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Temple of Augustus 
 Cesareia Marítma (grego: παράλιος Καισάρεια) ou em 

hebraico: קיסריה, transl.: Qesarya 

  É uma antiga cidade e porto marítimo, construída por 

Herodes, o Grande cerca de 25 - 13 a.C 

 Cesareia Marítima não deve ser confundida com outras 

cidades que receberam o mesmo nome em honra de César, 

como Cesareia de Filipe, também em Israel, ou Cesareia 

Mazaca na Capadócia anatólia. 

 No ano 6 d.C, Cesareia tornou-se a sede dos procuradores 

romanos da Província da Judéia e nela se instalou o quartel-

general da 10 Legião Romana. 

 População estimada: 125.000 habitantes 

 Área: 370 hectares (1 hectare = 10 000 m2), ou seja, 

3.700.000 m2) 



Temple of Augustus  Filipe viajou para Cesaréia depois de batizar o eunuco etíope 

(At 8:40).  

 Pedro batizou o centurião romano Cornélio e sua família que 

morava em Cesaréia e assim iniciou o ministério de salvação 

entre os gentios. (At 10:24-48).   

 Herodes Agripa, que não deu glória a Deus, morreu em 

Cesaréia (At 12:19, 21-23)  

 Paulo em suas viagens missionárias frequentemente chegava 

no porto de Cesaréia, antes de ir para Jerusalém Paulo ficou na 

casa de Felipe. (At 18:22, 21:8-16)  

 Paulo foi preso em Jeruslaém por causa da sua fé, e para não 

ser morto apelou a César, mas antes de ser enviado para Roma 

ficou preso em Cesaréia e foi ouvido pelos governadores, 

Felix, Festo e pelo rei Agripa. (At 23:23-26:32)  
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Herod the Great’s theater 

http://creationwiki.org/pool/images/e/e2/Grand_Herodian_Theater.jpg






Herod the Great's 

ancient aqueducts 



Caesarea Maritima 



Inscrição de 

Pôncio Pilatos 

 “Pôncio Pilatos , o 

governador da 

Judéia, dedica às 

pessoas de Cesaréia 

um templo em honra 

a Tibério” 

Encontrada em 1961 

TIBERIEUM 

PONTIUS PILATUS 

PRAEFECTUS 

IUDAEAE 













Casa de Simão curtidor em Jope 





Cadeia de comando de uma legião Observação 

1. General 
Líder de uma ou mais legiões romanas, 
responsável por vários legados 

2. Legado 
Comandante de uma legião romana que 
apenas obedecia ao general 

3. Prefeito do acampamento 
Responsável pelos tribunos, Centuriões-
Chefe e contingente de cavalaria. 

4. Tribuno 

Total de seis, sendo o tribuno superior o 
responsável pelo restante corpo de cinco 
tribunos, cada um com a sua especialização 
ou tarefa 

5. Centurião-Chefe 
Comandante de uma coorte, responsável por 
seis centuriões 

6. Centurião Responsável um 100 soldados (centúria) 

7. Optio Segundo no comando de uma centúria 



Um anjo aparece a Cornélio 

O anjo mandou que Cornélio 

enviasse mensageiros para a 

cidade de Jope na casa de Simão 

curtidor para que buscasse a Pedro, 

pois este lhe diria o que deveria 

fazer. 

 

Observação:  A revelação não foi 

somente para Cornélio, Deus também 

comunicou a Pedro. 





1. os ruminantes de casco fendido como gado bovino, 

ovelhas, veado, bode; 

2. peixes com escamas e nadadeiras (ou 

barbatanas)como bacalhau, carpa, badejo, merluza, 

namorado, linguado; 

3. as aves domésticas como galinha, pato, peru. 



1. nenhum predador é permitido, não aos bifes de 

tubarão, não à carne de carnívoro enlatada, nenhuma 

ave predadora.  

2. O permitido compara-se à tranquilidade, sutileza e 

dignidade, e os não permitidos são sinal de grosseria, 

perversidade, e uma atitude agressiva. 

3. Animais permitidos são aqueles que você come no 

almoço; os não permitidos se pudessem comeriam 

você no almoço.  



1. animais de casco não fendido ou não ruminantes 

como porco, camelo, cavalo; 

2. peixes de couro como enguia, bagre, cação; 

3. aves de caça ou selvagens como gavião, papagaio, 

abutre; 

4. todos os frutos do mar lixeiros do mar como 

camarão, lagosta, polvo, moluscos; 

5. répteis e anfíbios como rãs, cobras, lagartos, 

tartaruga. 

6. roedores como coelho e rato. 





A defesa de Pedro 

Quando Pedro voltou teve que dar 
explicações e se defender perante a 

Igreja de Jerusalém, composta 
exclusivamente, por judeus. 

 

1. Pedro não foi sozinho, levou 6 
irmãos com ele. 

2. Só foi porque Deus revelou. 

3. Deus os batizou com o Espírito 
Santo como a todos os judeus, 
não fazendo distinção. 



Efésios 2.13-16 







Temple of Augustus 

 Antioquia (do grego, Αντιόχεια). Situada na margem do rio 

Oronte, 50 quilômetros distante do mar mediterrâneo, e 500 

quilômetros de Jerusalém. Fundada por Seleuco Nicanor, 300 

a.C. e chamada Antioquia em honra de seu pai, Antíoco. Foi 

a capital, durante quase 1000 anos, dos governadores gregos 

e romanos da Síria.  

 População: aproximadamente 500.000 pessoas 

 



Temple of Augustus  Foi em Antioquia que Paulo repreendeu a Pedro, Gl 2.11,12.  

 O Evangelho, depois da perseguição em Jerusalém, foi levado 

a Antioquia, e ali foi fundada a primeira igreja gentílica, At 

11.19-26. Foi aí, pela primeira vez, que os discípulos foram 

chamados cristãos, At 11.26.  

 Nicolau, prosélito de Antioquia, foi um dos seus primeiros 

diáconos, At 6.5. Paulo saiu de Antioquia para todas as suas 

três viagens missionárias, At 13.1-3; 15.35,36; 18.22,23.  

 A história da Igreja em Antioquia, a Igreja mãe entre os 

gentios, tinha uma distinção de que ela desfrutava durante 

muitos anos. Um dos seus filhos mais notáveis foi João 

Crisóstomo, que morreu no exílio em 407. 



• Barnabé era um homem de confiança da 

Igreja de Jerusalém, ele foi enviado para 

Antioquia para supervisionar o trabalho. 

• Barnabé era um levita cristão, natural de 

Chipre, tio de João Marcos. 

• Seu nome significa “filho da consolação”. 



• Depois de verificar a situação da Igreja 

em Antioquia, foi a Tarso buscar Saulo 

para ajudá-lo a ensinar a Igreja.  



Atos 11.25,26 

“E partiu Barnabé para Tarso, a buscar 
Saulo; e, achando-o, o conduziu para 

Antioquia. E sucedeu que todo um ano se 
reuniram naquela igreja, e ensinaram 
muita gente; e em Antioquia foram os 

discípulos, pela primeira vez, chamados 
cristãos. ” 

 



Profeta Ágabo 
1. Ágabo foi um profeta que foi de 

Jerusalém a Antioquia e foi usado por 

Deus para profetizar que haveria uma 

grande fome no mundo na época do 

imperador romano Cláudio César. 

2. Suetônio, historiador romano, confirma 

que houve fome no reinado do 

imperador Cláudio, informando que em 

alguns anos não houve colheita. 

3. Flávio Josefo, historiador judeu, disse 

que por volta do ano 46 d.C a Judéia foi 

castigada pela fome. 

4. Barnabé e Saulo foram enviados para 

Jerusalém levando doações da Igreja de 

Antioquia. 



• Essa perseguição foi ordenada por Herodes 

Agripa I. 

• Herodes queria ganhar a confiança dos judeus, 

por isso, começou perseguir os apóstolos, 

principalmente Pedro porque havia comido na 

casa de um gentio em Cesareia, o que para os 

judeus era inaceitável. 



Atos 12.1-3 

“E POR aquele mesmo tempo o rei Herodes 
estendeu as mãos sobre alguns da igreja, 

para os maltratar; E matou à espada Tiago, 
irmão de João. E, vendo que isso agradara 
aos judeus, continuou, mandando prender 

também a Pedro. E eram os dias dos 
ázimos.” 

 



Atos 12.5-8 

“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja 
fazia contínua oração por ele a Deus. E quando 
Herodes estava para o fazer comparecer, nessa 
mesma noite estava Pedro dormindo entre dois 
soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas 
diante da porta guardavam a prisão. E eis que 

sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma 
luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, o 

despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-
lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-

te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe 
mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E, 
saindo, o seguia. E não sabia que era real o que 

estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via 
alguma visão.” 



• Herodes (em hebraico: הֹוְרדֹוס , transl. Hordos; em 

grego: Ἡρῴδης , Hērōidēs) 

•  Herodes Agripa I (10 a.C. - 44 d.C.) foi rei da Judeia 

de 41 até 44 d.C. Era neto de Herodes, o Grande, e 

filho de Aristóbulo IV e Berenice. 

• A história conta que Agripa morreu repentinamente, 

de complicações abdominais, após cinco dias de 

agonia (44), havendo suspeitas de ter sido 

envenenado. 



• Orgulho de Herodes 

– “Eles começaram a gritar: “É voz de deus, e não de 

homem” Atos 12.22 

– “Vistoque Herodes não glorificou a Deus, imediatamente 

um anjo do Senhor o feriu; e ele morreu comido por 

vermes”Atos12.23 
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