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2. Quando Pedro bateu à porta da casa da Maria, 
quem foi atender? (verso 13)

Nota: A perseguição aos cristãos naquela época 
requeria que eles fossem muito cuidadosos quando 
atendiam à porta. Portanto, perguntavam quem 
estava à porta a fim de se protegerem e todos os de 
sua casa.

3. Quando ela ouviu quem era, como reagiu? (verso 14)

4. O que as pessoas lhe disseram quando a ouviram 
dizer quem estava à porta? (verso 15).

5. Como Rode reagiu diante da descrença deles? 
(verso 15)

6. Quando Pedro seguiu batendo, eles finalmente 
abriram a porta. Qual foi a reação dos crentes que 
estiveram orando? (verso 16).

Nota: Não temos qualquer registro a respeito de 
como Rode se tornou serva na casa da Maria. Porém, 
podemos presumir que ela também amava Pedro 
porque estava reunida com os crentes em oração por 
ele. Talvez o tivesse ouvido falar e passado a amar 
o Senhor e também se tenha tornado seguidora de 
Cristo. É fácil compreender sua alegria e emoção 
quando ouviu a voz de Pedro à porta.

1. O que aconteceu com Pedro e que torna esta 
história quase inacreditável? (Atos 12:6-11)

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Rode e Eu

Embora Rode seja mencionada apenas uma 
vez na Bíblia, o evento a ela associado é im-
portante. Ele dá um vislumbre da perseguição 
religiosa enfrentada pelos primeiros cristãos e 
revela a forma como a igreja do Novo Testamen-
to confiava na oração.

Rode é mencionada na Bíblia porque par-
ticipava de uma reunião de oração da igreja 
primitiva. Essa reunião estava sendo realizada 
na casa da Maria, mãe de João Marcos. Rode, 
cujo nome significa “rosa”, era uma menina 
serva ou escrava. Talvez fosse a serva da Maria, 
que provavelmente era uma viúva abastada.

A história de Rode nos dá vislumbres sig-
nificativos do poder da oração. Esta história 
mostra que os recursos de Deus são maiores 
do que nossas expectativas e que nenhum 
problema é demasiadamente difícil para que o 
Senhor resolva. 

* Sua Disposição de Servir.
* Sua Constância.

Descobrir



7. A oração funciona? Que importância ela deveria ter 
em nossa vida? Que responsabilidade os cristãos têm 
de orar uns pelos outros?

8. O que posso extrair da história de Rode e aplicar à 
minha vida? Irei escolher ser fiel e estarei disposta a 
ser serva ou preferirei ter proeminência?

Nota: Os comentaristas bíblicos dizem que, visto que 
Rode ainda estava trabalhando tarde da noite e estava 
orando com os crentes, isso é um indício de que ela 
era uma serva fiel e também amada por Pedro e pelos 
crentes.

Seu Nome Significa: “Rosa”
RODE

Leitura Bíblica: Atos 12:1-19

Palavras de SabedoriaAplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. Qual é minha resposta quando recebo 
respostas afirmativas às minhas orações 
sinceras? O que dizer quando Deus parece 
dizer não, ou eu sinto que ele nem mesmo 
me ouve?

2. Quais são alguns dos propósitos da 
oração?

Poucas palavras são escritas a respeito 

de Rode; não obstante, ao estudarmos sua 

breve história, vemos que ela era jovem e 

fiel. Muitas das lições mais importantes da 

vida são aprendidas ao observarmos aque-

les que são despretensiosos e não muito 

conhecidos. Rode era uma dessas pessoas. 

A Bíblia tem muitas promessas para os que 

são fieis. Em Mateus 10:42 Jesus nos diz: “E 

se alguém der mesmo que seja apenas um 

copo de água fria a um destes pequeninos, 

porque ele é meu discípulo, eu lhes assegu-

ro que não perderá a sua recompensa”. A 

recompensa que será dada se encontra em 

Apocalipse 2:10 (última parte): “Seja fiel até a 

morte, e eu lhe darei a coroa da vida”.

Anotações:



Minha Oração Hoje 

Compartilhar

“Senhor, dá-me sabedoria para que eu 
saiba como ministrar aos outros e ser fiel a Ti. 
Torna-me mais semelhante a Rode.”

Rode fazia parte de um grupo muito es-
pecial de oração, crentes cujas petições fo-
ram respondidas de forma miraculosa. Você 
poderia formar um círculo de oração com in-
teresses e necessidades afins – tais como vi-
úvas, mães com filhos recém-nascidos, meni-
nas adolescentes ou mulheres da vizinhança. 
Esse grupo poderia se reunir semanalmente 
para compartilhar suas preocupações e bên-
çãos e para orarem juntas.

Departamento dos Ministérios da Mulher
Divisão Sul-Americana

Av. L3 Sul, SGAS 611 - Mód. 75/76
CEP: 70200-710 Brasília - DF

www.portaladventista.org/ministeriosdamulher

Versão Bíblica adotada: Nova Versão Internacional


