O ministério do apóstolo Pedro
[Estudo 18 – Atos 9.32-43]
Depois de relatar a conversão de Paulo nas proximidades de Damasco e seu
breve ministério ali e em Jerusalém, Lucas, uma vez mais, narra o ministério de
Pedro.566 Quando analisamos o livro de Atos, descobrimos que os doze primeiros
capítulos tratam, principalmente, a respeito do apóstolo Pedro. Mas, no capítulo
13, Paulo se torna a figura central. No entanto, o que temos nos capítulos 9-12 é
uma mistura. Quando Pedro recua, Paulo entra em cena.
Depois que Saulo foi conquistado e subjugado pelo poderoso Senhor Jesus
Cristo, “A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria,
edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo,
crescia em número” (At 9.31). Em seguida, Pedro deixa Jerusalém e começa a viajar
por todo o país (At 9.32). O que Pedro não imaginava durante a jornada é que
seriam um prelúdio do seu chamado para visitar o centurião romano, Cornélio, em
Cesaréia. Porém, antes de sua viagem a Cesaréia, Pedro visita as igrejas localizadas
ao longo das fronteiras da Judéia. Ele segue rumo à região costeira para se
encontrar com os crentes em Lida.
Neste estudo, portanto, vamos primeiro examinar o ministério de Pedro em
Lida; e, depois, o ministério de Pedro em Jope.

I. O ministério de Pedro em Lida
“Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que
habitavam em Lida” (At 9.32).
Pedro foi mencionado pela última vez em Atos 8.25, quando voltava de
Samaria rumo a Jerusalém, com o apóstolo João. Pedro estava envolvido em uma
missão itinerante ao redor da Judéia que o levou à Lida.567 No grego, a expressão:
“Passando Pedro por toda parte” significa através de todos os territórios.
Eventualmente, Pedro foi a Lida, onde visitou uma igreja lá. É interessante que
Pedro levava consigo sua esposa nas viagens missionárias (1Co 9.5).
Lida, mencionado somente aqui no Novo Testamento, chamada hoje de
Lode; era uma pequena cidade que ficava localizada cerca de 40 quilômetros de
Jerusalém, no caminho para Jope. Hoje, é uma cidade de tamanho razoável, na qual
está situado o principal aeroporto internacional de Israel.568 Lida estava situada no
entrosamento da rota do comércio entre o Egito e Damasco e a estrada de
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Jerusalém a Jope. Júlio César deu a cidade de Lida aos judeus, que a governaram até
à época da revolta judaica em 66 d.C.569
“... Desceu também aos santos que habitavam em Lida” (At 9.32).
Pedro foi visitar “os santos em Lida”. Naqueles dias, os crentes eram
chamados por vários nomes, como discípulos e crentes, e aqui encontramos uma
outra palavra: “santos”. O termo está relacionado com a palavra “santo” do Antigo
Testamento que significa, “separado” para o serviço de Deus.570 No momento que
você confia em Jesus Cristo para a salvação, você se torna um santo! Todos os
crentes são chamados de “santos” no Novo Testamento. É nossa posição em Cristo
que está sendo enfatizada.
Como o evangelho chegou a Lida? O evangelho, provavelmente, chegou a
Lida logo após Pentecostes (At 2.9-11), após a perseguição, os crentes se
espalharam por toda a Judéia (At 8.1) e também, através do ministério de Filipe (At
8.40).571 Os santos de Lida eram judeus helenistas cristãos que deixaram Jerusalém
por causa da perseguição e viajaram para o oeste até chegarem a Lida. O ministério
de Pedro em Lida, ao que tudo indica, continua e autentica o que Filipe havia
começado.572
“Encontrou ali certo homem, chamado Eneias, que havia oito anos jazia
de cama, pois era paralítico” (At 9.33).
Pedro encontrou um homem chamado Eneias em Lida. Seu nome significa
“louvor”. Não temos certeza se Eneias era um crente ou não, mas sabemos que o
apóstolo Pedro estava pronto a compartilhar do amor de Cristo.
Sabemos muito pouco sobre Eneias. Quantos anos ele tinha? Ele era um
judeu ou um gentio? Tudo o que o Dr. Lucas nos diz é que Eneias jazia de cama
havia oito anos, pois era paralítico.573 Tinha ficado confinado à cama havia oito
anos (ou, possivelmente, desde seus oito anos de idade).574 A palavra “paralítico”
(paraluo, em grego) basicamente tem a ver com uma doença que se caracteriza
pela perda do movimento das pernas devido a algum tipo de dano aos centros
motores do cérebro ou da medula espinal.575 Era sempre muito grave,
especialmente naqueles dias quando não havia tratamentos adequados.
Portanto, este homem era realmente doente e todo mundo sabia disso,
porque ele tinha oito anos que estava acamado. Eneias estava indefeso, incapaz de
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fazer qualquer coisa, totalmente dependente dos outros. Estou certo de que ele se
sentia desesperado, pensando que ninguém jamais poderia curá-lo. Mas o Senhor
Jesus Cristo foi à procura de Eneias. Através do Apóstolo Pedro, o nome do Senhor
Jesus será glorificado na casa de Eneias.
“Disse-lhe Pedro: Eneias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te e arruma o teu
leito. Ele, imediatamente, se levantou” (At 9.34).
Pedro entrou na casa Eneias e declarou: “Eneias, Jesus Cristo te cura!”. O
mesmo Jesus que morreu e foi sepultado; este mesmo Jesus que ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as Escrituras; este mesmo Jesus, que subiu aos céus e está
sentado à direita de Deus Pai; este mesmo Jesus que é o Soberano Senhor do
universo; este mesmo Jesus que derramou Seu Espírito Santo sobre nós; este
mesmo Jesus que me disse para ir e fazer discípulos de todas as nações - este
mesmo Jesus que é o Salvador do mundo, Ele está curando você Enéas.
O primeiro milagre de Pedro foi a cura de um coxo de nascença (Atos 3), e
agora, o mesmo milagre se repete. Imediatamente, o texto diz: Eneias se levantou.
A cura foi instantânea, e o homem foi capaz de se levantar e fazer sua cama. Ele se
tornou um milagre ambulante! O advérbio “imediatamente” revela que, sem um
momento sequer de demora, Enéias se levantou e arrumou a sua cama com o fim
de mostrar ao povo que foi curado.576 Esta foi uma demonstração miraculosa da
glória de Jesus Cristo, o Deus eterno.
Você pode ter certeza de que Pedro fez muito mais em Lida do que curar
Eneias. Ele evangelizou, ensinou e incentivou os crentes, e procurou estabelecer a
igreja na fé. Jesus havia encomendado a Pedro para apascentar as ovelhas (Jo
21.15-17), e Pedro foi fiel em cumprir sua comissão.577
“Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se
converteram ao Senhor” (At 9.35).
Qual foi o efeito desse milagre? O evangelho se espalhou ainda mais. A
expressão “todos os habitantes” utilizada por Lucas, é o seu modo de indicar um
grande número de pessoas.578
O evangelho agora se espalhou de Lida para Sarona ou Sarom, o nome da
planície litorânea que se estendia ao norte, de Lida em direção ao Carmelo.579 Uma
planície fértil que corre uns 80 km ao longo da costa do Mediterrâneo, desde Jope
até Cesaréia, tendo de sete a 20 km de largura (Ct 2.1; Is 33.9).
Isaías previu uma bênção sobre Sarona em Isaías 35.1-3: “O deserto e a terra
se alegrarão; o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá
abundantemente, jubilará de alegria e exultará; deu-se-lhes a glória do Líbano, o
esplendor do Carmelo e de Sarom; eles verão a glória do SENHOR, o esplendor do
nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes” (Is 35.1–3).
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E em Isaías 65.10, lemos: “Sarom servirá de campo de pasto de ovelhas, e o
vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar” (Is
65.10).
Isaías havia profetizado que Sarom veria a glória do Senhor, e aqui vemos
essa profecia cumprida. Quando o povo de Sarom viu Eneias curado e forte, eles se
voltaram para o Senhor. Por quê? Porque a cura de Eneias apontou para Jesus
Cristo. Note como o apóstolo Pedro disse a Eneias, “Jesus Cristo te cura”. Quando as
pessoas olharam para Enéas, eles reconheceram quem realmente havia curado.
Não foi o apóstolo Pedro, mas o todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Quando as
pessoas contemplaram a cura milagrosa de Eneias, elas viram a glória do Senhor e
foram salvass.
Três vezes em Atos, Lucas usou as palavras se converteram ao Senhor para
se referir à salvação (At 9.35; 11.21; 15.19). A palavra “converteram” (epistrepho,
em grego) significa retornar, voltar.580 A palavra implica abandonar o pecado e
voltar-se (arrependido), pela fé, ao Senhor (At 11.21).581 Os moradores de Sarom
se arrependeram dos seus ídolos e se converteram ao Senhor.
Esta é a razão pela qual Jesus enviou seus discípulos, como lemos em Atos
26.18 e 20. No versículo 18, Paulo disse que ele foi enviado para os gentios “Para
lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás
para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são
santificados pela fé em mim” (At 26.18). E no versículo 20, ele declarou, “Mas
anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia,
e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras
dignas de arrependimento” (At 26.20).
Qual foi o resultado da cura milagrosa de Eneias? Satanás foi derrotado, as
portas do inferno foram removidas e a igreja marchou em grande triunfo. Muitas
pessoas em Lida e Sarom viram a cura de Eneias e se converteram ao Senhor.

II. O ministério de Pedro em Jope
“Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que,
traduzido, quer dizer Dorcas; era ela notável pelas boas obras e esmolas que
fazia” (At 9.36).
Jope era uma cidade costeira, um porto antigo de Jerusalém, mencionada
pela primeira vez na Bíblia em Josué 19.46. Jope (moderna Jafa) ficava no litoral, a
19 km de Lida. Hoje é também um subúrbio de Tel Aviv.582 Hirão, rei de Tiro
enviou madeira do Líbano para a construção do templo de Salomão para o porto de
Jope (2Cr 2.16), e Jonas foi a Jope para encontrar um navio para Társis (Jn 1.3).
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Os habitantes de Jope ouviram as boas-novas proclamadas pelo evangelista
Filipe (At 8.40), e entre aqueles que acreditam encontrava-se uma discípula
chamada Tabita.583 No grego o nome de “Tabita” é “Dorcas”, que significa “gazela”,
ou “bela”.584 Esta mulher era muito bonita, não apenas fisicamente, mas também
moralmente. O texto diz que Tabita era notável pelas suas boas obras e esmolas.
Esta mulher era totalmente dedicada às boas obras. Especificamente, Tabita era
notável pelas roupas que fazia. A expressão “boas obras” (eleemosune, em grego)
significa organização sem fins lucrativos.585 Tabita fazia as coisas para os pobres e
necessitados sem esperar nada em troca. De fato, ela era uma mulher notável.
“Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer; e,
depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo” (At 9.37).
Lucas diz que Tabita ficou doente e morreu. Em seguida, ela foi colocada no
segundo andar da casa, no cenáculo. Note que ela não foi enterrada, o que era algo
muito incomum, porque um cadáver era considerado algo profano para um judeu.
Em vez disso, os discípulos lavaram o corpo e colocaram em uma sala superior.
Esta prática não era tipicamente feita por judeus de língua hebraica. Pode ser uma
prática helenística outra indicação de que essas pessoas tinham mais interação
com os gentios.586 Além disso, estes santos na igreja de Jope tinham ouvido falar
sobre o poderoso ministério do apóstolo Pedro, na cidade vizinha de Lida e
pensaram que talvez Deus pudesse realizar um milagre em Lida.587 Eles tinham
alguma esperança de que Tabita fosse ressuscitada dentre os mortos.
“Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali,
enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco”
(At 9.38).
Então, os discípulos enviaram dois homens para suplicar a Pedro que fosse
até Lida. É interessante que expressão “Não demores em vir ter conosco” em grego
revela uma grande emergência. A Bíblia na versão Corrigida traz a seguinte
tradução: “Rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles” (At 9.38). Era
uma questão de urgência. Como apresenta a Bíblia na Nova Linguagem de Hoje: “—
Por favor, venha depressa até Jope!”. Por isso, os homens disseram a Pedro para não
demorar (okneo, em grego) que significa “hesitar”. Os crentes em Jope talvez
imaginassem que Pedro poderia hesitar em ir a Jope por causa de suas práticas
helenísticas.588 Porém, a resposta imediata de Pedro demonstra a importância do
desvanecimento da distinção entre judeus e gentios.
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“Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o
cenáculo; e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e
vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas” (At 9.39).
Pedro foi imediatamente a Jope e foi para a sala superior, onde ele viu as
viúvas que haviam se beneficiado muito com os trabalhos de Tabita. Estavam todos
chorando, e disseram a Pedro: “Olhe para todas essas roupas que Tabita fez para
nós. Ela nos amava e nos ajudou muito, gastando seu tempo e dinheiro a nosso
favor. Nós nos beneficiamos muito com essa irmã, e agora ela não está mais
conosco. Pedro, você pode fazer algumas coisa?”. Em seguida, Pedro seguiu o
exemplo de Jesus em circunstâncias semelhantes. Mandou todos saírem do
aposento (Mc 5.40).589 Em seguida, Pedro fechou a porta e se ajoelhou para orar,
sozinho com o corpo de Talita. O que você acha que Pedro estava pensando
enquanto orava? Tenho certeza que ele estava se lembrando de quando ele,
juntamente com os outros apóstolos, foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, com
autoridade, para curar os doentes e ressuscitar os mortos (Mt 10.8).
Tenho certeza que ele também se lembrou do milagre que Jesus realizou
quando ressuscitou a filha de Jairo. Uma menina de um doze anos de idade que
tinha acabado de morrer, quando Jesus chegou a casa de Jairo, ele declarou: “Talita,
cumi!” que significa “Menina, levanta-te!” (Mc 5.41). Temos razões para crer que
Pedro falou aramaico ao ressuscitar Dorcas. Chamando-a pelo seu nome aramaico,
ele disse: “Tabita cumi!” (“Tabita, levanta-te”). A diferença entre a ordem de Jesus à
filha de Jairo e a de Pedro a Dorcas é de apenas uma letra.590
Sem dúvida, Pedro também se lembrou de como Jesus foi ao sepulcro de
Lázaro, no quarto dia, depois de ser enterrado. O corpo de Lázaro estava em
decomposição por esta altura, mas Jesus disse: “Lázaro, vem para fora!”, e Lázaro
saiu, totalmente restaurado à vida e à saúde (Jo 11.43).
Mas Pedro também se lembrou, certamente, de um milagre muito maior.
Pedro lembrou-se de como Jesus foi crucificado e sepultado, mas ao terceiro dia,
Ele ressuscitou dos mortos. Agora, era a vez de Dorcas, e Pedro e todos os
discípulos em Jope, estavam prestes a contemplar mais um milagre.
“Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou; e,
voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te! Ela abriu os olhos e, vendo
a Pedro, sentou-se” (At 9.40).
Lucas acrescenta agora, como pequenos toques vívidos, que ela abre os
olhos, olha para Pedro, e senta-se (At 9.40).591 Este é o primeiro exemplo
registrado uma ressurreição dos mortos por um discípulo de Jesus.
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“Ele, dando-lhe a mão, levantou-a; e, chamando os santos, especialmente
as viúvas, apresentou-a viva” (At 9.41).
Como Jesus, Pedro a levantou pela mão e a ergueu para uma nova vida.592
Em seguida, ele chamou os crentes e as viúvas para apresentar a irmã ressuscitada
para a glória de Deus.
Deus havia ordenado tanto a cura de Eneias quanto a ressurreição de
Tabita. Esses milagres surpreendentes aconteceram de acordo com a vontade de
Deus. Mas devemos entender que nem todos os que estão doentes serão curados.
Pela vontade de Deus, Tabita voltou à vida para que pudesse continuar a servir os
santos da igreja. Outros, como Estêvão e Tiago não foram ressuscitados, quando
morreram. Esse é o mistério da soberania de Deus.
Até mesmo o apóstolo Paulo não presenciou a cura de Deus em todas as
ocasiões. Por exemplo, quando Timóteo estava doente com problemas de
estômago, ele escreveu: “Não continues a beber somente água; usa um pouco de
vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades” (1Tm 5.23).
Além do mais, Paulo teve deixar um dos seus companheiros, Trófimo, na ilha de
Mileto, porque estava doente (2Tm 4.20). Assim, nem todos serão curados.
No entanto, devemos entender outra coisa: Salvar um pecador de seus
pecados é um milagre muito maior do que ressuscitar uma pessoa dentre os
mortos. É para esse efeito singular que Deus Pai enviou Jesus Cristo para morrer
na cruz. E não importa como e quando morremos, vai chegar um dia em que todos
ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão, como declarou o Senhor Jesus: “Não vos
maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e
os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo” (Jo 5.28–29).
“Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão” (At
9.42–43).
Qual foi o resultado da ressurreição de Tabita? Lucas declara que “muitos”
creram no Senhor (At 2.43, 47; 4.4; 5.12, 14; 8.6; 9.33-35). Este foi o maior milagre!
Os olhos de muitos foram abertos. Eles foram libertados a partir do poder e da
escravidão de Satanás e levados para o reino de Deus. Através da cura de Eneias e
da ressurreição de Tabita, as portas do inferno foram destruídas e Jesus Cristo
marchou triunfante, salvando todos os que haviam sido destinados para a salvação
eterna.
“Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado
Simão” (At 9.43).
Após a ressurreição de Tabita, Pedro permaneceu em Jope por algum tempo
(lit., “dias suficientes”) com um curtidor chamado Simão.593
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A residência de Simão, o curtidor ficava à beira-mar (At 10. 6). A profissão
de curtidor era considerada uma das mais desprezíveis para os judeus. Um
curtidor lidava com animais mortos, de onde retirava o couro. Um curtidor
trabalhava com carcaças de animais mortos, um trabalho inerentemente sujo para
os padrões judaicos (Lv 5.2; 11.24).594 Deus estava trabalhando na vida de Pedro
um passo de cada vez, do legalismo judeu para a liberdade da Sua maravilhosa
graça.
Esta passagem (At 9.32-43) mostra que o Senhor estava preparando o
apóstolo Pedro para se encontrar com o centurião Cornélio. (1) Esses dois milagres
confirmavam o seu ministério; Deus estava com ele de maneira especial. (2) Ele
estava ministrando em uma área que era parcialmente gentílica. (3) Passar um
tempo na casa de Simão, o curtidor era significativo. Curtidores eram considerados
impuros, porque estavam constantemente em contato com peles de animais
mortos (Lv 11.40).595
Em suma, sua hospedagem com Simão, o curtidor, era uma preparação para
o seu chamado a proclamar o evangelho na casa de Cornélio, o centurião
romano.596 Ele agora estava estrategicamente posicionado para atender o próximo
chamado de Deus: uma intimação para testemunhar a um gentio (At 10.1-11:
18).597

Conclusão:
Os dois milagres realizados pelo apóstolo Pedro, tanto a cura de Eneias, o
paralítico, quanto à ressurreição de Tabita foram usados por Deus para impactar
muitas pessoas. Não havia esperança nas regiões de Lida e Jope, mas onde não
havia esperança, Deus milagrosamente manifestou o Seu poder e realizou o que
ninguém jamais poderia fazer.
Em certa ocasião, o evangelista Luis Palau atendeu ao telefone no Equador.
Do outro lado da linha, uma mulher solicitou um encontro com ele na manhã
seguinte, às 9h30min. Palau não tinha ideia de que ela era a secretária do Partido
Comunista no Equador. Ela chegou prontamente no dia seguinte, acompanhada de
dois guarda-costas que ficaram do lado de fora. Depois de olhar ao redor a procura
de algum dispositivo de gravação escondido, a mulher sentou-se e, sem introdução,
por 20 minutos derramou uma enxurrada de abusos verbais, atacando o governo, o
cristianismo e a pessoa do Sr. Palau. No primeiro momento, Palau ficou sem
palavras. Ele nunca tinha visto tanto ódio na vida de uma pessoa.
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Porém, quando a mulher finalmente parou de falar, Palau quebrou o silêncio
e perguntou: “Senhora, há alguma coisa que eu possa fazer por você? Como posso
ajudá-la?” Ela olhou para ele e, em seguida, começou a soluçar incontrolavelmente.
Finalmente, quando ela se recompôs o suficiente para falar, ela disse: “Em 38 anos
de vida, você é a primeira pessoa que perguntou se poderia me ajudar”.
Palau perguntou o nome dela. Seu rosto instantaneamente endureceu
novamente. “Por que você quer saber?” “Bem, você disse um monte de coisas aqui,
e eu nem sequer conheço você”. Ela, então, respondeu: “Maria Benita-Perez”, e
durante três horas ela derramou sua história de vida, que se misturava com pecado
e culpa. Finalmente, ela fez uma pausa e perguntou: “Palau, imagine que exista um
Deus, e eu não estou dizendo que não exista – você acha que ele aceitaria uma
mulher como eu?”
“Olha, Maria”, Palau respondeu: “Não se preocupe com o que eu penso; olhe
para o que Deus diz”. Ele abriu a Bíblia para que ela pudesse ver. “Mas eu não
acredito na Bíblia”, ela respondeu.
“Mas estamos supondo que exista um Deus, certo?” Palau interrompeu.
“Vamos supor que a Bíblia seja a Sua Palavra. Ouça o que Deus diz: “Seus pecados e
iniquidades não me lembrarei mais” (Hb 10.17). Ela passou a dizer-lhe mais de seus
pecados: ela tinha esfaqueado um homem que mais tarde cometeu suicídio. Ela
havia iniciado motins onde muitas pessoas acabaram morrendo. Ela havia se
casado três vezes, cometeu inúmeros adultérios, e fez todos os tipos de coisas
terríveis. Cada vez que ela mencionava um pecado, 17 vezes no total, Palau
respondia citando, “Seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais”.
Finalmente, depois de um longo silêncio, ela disse suavemente, “se ele
puder me perdoar e me mudar, será o maior milagre do mundo”. Dez minutos
depois, Palau testemunhou esse milagre e ela confessou seus pecados, pediu
perdão de Deus e recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
Quando Deus salva um pecador, seja alguém simples ou respeitável na
sociedade, é sempre um milagre, não menos que a cura de um paralítico ou a
ressurreição de uma mulher morta. E o melhor de tudo é que Deus quer usar a
nossa vida para levar essa cura milagrosa aos pecadores que encontramos.
Precisamos lembrar que o evangelho é nada menos do que o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê (Rm 1.16).
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