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16	  Enquanto	  esperava	  por	  eles	  em	  Atenas,	  Paulo	  
ficou	  profundamente	  indignado	  ao	  ver	  que	  a	  cidade	  
estava	  cheia	  de	  ídolos.	  17	  Por	  isso,	  discuBa	  na	  
sinagoga	  com	  judeus	  e	  com	  gregos	  tementes	  a	  Deus,	  
bem	  como	  na	  praça	  principal,	  todos	  os	  dias,	  com	  
aqueles	  que	  por	  ali	  se	  encontravam.	  	  	  

Atos	  17:16-‐17	  



O	  fator	  coração	  
Paulo	  ficou	  profundamente	  indignado	  	  
ao	  ver	  que	  a	  cidade	  estava	  cheia	  de	  ídolos.	  



O	  fator	  cabeça	  
“Por	  isso,	  discuBa	  na	  sinagoga”	  	  
	  Atos	  17:16	  



O	  Fator	  Pés	  
Por	  isso,	  discuBa	  na	  sinagoga	  com	  judeus	  	  
e	  com	  gregos	  tementes	  a	  Deus,	  	  
bem	  como	  na	  praça	  principal	  





Por	  isso,	  discuBa	  na	  sinagoga	  com	  judeus	  	  
e	  com	  gregos	  tementes	  a	  Deus,	  	  
bem	  como	  na	  praça	  principal	  

O	  Fator	  Pés	  







UM	  PARADIGMA	  
PARA	  INTERAGIR	  
COM	  A	  CULTURA	  
de	  Jerusalém	  para	  Atenas	  



Atenas	  

Jerusalém	  



Acts	  2	  (Jerusalem)	  
•  Contexto	  Judaico	  
•  Monoteísta	  
•  Verdade	  absoluta	  
•  A	  Bíblia	  é	  valorizada	  
•  MetanarraBva	  
•  A	  Palavra	  é	  o	  princípio	  

Acts	  17	  (Athens)	  
•  Contexto	  GenTlico	  
•  Politeísta	  
•  Verdade	  relaBva	  
•  A	  Bíblia	  é	  desconhecida	  
•  MulBnarraBva	  
•  A	  necessidade	  é	  o	  princípio	  



Atos	  2	  -‐	  Falando	  para	  os	  crentes	  
•  Centrada	  em	  Deus	  
•  Centrada	  na	  Bíblia	  
•  Centrada	  na	  igreja	  
•  A	  Palavra	  é	  conhecida	  
•  A	  igreja	  está	  imersa	  na	  cultura	  



Atos	  17	  –	  Falando	  para	  os	  pagãos	  
•  Deus	  é	  uma	  opção	  
•  A	  bíblia	  é	  arcaica	  
•  A	  igreja	  é	  irrelevante	  
•  A	  Palavra	  é	  desconhecida	  
•  A	  igreja	  caminha	  atrás	  da	  cultura	  





UM	  PARADIGMA	  
PARA	  INTERAGIR	  
COM	  A	  CULTURA	  
de	  Jerusalém	  para	  Atenas	  



22	  Então	  Paulo	  levantou-‐se	  na	  reunião	  do	  Areópago	  e	  disse:	  
“Atenienses!	  Vejo	  que	  em	  todos	  os	  aspectos	  vocês	  são	  muito	  
religiosos,	  23	  pois,	  andando	  pela	  cidade,	  observei	  
cuidadosamente	  seus	  objetos	  de	  culto	  e	  encontrei	  até	  um	  
altar	  com	  esta	  inscrição:	  AO	  DEUS	  DESCONHECIDO.	  Ora,	  o	  que	  
vocês	  adoram,	  apesar	  de	  não	  conhecerem,	  eu	  lhes	  anuncio.	  
	  
24	  “O	  Deus	  que	  fez	  o	  mundo	  e	  tudo	  o	  que	  nele	  há	  é	  o	  Senhor	  
dos	  céus	  e	  da	  terra,	  e	  não	  habita	  em	  santuários	  feitos	  por	  
mãos	  humanas.	  	  	  Atos	  17:22-‐24	  (NVI)	  
	  



•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  



22	  Então	  Paulo	  levantou-‐se	  na	  reunião	  do	  Areópago	  e	  disse:	  
“Atenienses!	  Vejo	  que	  em	  todos	  os	  aspectos	  vocês	  são	  muito	  
religiosos,	  23	  pois,	  andando	  pela	  cidade,	  observei	  
cuidadosamente	  seus	  objetos	  de	  culto	  e	  encontrei	  até	  um	  
altar	  com	  esta	  inscrição:	  AO	  DEUS	  DESCONHECIDO.	  Ora,	  o	  que	  
vocês	  adoram,	  apesar	  de	  não	  conhecerem,	  eu	  lhes	  anuncio.	  
	  
24	  “O	  Deus	  que	  fez	  o	  mundo	  e	  tudo	  o	  que	  nele	  há	  é	  o	  Senhor	  
dos	  céus	  e	  da	  terra,	  e	  não	  habita	  em	  santuários	  feitos	  por	  
mãos	  humanas.	  	  	  Atos	  17:22-‐24	  (NVI)	  
	  



22	  Então	  Paulo	  levantou-‐se	  na	  reunião	  do	  Areópago	  e	  disse:	  
“Atenienses!	  Vejo	  que	  em	  todos	  os	  aspectos	  vocês	  são	  muito	  
religiosos,	  23	  pois,	  andando	  pela	  cidade,	  observei	  
cuidadosamente	  seus	  objetos	  de	  culto	  e	  encontrei	  até	  um	  
altar	  com	  esta	  inscrição:	  AO	  DEUS	  DESCONHECIDO.	  Ora,	  o	  que	  
vocês	  adoram,	  apesar	  de	  não	  conhecerem,	  eu	  lhes	  anuncio.	  
	  
24	  “O	  Deus	  que	  fez	  o	  mundo	  e	  tudo	  o	  que	  nele	  há	  é	  o	  Senhor	  
dos	  céus	  e	  da	  terra,	  e	  não	  habita	  em	  santuários	  feitos	  por	  
mãos	  humanas.	  	  	  Atos	  17:22-‐24	  (NVI)	  
	  



22	  Então	  Paulo	  levantou-‐se	  na	  reunião	  do	  Areópago	  e	  disse:	  
“Atenienses!	  Vejo	  que	  em	  todos	  os	  aspectos	  vocês	  são	  muito	  
religiosos,	  23	  pois,	  andando	  pela	  cidade,	  observei	  
cuidadosamente	  seus	  objetos	  de	  culto	  e	  encontrei	  até	  um	  
altar	  com	  esta	  inscrição:	  AO	  DEUS	  DESCONHECIDO.	  Ora,	  o	  que	  
vocês	  adoram,	  apesar	  de	  não	  conhecerem,	  eu	  lhes	  anuncio.	  
	  
24	  “O	  Deus	  que	  fez	  o	  mundo	  e	  tudo	  o	  que	  nele	  há	  é	  o	  Senhor	  
dos	  céus	  e	  da	  terra,	  e	  não	  habita	  em	  santuários	  feitos	  por	  
mãos	  humanas.	  	  	  Atos	  17:22-‐24	  (NVI)	  
	  



•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  





•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  



•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  



Prepara,	  que	  agora	  é	  a	  hora	  
Do	  show	  das	  poderosas	  



•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  



•  Avaliação	  
respeitosa	  
•  Análise	  cuidadosa	  
•  Resposta	  bem	  
pensada	  

	  



UM	  PARADIGMA	  
PARA	  INTERAGIR	  
COM	  A	  CULTURA	  
de	  Jerusalém	  para	  Atenas	  





O	  Amor	  
supera	  os	  
modelos	  !	  



UM	  PARADIGMA	  
PARA	  INTERAGIR	  
COM	  A	  CULTURA	  
de	  Jerusalém	  para	  Atenas	  


