


Apolo, o pregador que 
atraiu multidões



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber ter convicção da importância do compartilhar 
as verdades bíblicas aprendidas; 

sentir confiar na Palavra do Senhor; 

agir perseverar em estudar a Bíblia e compartilhar 
com outros o que aprendeu. 



Apolo
Quem foi?



Apolo foi um estudante de futuro por ter unido o
conhecimento à pratica; a sabedoria ao dom; a
dedicação ao zelo; a fim de conquistar uma vida cristã
autêntica e produtiva.

Introdução



1. Sua origem 

2. Sua formação

3. Sua busca por conhecimento

I. Disposição para o aprendizado 
(At 18.24-26)



aplicação

Nunca é demais a busca pelo conhecimento
bíblico. Aproveite ao máximo sua revista e as
aulas da Escola Bíblica. Adquira ou tome
emprestados bons livros e, se possível,
compre uma Bíblia com comentários.



aplicação

Existem muitos que são cristãos, mas não
completamente. Conhecem o evangelho,
experimentam a nova vida, mas não
completamente. Pessoas que se entregaram
aos cuidados de Cristo e, no entanto,
continuam fazendo as coisas à própria
maneira.



1. Sua origem 

2. Sua formação

3. Sua busca por conhecimento

4. Sua disposição em aprender mais

I. Disposição para o aprendizado 
(At 18.24-26)



aplicação

É como um presente de Deus um jovem
ministro poder contar com um obreiro
experiente, disposto a tutelá-lo, sem que haja
desprezo e muito menos ciúmes caso o jovem
venha a destacar-se sobre aquele que o
instruiu.



aplicação

“É uma desgraça um homem permanecer
ignorante, quando lhe é proporcionado a
oportunidade de adquirir conhecimento e
sabedoria ... pelo preconceito de uma fonte
humilde” (Adam Clark).



O discipulado feito por Áquila e Priscila surtiu tamanho
efeito que o coração de Apolo se inflamou pelo ardente
desejo de dedicar sua vida à pregação do evangelho.

II. Disposição para o serviço 
(At 18.27-28)



aplicação

A verdade que nos é revelada não deve ser
engavetada; pelo contrário, precisamos
compartilhar, trazendo outros ao caminho da
verdade.



1. Em benefício da igreja 

II. Disposição para o serviço 
(At 18.27-28)



aplicação

Se alguém trabalha isolado do Corpo de
Cristo, não é para Cristo que trabalha. Não há
dom ou vocação desvinculados da Igreja do
nosso Senhor Jesus Cristo.



1. Em benefício da igreja 

2. Com o poder do Espírito

3. Na coragem de se expor

4. Na abnegação de si mesmo

II. Disposição para o serviço 
(At 18.27-28)



Apolo aprendeu na teoria e na prática. Embora tenha
preferido servir na obscuridade, sua breve passagem
pelos relatos bíblicos deixou-nos preciosos exemplos a
serem seguidos.

Conclusão


