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A Conversão de Cornélio – Quando a graça rompe fronteiras

Objetivo: 
Desafi ar os irmãos à romperem as fronteiras e levar a graça de Deus a todos que precisam inteirar-

-se da salvação.

Texto Básico:
Atos 10-11:18

A conversão de Cornélio merece um destaque por ser um não judeu a aceitar plenamente o Evan-
gelho. Esta conversão ocupa um capítulo e meio no livro de Atos – At 10-11:18. E depois, indiretamente, 
Pedro faz uma referência no Concílio de Jerusalém At15.7-11. Cornélio, cidadão Romano possuía muitas 
qualidades. Era um centurião Romano.  Liderar uma guarnição com cerca de 100 soldados deveria ser al-
guém com moral e responsabilidade. Além disso, ajudava as pessoas, demonstrando amor ao próximo. 
Orava continuamente. Era obediente ao Senhor após receber as orientações de um anjo, e note que foi 
a hora nona, a mesma que Jesus expirou na cruz. Respeitador das autoridades religiosas, pois inclinou-
-se quando Pedro aproximou-se do seu lar. Foi disponível para ouvir, crer, receber o Batismo no Espírito 
Santo, abraçar o Evangelho e a praticá-lo, deixando-se batizar. Apesar das qualidades, das boas obras, 
era apenas um religioso, precisando do Novo Nascimento. A salvação precisava ser concluída e Pedro foi 
o escolhido. Notemos que o Anjo ajudou, mas, não pregou o evangelho.

Simão Pedro estava hospedado na casa de Simão o curtidor. Deus já estava moldando o coração 
do Apóstolo, visto que os legisladores judeus consideravam impuros os curtidores de couro.1  Ao meio 
dia, quando preparavam a refeição, Pedro teve uma visão do céu aberto e um grande lençol contendo 
animais imundos e uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Ele, entendendo ser literal, respondeu com 
a sua prática e fé: “De modo nenhum, Senhor! Jamais comi algo impuro ou imundo! “. Ele era fi el à Pala-
vra. Porém, a voz lhe falou “Não chame impuro ao que Deus purifi cou”. “Isso aconteceu três vezes, e em 
seguida o lençol foi recolhido ao céu.” Estava ainda refl etindo quando o Espírito Santo lhe disse: Há três 
homens procurando por você, desça e receba-os e vá com eles, pois os enviei.

Assim, ele foi à casa de Cornélio e as primeiras palavras foi do entendimento da visão: “Vocês 
sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas 
Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. ” At 10.28. Estava 
defi nido que a graça não possui fronteiras. A promessa de Abraão, Gn 12.1-3, estava se cumprindo. Deus 
havia usado uma comparação chocante. Alimentos imundos comparados as nações gentias, para que 
não houvessem preconceitos raciais na proclamação do Evangelho.

Pedro foi Cristocêntrico em suas palavras testemunhando de Cristo, Sua vida, Seu ministério, Sua 
morte, Sua ressurreição e Seu juízo. Quando ainda falava, o poder do Senhor caiu como no Pentecostes, 
onde houve batismos no Espírito Santo e o sinal evidente das línguas estranhas, autenticando a profecia 
de Joel– Jl 2.28. Ocorreu na sequencia o batismo nas águas, a integração na igreja e o testemunho em 
Jerusalém. Jesus havia dado as chaves do Reino dos Céus a Pedro – Mt 16.18, 19. Ele abriu a porta para 
os Judeus no dia de Pentecostes e para os Gentios na casa de Cornélio.2

1 Dockery, David S., Manual Bíblico Vida Nova, Vida Nova, São Paulo, SP., 2001, Pg. 685
2 Harrison, Everett F., Comentário Bíblico Moody, I. B. R., São Paulo, SP, 2011 – Vl 4, Pg.  40
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• Você conhece bons religiosos, pessoas que o Senhor já está despertando, que precisam de 
uma genuína conversão?

• Anjos pregarão o Evangelho se a Igreja falhar?
• O que impede você de pregar o Evangelho com mais ousadia?

Conclusão
A casa de Cornélio não estava na agenda de Pedro, mas na agenda de Deus. Quando foi inquirido 

acerca deste fato em Jerusalém, contou tudo e concluiu “...quem era eu para pensar em opor-me a Deus? 
“ – At 11.17. Ore pelas pessoas que Deus colocou em seu coração. Una-se ao Senhor neste processo ma-
ravilhoso de salvação de vidas. Esta é a agenda de Deus para você. Aceite o desafio. Rompa as fronteiras 
pela fé e para a glória de Deus. 


