegar um eventual prejuízo: ( v. 24-25)
*O Diabo sempre vai tentar encontrar alguém assim para usar. No caso, foi
Demétrio.
Tipo: “Como vai ficar o conceito de nossa família? Agora vamos perder nossos
melhores amigos/ vamos perder o crédito na cidade/ o que vão dizer os meus amigos
quando souberem que eu tenho um filho crente? E, por aí à fora...” *Há pais que
preferem ver os filhos nas drogas, antes de convertidos!
b) Alguém irá pintar o quadro bem pior do que na realidade é: (v. 26) ( aqui irá
argumentar que você está traindo seu avô, tataravô e toda sua geração, desde Adão)
c)Alguém irá incitar injustamente as pessoas contra você: (v.27) (irão dizer que por sua
causa Deus irá deixar de abençoar o Brasil e até irá abandonar o Planeta Terra)
Exageros!
d)Irá acirrar os sentimentos religiosos das pessoas (v. 28, 33-34)
*Pessoas que nunca se importaram com religião, se transformas em santos e teólogos.
Se já não iam na Igreja deles há quinze anos, agora vão todos os domingos.
e) Irão provocar, em fim, uma confusão, porque na realidade nada entendem do assunto
(29-30)
*Um argumento forte agora começa ser: Mas até o Papa está se reconciliando com os
muçulmanos, com os judeus, com os ortodoxos. Será que tua sabe mais que o Papa?
*Mas, a mensagem cristã, nunca foi a reconciliação do homem com o homem, mas a
reconciliação do homem com Deus e esta, só pode acontecer pela fé em Jesus.
*Cada vez mais, o discurso da paz começa ficar atraente, porém precisamos saber que
esse é exatamente o discurso do Anti-Cristo. ( 1 Tes. 5.1-3)
III – O QUE FAZER QUANDO ISSO ACONTECE?
1º) Seja prudente: (v.30-31)
Quando as pessoas ao redor de nós começam a se tornar irracionais, nós devemos
permanecer racionais. Quando os ânimos estão alterados não é a hora de confronto nem
de exposição excessiva. Há um conselho fantástico em Eclesiastes 10.4.
Não se exponha além da necessidade. Tire o time de campo.
2º) Não esqueça que a batalha é do Senhor ( 2 Cr. 20.17).
Nunca esqueça que a nossa luta é para ganhar as pessoas para Cristo. Elas podem se
considerar nossas inimigas, mas não podemos cair nessa armadilha.
*Nós não estamos aqui para lutar contra as pessoas. Nosso inimigo é outro. Nosso
foco é pregar a Palavra, nunca atacar pessoas. (2 Co. 10.4)
2º) Espere pelo agir de Deus: Deixa Deus ir na frente.
Assim como o Diabo pode levantar pessoas para nos acusar, Deus pode levantar outros
para nos defender. Foi assim também em Atos 5.33-39 (O conselho de Gamaliel). No
caso de Éfeso, foi o Escrivão da cidade.
Em seu caso, também Deus irá levantar alguém, pois se não é da vontade de Deus, eles
não irão matar você, nem excluí-lo definitivamente da família. Provavelmente tudo irá
passar quando eles perceberem que você está de fato determinado a seguir Jesus, e,
porque afinal o interesse deles não está em Deus e sim em não perder você, logo eles
mesmos irão se cansar do assunto.

CONCLUSÃO:
*Assim, a Igreja em Éfeso foi estabelecida, apesar de toda oposição. Mas, aqueles que
estiveram na linha de frente, sempre sofrem um pouco mais.
*O diabo irá tentar amedrontar você, para que negue a Jesus e evite o confronto, mas
Jesus está do teu lado, dizendo: Vai que eu estou contigo ( Atos 18.9-11)
*Deus não irá fechar a boca dos leões se você não enfrentar a situação. Daniel não
entrou na cova dos leões por Ter visto suas bocas amaradas. Ele foi porque confiava em
Deus.
*Minha experiência é que com o tempo os que te perseguiam começarão a admirar tua
determinação e por fim muitos deles irão seguir os teus passos: “Sendo o caminhos dos
homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos”. ( Pv.16.7)
Então, vá em frente! Jesus é contigo.
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