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Multiplicando em Todos os Lugares 

“...e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda 
Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1.8b) 

O primeiro capítulo do Livro de Atos dos Apóstolos relata que o Senhor 

Jesus se apresentou ressurreto aos seus discípulos e ordenou-lhes que não se 

ausentassem de Jerusalém (v.4) até que recebessem poder do Espírito Santo e 

assim se tornassem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins 

da Terra (v.8).  

O evento da descida do Espírito Santo se realizou no dia de Pentecostes, 

conforme relatado no capítulo 2, ocasião em que quase três mil pessoas foram 

batizadas (v.41). Outrossim, o que podemos constatar no desenrolar de todo livro 

de Atos são relatos do fiel cumprimento da ordenança do Senhor por parte dos 

discípulos e da Igreja. 

Ainda em Jerusalém, no final do próprio capítulo 2, o texto nos diz que “...o 

Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos” (v.47) e no capítulo 

4, quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio, é relatado que o número dos 

que creram aumentou para quase cinco mil (v.4) e que “a multidão dos que criam 

estava unida” (v. 32).  Assim, a palavra de Deus era divulgada e o número dos 

discípulos em Jerusalém se multiplicava muito (cap. 6:7). 

No entanto, a ordem não se resumia em ficar em Jerusalém, mas em ir além. 

E a Igreja foi! Foi com Filipe, por exemplo, que anunciou o evangelho ao eunuco 

em Gaza (cap. 7). Foi também com Paulo que, após sua conversão, que se deu no 

caminho de Damasco, testemunhou naquela cidade (cap.9). Em Antioquia, a mão 

do Senhor era com os que tinham vindo de Chipre e um grande número de pessoas 

creu e se converteu ao Senhor (cap 11.20 e 21). 

 Assim, o evangelho continuou se expandindo até Icônio, Listra e Derbe, 

“onde uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos” (cap. 14.1), em 

Tessalônica, em Corinto e em Éfeso (caps. 17, 18 e 19), “a palavra do Senhor 

crescia e prevalecia em poder” (19.20). O mesmo aconteceu na ilha de Malta 

chegando em Roma (cap 28). E desse modo o Evangelho chegou até nós. 

A Igreja precisa continuar a crescer e multiplicar em todos os lugares por 

intermédio do Espírito Santo e em obediência ao Senhor Jesus. Fomos chamados 

a fazer parte dessa maravilhosa multiplicação. A Igreja Memorial Batista foi posta 

por Deus na capital federal há 60 anos para testemunhar de Cristo em Brasília, no 

Distrito Federal e entorno, no Brasil e até os confins da terra. A exemplo da igreja 

primitiva, cumpramos, pois, a nossa missão. 


