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Um Culto Inesperado 

“E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o 

povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão” 

(Atos 3.11) 

O capítulo terceiro do livro de Atos se inicia com Pedro e João subindo ao 

Templo para orar na hora nona, ou seja, por volta das 15 horas (Atos 3.1). É 

digno de nota que os primeiros cristãos da igreja primitiva eram judeus que 

moravam em Jerusalém. Portanto, os discípulos de Jesus continuaram a 

observar as tradições judaicas participando da adoração a Deus com os demais 

judeus no templo. A hora nona era a hora de oração que se seguia ao sacrifício 

da tarde. Em cada período de oração era oferecido um sacrifício diário. 

 

Nesse dia aconteceu algo inusitado. Ao atravessarem o Pátio dos Gentios 

em direção à porta Formosa eles foram interpelados por um homem coxo que 

todos os dias era levado ali para mendigar. Ali era um local ideal para mendigar, 

pois era quase frontal a entrada do templo e aqueles que se recusassem a 

atender aos seus rogos poderiam ser acometidos por um sentimento de culpa que 

lhes impediria de adorar a Deus. Pedro e João não o ignoraram. Os apóstolos, 

que no capítulo dois do livro de Atos evidenciaram que os bens materiais serviam 

tão somente para atender aos mais necessitados na igreja, tinham algo muito 

melhor a compartilhar com aquele pobre coxo “E disse Pedro: Não tenho prata 

nem ouro; mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, 

levanta-te e anda” (Atos 3.6). 

 

O milagre da cura do coxo de nascença era algo que não podia ser 

ignorado. Todos o conheciam, dia após dia todos o viam ali a pedir esmolas anos 

a fio, somente uma explicação poderia ser dada quando aquele homem apareceu 

andando, saltando e glorificando a Deus no Templo: Deus o havia curado. Pedro 

e João então, diante do alvoroço que se formou pela cura extraordinária daquele 

que antes era coxo, se dirigiram ao local favorito de encontro dos cristãos judeus 

no templo, o Pórtico de Salomão, no que foi seguido pelo homem curado e uma 

grande multidão interessada em saber como aquilo aconteceu. Ofereceu-se então 

uma preciosa oportunidade aos apóstolos para testemunhar de Jesus. “E quando 

Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? 

Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou 

santidade fizéssemos andar este homem?” (Atos 3.12)  

 

Pedro então aproveitou aquele momento e, se dirigindo ao povo, proferiu 

um impactante sermão chamando a atenção de todos dizendo que aquela cura 

fora realizada pelo Deus de Israel; chamou ainda a atenção para o fato de que por 

meio daquela cura, Deus glorificava ao Seu filho Jesus a quem havia ressuscitado 

dentre os mortos. Acrescentou ainda que foi no nome de Jesus que tudo foi feito 

“Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem 

que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus 
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deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês” (Atos 3.16) (Ed. 
Nova Almeida Atualizada) 

 

Dessa forma aconteceu aquele culto inesperado. Pedro e João ao se 

dirigirem ao Templo naquele dia não poderiam supor que Deus os usaria para 

testemunhar àquela multidão. Esse culto, apesar de interrompido pelas 

autoridades do Templo, não impediu o seu extraordinário resultado: agregaram-se 

mais cinco mil vidas regeneradas à igreja do Senhor (Atos 4.4).  

 

Ministração da palavra de Deus, louvor, adoração, glorificação do nome do 

Senhor Jesus, chamada ao arrependimento e fé em Jesus são elementos 

fundamentais do culto cristão. Que preciosa oportunidade para que eles 

pudessem dar testemunho do poder salvador do Senhor Jesus.  

 

Assim é a igreja do Senhor, assim deve ser a Igreja Memorial Batista que 

em seus 60 anos de existência tem aproveitado todas as oportunidades para 

anunciar o evangelho, instando a tempo e fora de tempo como uma agência do 

Reino de Deus nesta cidade.  
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