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Objetivo
Identificar os principais
ensinamentos contidos em Atos
dos Apóstolos.
✔
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Informações históricas
✔ Atos dos Apóstolos é um dos livros do
Novo Testamento, escrito em grego pelo
evangelista Lucas, o autor do terceiro
evangelho.

✔ Este livro contém a história do
Cristianismo, desde a ascensão de Jesus
Cristo, até a chegada de Paulo, em
Roma, segundo dizem, no ano 63.
SCHUTEL, Cairbar. Vida e atos dos apóstolos. Item: Atos dos apóstolos.

Informações históricas
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✔

Consta de 28 capítulos.

✔ Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história
da fundação dos primeiros núcleos cristãos
(igrejas) até a morte de Herodes; o cumprimento
de muitas promessas do Cristo; a prova da
ressurreição e aparições do Divino Mestre; a
difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém
[Pentecostes]; o desinteresse, a caridade dos
primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes
até a sua dispersão, para pregarem o Evangelho em
todos os lugares ao seu alcance.
SCHUTEL, Cairbar. Vida e atos dos apóstolos. Item: Atos dos apóstolos.

Informações históricas
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✔ Atos dos apóstolos tem um único destinatário, explicitamente
nomeado: é Teófilo, a quem o evangelho de Lucas também foi
dedicado. (Lucas,1:3)
✔ Desde o ano 175 há um consenso das igrejas em aceitar Lucas como
o autor dos Atos dos Apóstolos. Este consenso está impresso no
documento romano, chamado “Cânon Muratori” e nos seguintes
Prólogos: o “Antimarcionita”, o de santo Irineu, o de Tertuliano e
os Alexandrinos.
Bíblia de Jerusalém. Item: Introdução ao Atos dos apóstolos.

✔ Há indicações de que Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos,
estaria movido por um objetivo, além de apenas registrar
informações sobre a igreja cristã primitiva. Teria procurado
conciliar as críticas e tendências adversas ao Cristianismo, surgidas
em decorrência da pregação de Pedro e de Paulo.
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Estrutura dos Atos dos apóstolos
✔ Os doze primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da
primeira comunidade reunida ao redor de Pedro depois da
Ascensão (1-5), e os inícios de sua expansão graças às
iniciativas missionárias de Filipe (8:4-40) e dos “helenistas”
(6:1-8, 3; 11:19-30; 13:1-3), e, enfim, do próprio Pedro (9,32,
11,18).
✔ As tradições petrinas subjacentes seriam aparentadas ao
“evangelho de Pedro”, que é conhecido na literatura da
Igreja antiga.
✔ Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos
da conversão de Paulo, de suas viagens missionárias, e de sua
viagem por mar para Roma como prisioneiro.
Bíblia de Jerusalém. Item: Introdução ao Atos dos apóstolos.
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Estrutura dos Atos dos apóstolos
✔ Na escritura de Atos dos Apóstolos, Lucas emprega,
corriqueiramente, a primeira pessoa do plural. Dessa
forma, muitos exegetas viram, no “nós”, uma prova de que
Lucas teria acompanhado Paulo nas segunda e terceira
viagens, bem como na que Saulo fez, por mar, a Roma.
✔ De qualquer forma, o trabalho realizado por Lucas foi ao
mesmo tempo excepcional quanto fascinante. Nos fornece
uma visão geral do trabalho realizado pelos primeiros
cristãos, as suas lutas, desafios e extrema dedicação à
causa do Cristo.
✔ Atos dos Apóstolos demonstram, com clareza, como se
realizou a propagação das ideias cristãs.
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Atividade
✔ Solicitar aos participantes que formem
pequenos grupos para leitura, troca de
ideias e síntese dos principais pontos
deste Roteiro.
✔ Ao final, destacar a importância de Atos
dos Apóstolos na organização e difusão do
Cristianismo.

