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Paulo, Aquila e Priscila: deixando um legado para os sacerdotes mais jovens  
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Atos 18.2 

 Muitos homens têm registros importantes para o que aconteceu naquele tempo; mas há um 
casal que teve a visão de usar sua casa para a edificação da Igreja 

 Há muitos outros casais não muito sincronizados nas Escrituras  
 A Bíblia é uma história de amor 
 Com relacionamento, comunhão e cheia da vida de Deus 
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Tenho buscado nas Escrituras alguns casais que nos serviram de modelo perfeito em tudo, 
apesar disso, os casais da história Bíblica não cumpriram com os requisitos básico de união e 
compromissos cristãos, e tem falhado basicamente.  
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Vamos ver alguns: 

 Adão e Eva: acusação  
 Abraão e Sara: medo 
 Isaque e Rebeca: mentira 
 Sansão e Dalila: arruinou suas vidas, depois de muitos erros 
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 As Escrituras mostram os fracassos na vida dos homens e mulheres mais santos, apontando 
nossas imperfeições e nos mostra a única maneira de estar felizes como casais e como 
famílias: depender totalmente de Deus.  

 Deus sempre faz sua obra a partir de nossa casa 
 Mudamos esta pratica, e colocamos nome, colocamos placas e chegamos a ter “Igreja de” 
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O casal modelo 

 Vejamos o exemplo de Aquila e Priscila. A Bíblia registra uma única discussão entre eles, mas 
possivelmente tiveram muitas.  

 Não nos informa as cenas de amor entre eles, e sem duvida se amavam muito. Às vezes 
Priscila é mencionada em primeiro lugar para mostrar que era mais extrovertida que Aquila.  

 É com este modelo que Deus quer levantar os casais na Igreja. Tudo o que quero mostrar é o 
perfil do casal no ministério.  

 A Igreja deve se acostumar a ver pessoas comprometidas com o Reino de Deus na terra.  
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Examinando-nos nas Escrituras  

 Atos 18.1-2 Paulo, Aquila e Priscila estão próximos  



 Atos 18.3 o casal perfeito é aquele que divide as tarefas do dia a dia, não em função da 
comodidade pessoal, mas para a extensão do Reino de Deus.  

 Atos 18.4 não deixe que o trabalho te domine. O objetivo é Jesus! Saia par fazer a obra!!! 
 Filipenses 1.21 porque para mim o viver é Cristo 
 Atos 18.13 os casais são aqueles que simplesmente trabalham juntos na mesma obra, mas 

que deixam espaço para que outros possa, unir-se a eles. 
 O casal perfeito, sobre tudo, hospitaleiros, hospedam Paulo 
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Aquila e Priscila 

 Atos 18.18 perfeitos na missão do Reino de Deus 
 Atos 18.24 conhecedores da palavra 
 Atos 18.26 formadores de homens na palavra 
 Atos 18.27 era gente de relacionamento íntimo, que repartiram seus homens para o 

crescimento da Igreja 
 Atos 19.1 ocupados com a extensão do propósito de Deus, tinham uma visão acerca da 

expansão da Igreja 
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Aquila e Priscila  

 Atos 28.23, 30 e 31 Paulo já tinha dado o exemplo quando aluga uma casa.  
 Mateus 4.13 Jesus também vivia em uma casa no litoral, e depois fazia discípulo em casa  
 Romanos 16.3 Priscila e Aquila, amigos de Paulo 
 Romanos 16.4 arriscando suas vidas 
 Romanos 16.5 a Igreja se reunia na casa deles 
 Quem dará continuidade no pastoreio do rebanho? 
 Nós já estamos ficando velhos e começando a morrer  
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“o casal modelo” não vive para si mesmo, mas para o próximo, se é possível, de a vida pelos 
seus irmãos, fomos chamados para edificar a Igreja. 
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Necessitamos de: 

 Palavra, oração e ação  
 Testemunho e formação  
 Disciplina, compromisso, vida de Deus 
 Multiplicação – sinal de vida 
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Como é sua casa? 

 Sua casa é como a casa de Aquila e Priscila? 
 Sua casa é uma lagoa ou fonte? 
 Mudemos a direção onde devem acontecer às coisas 
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Lucas 19.10 
Enquanto estamos ocupados com coisas essenciais, e que de fato não podemos renunciar, há 
um mundo moribundo que não vamos. 
 
Slide 14 de 28 
Perdemos o modelo da Igreja que Deus quer, perdemos este legado de nossos heróis na fé.  



 No Salmo 90 Moises orando e cantando em sua intimidade com Deus nos deixou alguns 
ensinos que aprendeu com a idade sobre a maturidade pra enfrentar a vida  

 Quero deixar um legado: um modelo de Igreja dentro do propósito de Deus, um modelo de 
função, uma expressão de vida 

 Salmos 90.12 ensina-nós a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio  
 O legado que quer deixar é comunicar um coração  
 Deus gasta toda nossa vid par alcançar isto, e ainda somos devedores 
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Quantos dias temos para fazer s obra do Senhor? 

 Melhor é viver um dia com o Senhor que mil dias sem Ele, e esta é uma afirmação muito 
forte  

 Moises era impulsivo desde o nascimento, inquieto, e teria que morrer, mas por um milagre 
de Deus, foi o libertador de Israel 
Pedro, Tiago, Isaias e João vão confirmar vários versiculos deste salmo, e todos vamos ver 
que a vida passa rapidamente  
 
Slide 16 de 28 
O que Deus me falou? 

 Viva intensamente com Deus 
 Tenha paixão por Ele 
 Toque nas pessoas de tal maneira que saia virtude 
 Ame sempre, onde esteja, com quem fale, e ganhe gente para o Senhor  

“Vejo gente chorando todos os dias, e tenho várias experiências que me renovam”  
 Compartilhe Jesus, que é a nossa vida 
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Cada um de nós deve trabalhar para deixar um legado, alguns deixam uma investigação que 
resultou em uma vacina, um descobrimento, um tratado, uma compilação, uma ajuda aos 
homens  
 
Mas quem deixa uma ajuda ao coração? 
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Despertar os pastores 

 Temos fracassados como “pais espirituais” por não haver, desde cedo, inserido a muitos 
desta nova geração, no trabalho espiritual 

 É possível investir na próxima geração  
 Ainda é tempo de grande colheita 
 Deus nos quer fazer entender a importância da paternidade espiritual  
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O que é paternidade espiritual? 

 É quando uma geração passa, e investe o que tem na próxima geração 
 É transmitir uma herança espiritual, que pode ser aperfeiçoada ou multiplicada 
 Gálatas 4.19 uma palavra igual a um parto, tem que ser uma palavra gerada no Espírito, 

então, teremos filhos com dores de parto 
 Não é uma estrutura fria, estática, falida, um sistema, mas um organismo vivo 
 Nosso legado é repartir um coração quebrantado e humilde  
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Desafios 

 Falta de visão  



 Falta de dinheiro 
 Investimento espiritual 
 Excesso de cuidados  
 Medo 
 Falta de sustentar uns aos outros 
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A nova geração de líderes começa com a nova geração de ovelhas. É uma mudança de 
mentalidade  
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Paulo delegou ao jovem Timóteo grandes responsabilidades 
2 Timóteo 2.1-5 
 
2 Timóteo 2.2 transmitir a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros  
1 Timóteo 3.6 não deve ser um neófito, para não ensoberbecer-se  
Não é a idade que define o neófito 
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A continuidade da obra 

 Jovens vão gerar jovens, ovelhas geram ovelhas, autores geram pastores 
 Como Paulo fez com Timóteo, repartindo a carga, delegando autoridade. Os líderes precisam 

ter a visão e trabalhar para formar novos líderes, mas com o foco na próxima geração  
 Uma geração repartindo o melhor que tem com a outra geração  
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A visão dos níveis  
 
Não pode ser para obter benefícios pessoais, somos de “níveis” neste caminho, para que os 
mais jovens possam ir mais além de nós, mais alto, para glorificar unicamente aquele que 
nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.  
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Exemplos práticos 
 

 Soldado - 2 Timóteo 2.3-4 o soldado não serve aonde quer, está constantemente recebendo 
ordens 

 Atleta - 2 Timóteo 2.5 o atleta está treinando, repetindo cenas, centenas de vezes o mesmo 
exercício. Tem uma alimentação diferenciada. Os pastores devem ter a mesma atitude, 
mediante a comunhão com Deus, o fundamento na palavra e na intercessão.  

 Líder e futebol – os bons atletas se dedicam por horas diárias nos exercícios, fonte de 
medalhas e torcidas.  
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Mentalidade correta 
 

 Solidariedade – ainda os mais habilidosos ou mais rápidos, se não entregam a bola, 
prejudicam a equipe, de nada serve tente fazer tudo sozinho. Eu necessito confiar, passar a 
bola ao mais novo, aquele que tem menos experiência.  

 Disciplina – os jogadores experimentados são os que têm a característica de ver 
coletivamente. Se movem em busca de oportunidade. Fazer além do compromisso, pela 
necessidade de motivação  
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Necessitamos de : 
 

 Aceitar o banco de reservas 
 Manter fixo o objetivo 
 Celebrar o gol do companheiro, alegrar-se com os que se alegram 
 Julgar de acordo com as regras, anabólicos – o fim justifica os meios  
 Ouvir o apito do árbitro – o árbitro é nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo 
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1 Corintios 4.14-16 
 
“Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar 
como a filhos amados. Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não 
teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-
vos portanto, a que sejais meus imitadores.” 
 
 
 
 
 
 


