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ATOS DOS APÓSTOLOS 

Agosto / 2017 

 

 

ATO = feito, ação, obra, prática, realização. 

APÓSTOLO = 1. hist.rel cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, 

encarregados de difundir a palavra de Deus; 2. p.ext. rel membro da Igreja 

que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região. 

 

“Como a ponte liga duas regiões, assim o Atos dos Apóstolos liga os 

Evangelhos às Epistolas”. 

 
 

Quantos eram os apóstolos? Mt 10, 2-4. 

Quantos eram os discípulos? Lc 10,1 (ver rodapé da Bíblia); At 1,15 

 

 

 “Discípulos” se refere a um “aprendiz” ou “seguidor”. “Apóstolo” se 

refere a “alguém que é enviado”. No entanto, mesmo quando Jesus ainda 

estava na terra, os termos discípulos e apóstolos eram usados 

alternadamente, enquanto Jesus os treinava e enviava para pregarem. 

https://www.sinonimos.com.br/feito/
https://www.sinonimos.com.br/acao/
https://www.sinonimos.com.br/obra/
https://www.sinonimos.com.br/pratica/
https://www.sinonimos.com.br/realizacao/
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Como morreram os apóstolos e onde estão seus restos mortais? 

 

Fonte: http://pt.churchpop.com/como-morreram-os-apostolos-e-onde-estao-seus-restos-mortais/  

http://pt.churchpop.com/como-morreram-os-apostolos-e-onde-estao-seus-restos-mortais/
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O Livro do ATOS DOS APOSTOLOS 

AUTOR E DATA - Pensa-se que o seu autor é o mesmo do Terceiro 

Evangelho, que a tradição, durante séculos, tem identificado com Lucas.  

O livro é em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas, e 

está dirigido à mesma pessoa, a Teófilo, que significa "amigo de Deus", 

"amado por Deus" ou "amando a Deus" em grego clássico. 

O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na 

Igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do 

cristianismo. No terceiro Evangelho, “o primeiro tratado”, foi seu relato a 

respeito da vida de Jesus. Em ATOS, foi seu relato sobre o 

derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e sobre o crescimento 

da igreja primitiva.  

Mantendo o tema central em Cristo, o livro cobre um período de 

aproximadamente 30 anos que vai desde as origens da Igreja no Dia de 

Pentecostes – o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo – 

até à chegada do Apóstolo Paulo a Roma – a capital do mundo daquela 

época. 

Através de seus escritos, Lucas tornou-se o relator do nascimento de 

Jesus e o principal biógrafo da Virgem Maria. Recolhendo depoimentos de 

pessoas próximas de Jesus, ele organizou toda a informação relevante 

para criar uma biografia completa e fiel da vida de Jesus.  

Lucas não presenciou os fatos que narrou em seu Evangelho (Lc 1, 2). 

Mas, como ele mesmo diz no começo de seu Livro, ele “estudou 

acuradamente os fatos, antes de escrever” (Lc 1, 3). 

Apesar de alguns problemas levantados pelos peritos, o estudo da 

redação e do pensamento dos dois livros, assim como a descrição da 

figura de Paulo nos ATOS e a concordância com o pensamento das suas 

Cartas, desde o século II a Igreja é unânime em afirmar que a redação de 

ATOS é feita por Lucas.  

Supõe-se que o livro tenha sido escrito por volta do ano 80 d.C., ou seja, 

depois do Terceiro Evangelho, que muitos estudiosos colocam depois do 

ano 70. Ao contrário dos outros escritos, o livro de Atos não possui 

epílogo – texto conclusivo que encerra a obra, nem tampouco uma palavra 

de despedida, pois em seu último capítulo fala-se a respeito da chegada 

do Apóstolo Paulo em Roma. 

Lucas escreveu o seu Evangelho em grego puro, pois Paulo e ele sabiam 

que escrever na língua dos gentios facilitaria a missão apostólica. Com 

estes livros, fica claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador 

consciente e um teólogo inspirado. 

A VIDA DE SÃO LUCAS 

Lucas nasceu na Antioquia, Síria. Possuía uma descendência nobre. 

Devido a esta condição recebeu durante o período de sua juventude, as 

possibilidades de adquirir cultura, sabedoria, preparando-se 

profissionalmente nas artes da medicina. Ele teria estudado Medicina em 

Antioquia, além de ser pintor, músico e historiador, sendo considerado um 

dos mais intelectuais discípulos de Cristo. Dominava com facilidade o 

grego e conhecia o hebraico e o sírio. 

Lucas provavelmente era um gentio convertido, que não conheceu Jesus, 

mas conheceu pessoas que tiveram contato direto com Jesus. A tradição 

cristã defende que Lucas foi o primeiro iconógrafo (pintor), e que teria 

pintado a Virgem Maria, Pedro e Paulo.  

Foi convertido e batizado por Paulo por volta do ano 42. Foi neste 

momento que tomou uma direção radical em sua vida abandonando a 

medicina para se tornar “médico das almas”. No ano 43, viajava ao lado 

do apóstolo, sendo considerado seu filho espiritual. Após a conversão ao 

Cristianismo, abandonou as funções médicas, se dedicando a viajar com o 

apóstolo Paulo, de quem se fez médico e amigo inseparável.  

É possível deduzir a presença de Lucas com Paulo nas jornadas 

missionárias pelas várias passagens também em ATOS – quando passa-

se a usar o “NÓS” na redação (At 16,10-17; 20,5-21,18; 27,1-28,16).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconografia
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Paulo escreveu três vezes sobre Lucas no Novo Testamento: em 

Colossenses, em Timóteo e em Filemon.  

Cl 4,14 – “Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas.” 

2Tm 4, 11 – “Somente Lucas está comigo”. 

Fil 23-24 – “Saudações de Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo 

Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores”. 

Quando das prisões de Paulo, Lucas acompanhou o mestre, tanto no 

cárcere como nas audiências. Presença que o confortou nas masmorras e 

deu-lhe ânimo no enfrentamento do tribunal do imperador. Na segunda e 

derradeira vez, Paulo escreveu a Timóteo que agora todos o haviam 

abandonado. Menos um. "Só Lucas está comigo" (2Tm 4,11). E essa foi 

a última notícia certa do evangelista. 

Outra tradição cristã diz-nos que depois do martírio de Paulo o discípulo, 

médico e amigo Lucas continuou a pregação. Ele teria seguido pela Itália, 

Gálias, Dalmácia e Macedônia. 

Um documento traduzido por São Jerônimo trouxe a informação que o 

evangelista teria vivido até os oitenta e quatro anos de idade, terminando 

sua vida com o martírio. A sua morte pelo martírio - enforcado numa 

oliveira - em Patras, na Grécia, foi um legado dessa antiga tradição. 

Por sua participação nos primeiros tempos, ao lado dos apóstolos 

escolhidos por Jesus, somada à vida de missionário, escritor, médico e 

pintor, transformou-se num dos pilares da Igreja.  

OS SETENTA 

Lucas também é reconhecido como um dos 70 Discípulos (ou 72, conf. 

Lc 10, 1), que foram os primeiros seguidores de Jesus. 

Muitos dos nomes incluídos entre os Setenta são facilmente reconhecidos 

por suas próprias realizações, mas há ligeiras diferenças entre as várias 

listas. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos).  

1. Tiago, irmão de Jesus, chamado de Tiago, o Justo, autor 
da Epístola de Tiago e o primeiro bispo de Jerusalém. 
2. Marcos, o Evangelista, autor do Evangelho de Marcos e 
primeiro bispo de Alexandria. 
3. Lucas, o Evangelista, autor do Evangelho de Lucas. 
4. Cléofas. 
5. Simeão, filho de Cléofas, segundo bispo de Jerusalém. 
6. Barnabé, companheiro de Paulo de Tarso. 
7. Justo, bispo de Eleuterópolis. 
8. Tadeu de Edessa, também chamado de Santo Addai 
(provavelmente não é o mesmo apóstolo chamado de Tadeu). 
9. Ananias, primeiro bispo de Damasco. 
10. Estevão, um dos Sete Diáconos, o primeiro mártir. 
11. Filipe, o Evangelista, um dos Sete Diáconos, bispo 
de Trales na Ásia Menor. 
12. Prócoro, um dos Sete Diáconos, bispo 
de Nicomédia na Bitínia. 
13. Nicanor, o Diácono, um dos Sete Diáconos. 
14. Timão, um dos Sete Diáconos. 
15. Parmenas, um dos Sete Diáconos. 
16. Timóteo, primeiro bispo de Éfeso. 
17. Tito, primeiro bispo de Creta. 
18. Filémon, bispo de Gaza. 
19. Onésimo (não é o Onésimo citado na Epístola a Filémon). 
20. Epafras, bispo de Andríaca. 
21. Arquipo. 
22. Silas, primeiro bispo de Corinto.  
23. Silvano. 
24. Crescêncio. 
25. Crispo, bispo de Calcedônia. 
26. Epeneto, bispo de Cartago. 
27. Andrônico, bispo da Panônia. 
28. Estácio, segundo bispo de Bizâncio (depois de Santo André). 
29. Amplíato, bispo de Odissa (Varna). 
30. Urbano, bispo da Macedônia. 
31. Narciso, bispo de Atenas. 
32. Apeles, bispo de Heraclião. 
33. Aristóbulo, bispo da Britânia. 
34. Herodião, bispo de Patras. 
35. Ágabo, o Profeta. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
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36. Rufus, bispo de Tebas. 
37. Asíncrito, bispo de Hircânia. 
38. Flegonte, bispo de Maratona. 
39. Hermes, bispo de Filipópolis. 
40. Parrobo, bispo de Potole. 
41. Hermas, bispo da Dalmácia. 
42. Lino, segundo bispo de Roma. 
43. Caio, bispo de Éfeso. 
44. Filólogo, bispo de Sinope. 
45. Lúcio de Cirene, bispo de Laodiceia na Síria. 
46. Jasão, bispo de Tarso. 
47. Sosípatro, bispo de Icônio. 
48. Olimpas 
49. Tércio, que copiou a Carta aos Romanos e bispo de Icônio. 
50. Erasto, bispo de Paneas. 
51. Quarto, bispo de Berito. 
52. Evódio, primeiro bispo de Antioquia. 
53. Onesíforo, bispo de Cirene. 
54. Clemente, bispo de Sardes. 
55. Sóstenes, bispo de Cólofon. 
56. Apolo, bispo de Cesareia Palestina. 
57. Tíquico, bispo de Cólofon. 
58. Epafrodito. 
59. Carpo, bispo de Beroia na Trácia. 
60. Quadrado, bispo de Atenas. 
61. João Marcos, que geralmente se acredita ser Marcos, o 
Evangelista, bispo de Biblos 
62. Zenas, o Doutor da Lei, bispo de Dióspolis. 
63. Aristarco, bispo de Apameia, na Síria. 
64. Pudêncio, pai de Santa Pudenciana e Santa Praxedes. 
65. Trofimo. 
66. Marcos, primo de Barnabé, bispo de Apolônia. 
67. Artemas, bispo de Listra. 
68. Áquila, companheiro de Priscila . 
69. Fortunato. 
70. Acaico. 
71. Dorcas, também chamada de Tábata, uma discípula 
que Pedro ressuscitou dos mortos.  

 

Matias, o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes como um dos 
Doze, é também frequentemente listado entre os Setenta, uma 
vez que João Marcos é geralmente entendido como sendo 
Marcos, o Evangelista. 

 

TEMA PRINCIPAL DE ATOS 

O propósito desse livro é narrar a história da formação, desenvolvimento e 

expansão da Igreja, começando em Jerusalém e concluindo em Roma.  

Não é uma biografia de Pedro e Paulo e de outros apóstolos. Eles foram 

personagens importantes que tiveram relação direta com a formação da 

Igreja. Este livro é um relato do ministério de Cristo continuado por seus 

servos. 

O tema do livro de Atos é a propagação triunfal do Evangelho pelo poder 

do Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo foi 

cumprida entre os discípulos no Dia de Pentecostes (At. 2), e entre os 

gentios (At. 10). O livro de Atos poderia ser chamado de “Atos do 

Espírito Santo”, pois é Ele quem controla em todos os lugares o 

progresso do Evangelho. 

Muitos eruditos da Bíblia veem neste livro o começo formal da era do 

Espírito Santo. Ao partir, Cristo fez o anúncio de uma grande campanha 

de missões por todo o mundo, através da mediação humana sob o poder 

do Espírito. 

O ensinamento de Jesus é acompanhado sempre de seu exemplo e vivido 

pela Igreja; Jesus prega, ensina a pregar, a Igreja prega. Jesus manda 

perdoar os inimigos, depois morre perdoando; também Estevão, o 

primeiro mártir, morre assim. Jesus é acusado de ir contra as leis do 

Estado; Paulo é igualmente acusado disso.  

Os exemplos não teriam fim, mas uma observação: “se lemos Marcos 

para saber quem é Jesus, leiamos Lucas para saber como imitar 

Jesus”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariotes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos,_o_Evangelista
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A REDAÇÃO  

Lucas é o único autor conhecido de um livro da Bíblia que não era judeu. 

O Evangelho de Lucas e o livro de Atos formavam uma mesma obra, o 

qual teria hoje o nome de “História das Origens Cristãs”. Foi só quando 

os evangelhos começaram a ser compilados em conjunto que o trabalho 

de Lucas foi dividido em dois volumes. 

Lucas provavelmente não atribuiu a este segundo livro um título próprio. 

Somente quando seu evangelho foi separado dessa segunda parte do 

livro e colocado junto com os outros três evangelhos é que houve a 

necessidade de dar um título ao segundo volume. Isso se deu muito cedo, 

por volta de 150 d.C.  

Era conhecido, antigamente, como o "Evangelho do Espírito Santo" e 

"Evangelho da Ressurreição".  

A palavra ATOS denotava um gênero ou subgênero reconhecido, 

caracterizado por livros que descreviam os grandes feitos de um povo ou 

de uma cidade. O título segue um costume da literatura helenística, que 

conhecia os Atos de Aníbal, os Atos de Alexandre, entre outros. 

A unidade da obra aparece pela geografia e pela temática. Esta tem um 

centro geográfico: Jerusalém. No Evangelho esta cidade é um ponto 

centrípeto (que se dirige para o centro), enquanto é o lugar onde tudo se 

cumpre. Nos ATOS, ao contrário, Jerusalém é um ponto centrífugo (que 

se afasta do centro), pois o anúncio se lança de Jerusalém para os 

caminhos do mundo. 

O VALOR PERMANENTE DE ATOS 

No início do II século, o Livro de ATOS foi dotado de importância sempre 

mais crescente, e manteve-se separado do Evangelho de Lucas. A 

circulação rápida do Livro de ATOS entre as igrejas no princípio, talvez se 

tenha dado devido ao impulso de colecionarem as Epístolas Paulinas a 

partir do primeiro século. 

O valor desse livro no contexto do Novo Testamento é sua posição entre 

os Evangelhos e as Epístolas Paulinas. Por um lado ele forma a 

sequência natural para os quatro Evangelhos, por outro, forma um fundo 

histórico para as epístolas e atesta o caráter apostólico da maioria dos 

doze.  

Além do que, serve ainda como documento acerca dos primórdios do 

Cristianismo. Torna-se um livro de informações do mais alto valor para 

uma fase extremamente significativa da história da Igreja e da civilização 

mundial.  

ATOS abrange, de modo seletivo, os primeiros trinta anos da história da 

igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas menciona nada menos que 32 

países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma 

variedade de membros e funcionários do governo com seus pormenores.  

Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias 

experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. 

TEOLOGIA DO LIVRO DE ATOS 

Um dos pontos fundamentais na trama literária dos Atos é a passagem do 

judaísmo para o cristianismo.  

De fato, os primeiros cristãos, que eram judeus, deviam dar "um salto" da 

convicção da salvação pela Lei (At 15,1-5) para a salvação pela fé em 

Cristo (At 15,6-11).  

Daí as tensões que surgem na abertura a circuncisos e incircuncisos, e na 

passagem do Evangelho para os pagãos. Sem rejeitar os judeus, e sem 

se deixar "judaizar", a Boa-Nova de Cristo tem como fronteira a 

universalidade. 

Este dado teológico ajuda a compreender a intenção do autor. Ao compor 

a sua obra, Lucas pensava, sobretudo, num público cristão, constituído 

por judeus e não-judeus.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/150
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helenismo
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Embora tenha toda a aparência de um livro de história, ATOS é mais uma 

história teológica, que não está interessado primeiramente em registrar 

fatos e acontecimentos da Igreja Nascente, mas sim em mostrar a 

identidade da Igreja e seus problemas. 

Lucas escreve para comunidades que enfrentavam uma série de 

questões, principalmente as que se compunham de convertidos judeus e 

não-judeus, ou “prosélitos”, isto é, pagãos que praticavam parcialmente a 

religião judaica, adorando o Deus de Israel. Segundo Ivo Storniolo, dessa 

composição nasciam quatro grandes problemas: 

1) Comunidade de mesa: judeu não costumava comer com pagão; 

2) Judeus expulsos do judaísmo oficial: depois de 70 d.C. os judeus 

procuraram firmar rigidamente a sua identidade, forçando os 

judeus-cristãos da tomarem uma decisão; 

3) Conversão da elite grega e romana: saindo da Palestina, o 

Evangelho começou a atrair pessoas da elite e que pertenciam 

aos Impérios dominadores; 

4) Convivência entre ricos e pobres: como conciliar a “boa notícia 

para os pobres” com a vida e os costumes dos novos convertidos 

ricos? O que o Evangelho pediria aos ricos? 

A obra de Lucas é um posicionamento acerca destes problemas, tanto em 

ATOS quanto no Evangelho. 

Os problemas do cristianismo nascente servem de perspectiva para os 

mesmos problemas da atualidade. Como o cristão pode levar sua fé 

penetrando culturas e histórias diferentes? Precisamos estar conscientes 

de que uma comunidade supõe unidade e pluralidade (Ivo Storniolo). 

Homem da unidade e da comunhão, Lucas apela para que os cristãos 

espalhados pelo mundo se conduzam pela exemplaridade da comunidade 

de Jerusalém. Insistindo sobre a fé, ele opõe-se a eventuais tendências 

judaizantes; respeitando a fidelidade dos judeu-cristãos à Lei, ele desarma 

as críticas dos irmãos vindos da gentilidade. 

 

ESTRUTURA DO LIVRO 

A estrutura do livro dos ATOS encontra várias versões, sendo que três 

opções apresentam uma visão de conjunto, de acordo com Stornilo: 

1) Estruturação geográfica: 3 partes locais de testemunho: em 

Jerusalém (At 1-7), na Judéia e Samaria (At 8-12) e até os confins 

do mundo (At 13-28); 

2) Estruturação progressiva: sete pequenos sumários introduzidos 

por Lucas em At 5,42; 6,7; 9,31; 12,24; 15,36; 19,20; 28,31.  

3) Estruturação temática: 5 partes: origens da Igreja de Jerusalém 

(At 1-5); Perseguição e missão até Antioquia (At 6-12); Primeira 

viagem missionária e Concílio de Jerusalém (At 13-15); Grandes 

viagens missionárias e fundação das Igrejas na Grécia e Ásia 

(At 15-20); Paulo prisioneiro de Jerusalém a Roma (At 21-28). 

A estruturação geográfica é o modo mais simples e pode ser visualizada 

na imagem a seguir. 

 

 

Fonte: http://jailsonipb.blogspot.com.br/2011/10/exegese-de-atos-dos-apostolos-6-1-7.html 

http://jailsonipb.blogspot.com.br/2011/10/exegese-de-atos-dos-apostolos-6-1-7.html
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Outra proposta de estruturação considera ATOS dividido em duas partes: 

1-12 ("Atos de Pedro") e 13-28 ("Atos de Paulo"). 

I. O período das missões locais, com Jerusalém como o centro. A 

obra centraliza-se principalmente na Palestina entre os judeus, sendo o 

apóstolo Pedro a figura preeminente. 

II. O período das missões estrangeiras. O centro de operações, 

inicialmente em Jerusalém, é transferido pouco depois para Antioquia da 

Síria. (Fonte: http://www.estudodabiblia.com.br/esbocos/atos.htm)  

O Livro de ATOS inicia-se com a ascensão de Jesus, o qual determinou 

aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que fossem 

revestidos com por uma unção celestial durante o dia de Pentecostes.  

Os capítulos seguintes relatam os primeiros momentos da igreja primitiva 

na Palestina sob a liderança de Pedro, as primeiras conversões de judeus  

e depois dos gentios, o violento martírio de Estêvão por apedrejamento, a 

conversão do perseguidor Saulo de Tarso (Paulo) que se torna a partir de 

então um apóstolo. 

Depois se menciona as missões de Paulo pelas regiões orientais do 

mundo romano, mais precisamente pela Ásia Menor, Grécia e Macedônia, 

culminando com a sua prisão e julgamento quando retorna para 

Jerusalém e, finalmente, fala sobre sua viagem para Roma. 

Pode-se dizer que do começo até o versículo 25 do capítulo 12, o Livro de 

Atos dá um enfoque maior ao ministério de São Pedro, em que, depois 

da Ressurreição de Jesus Cristo e do Pentecostes, o apóstolo pregou 

corajosamente e realizou muitos milagres. 

Já a outra metade da obra centraliza-se mais no ministério de São Paulo 

(do capítulo 13 ao final) e poderia ser subdividido em seis partes: 

1. a primeira viagem missionária liderada por São Paulo e Barnabé; 

2. o Concílio de Jerusalém; 

3. a segunda viagem missionária de São Paulo em que o Evangelho 

é levado à Europa; 

4. a terceira viagem missionária; 

5. o julgamento de São Paulo; 

6. a viagem de São Paulo a Roma. 

O livro de ATOS desempenhou um papel substancial como elo de ligação 

entre os quatros Evangelhos e as Epístolas Paulinas. Nos capítulos 13 a 

28, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o 

ministério e as cartas de Paulo. 

Importante destacar que no livro de ATOS é narrada a rejeição contínua 

do Evangelho pela maioria dos judeus, o que levou à proclamação das 

Boas Novas aos povos gentios, principalmente por Paulo. 

A IGREJA CENTRADA EM PEDRO – O JUDEU  

Primeira parte do livro coloca Pedro em destaque, depois dos primeiros 

passos da Igreja, Pedro é quem toma frente, na defesa perante as 

autoridades judaicas e em outros episódios. Pedro encaminha a abertura 

da Igreja aos pagãos.  

O judeu-cristão, é a expressão que designa, aqueles judeus que aderem 

ao cristianismo, sem, contudo deixar de ser judeus. 

O primeiro sermão evangélico com o tema de que Jesus é o Messias, foi 

feito por Pedro. O verdadeiro poder do Espírito Santo revelou-se quando 

esse humilde pescador se levantou para falar e três mil pessoas foram 

salvas. Como poderíamos explicar a ousadia de um Pedro, que antes fora 

covarde, ao se levantar para pregar a uma multidão nas ruas de 

Jerusalém? 

Qual era o segredo do ministério de Pedro? O Pedro inconstante e 

impulsivo, que negou a seu Mestre, foi transformado pelo Espírito Santo. 

Ele jamais esteve sob tão forte unção, como no Dia de Pentecostes. Suas 

palavras foram como flechas no coração duro dos judeus. 

http://www.estudodabiblia.com.br/esbocos/atos.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascens%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gentios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Est%C3%AAv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apedrejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Menor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B4nia_(regi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barnab%C3%A9_(B%C3%ADblia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Jerusal%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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Pedro também foi entendendo aos poucos a vontade de Cristo. Em 

At 9,43, Pedro ficou por um grande tempo na casa de um curtidor 

chamado Simão. Ser um curtidor significava trabalhar com animais 

mortos, transformando suas peles em couro. Para os judeus, essa prática 

era imprópria para fé judia e todos que praticassem esse ofício seriam 

considerados cerimonialmente impuros. 

Mas Pedro não importava com isso, ele se hospedou na casa deste 

homem, Deus já estava começando a trabalhar no coração de Pedro, 

esse era o ponto de partida para o apóstolo entender que a fé em Cristo 

ultrapassa os muros religiosos e raciais. 

Jesus deu “as chaves do reino” para Pedro, e o mesmo as usou para abrir 

o reino de Deus para os judeus, depois aos samaritanos e agora as usará 

novamente para abrir o reino aos gentios, através da conversão e batismo 

de Cornélio o primeiro gentio a se converter ao cristianismo. 

O grande problema foi que o povo de Israel distorceu a doutrina da 

eleição, transformando-a em doutrina do favoritismo, criaram um 

preconceito racial e religioso, ao ponto de um judeu não poder entrar na 

casa de um gentio e  ter qualquer tipo de relacionamento com eles era 

proibido. 

Quando Pedro voltou a Jerusalém foi repreendido pelos discípulos, pois 

visitou e comeu com pagãos. Então ele contou o que aconteceu. Disse 

que Jesus disse que João batizou na água, mas eles seriam batizados no 

Espírito Santo. Se Deus batizou os pagãos com o Espírito, com que direito 

ele se oporia a Deus? Todos concordaram, e deram glórias a Deus. 

A palavra de Deus crescia e se espalhava. Entre os fiéis se destacavam 

Barnabé e Saulo. Conclui-se desse modo os Atos de Pedro e todo o seu 

ciclo. Inicia-se o ciclo de Paulo. 

AS PRIMEIRAS PERSEGUIÇÕES E A EXPANSÃO DA FÉ CRISTÃ 

Após o apedrejamento de Estêvão, Saulo de Tarso empreende uma 

grande perseguição à Igreja em Jerusalém, o que dispersou vários 

discípulos pelas regiões da Judeia e Samaria, chegando também o 

Evangelho à Fenícia, Chipre e Antioquia. 

Saulo de Tarso ao tentar empreender novas perseguições, converte-se 

quando viajava para Damasco e tem uma visão de Jesus, ficando cego 

por três dias, até ser curado quando se encontra com Ananias. 

Depois destes acontecimentos, a Igreja passa por um período de paz.  

A CONVERSÃO DE PAULO E A SUA MISSÃO 

A conversão de Paulo pode ser datada entre os anos de 31 e 36 pela 

referência que ele fez em uma de suas epístolas. Sua conversão 

(metanóia) ocorreu na "estrada para Damasco", onde ele afirmou ter tido 

uma visão de Jesus ressuscitado que o deixou temporariamente cego. 

Os seus próprios textos nos dão alguma ideia sobre o que ele pensava de 

sua relação com o Judaísmo. Se por um lado se mostrava crítico, tanto 

teologicamente quanto empiricamente, das alegações de superioridade 

moral ou de linhagem dos judeus, por outro defendia fortemente a noção 

de um lugar especial reservado aos filhos de Israel. 

Ele ainda afirmou que recebeu as "boas novas" não de qualquer um, mas 

por uma revelação pessoal de Jesus Cristo. Por isso, ele se entendia 

independente da comunidade de Jerusalém, embora alegasse sua 

concordância com ela no que tangia ao conteúdo do Evangelho.  

Na conversão houve a mudança na forma de pensar de Paulo. Ele teve 

que mudar seu conceito sobre quem o Messias era e, particularmente, 

aceitar a ideia, então absurda, de um Messias crucificado. Ou talvez o 

mais difícil tenha sido a mudança de seus conceitos sobre a superioridade 

dos judeus.  

Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde os ATOS afirmam 

que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apedrejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Damasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ananias_de_Damasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/31
http://pt.wikipedia.org/wiki/36
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metanoia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filhos_de_Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ananias_de_Damasco
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Quando ocorreu uma grande fome na Judeia, Paulo e Barnabé viajaram 

para Jerusalém para entregar a ajuda financeira da igreja de Antioquia. De 

acordo com os ATOS, Antioquia já tinha se tornado um centro importante 

para os fiéis após a dispersão dos crentes que se seguiu ao martírio de 

Estêvão e foi lá que os seguidores de Jesus foram, pela primeira vez, 

chamados de cristãos. 

Em Jerusalém, Paulo continuava a pregar contra a circuncisão, contra as 

restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá e isto provocou 

o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer 

no Templo e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então 

mantido prisioneiro por dois anos em Cesareia até que um novo 

governador reabrisse seu caso em 594. Quando Paulo foi acusado de 

traição apelou ao César, alegando seu direito, como cidadão romano, de 

ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações. 

O CONCÍLIO DE JERUSALÉM 

Foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs nos meados do século I, 

para abordar se os gentios (não-judeus) deveriam seguir costumes da 

religião israelita. 

Entre alguns da Judeia estabeleceu-se uma dúvida e uma polêmica: saber 

se os gentios, ao se converterem ao cristianismo, teriam que adotar 

algumas das práticas antigas da Lei Mosaica para poderem ser salvos, 

inclusive o fazer-se circuncidar. 

O apóstolo Paulo, ao levar o cristianismo a outros povos, não exigia 

a circuncisão desses novos cristãos. Diante disso, os presbíteros de 

Jerusalém se reuniram em torno de Tiago, o Justo' para fazer valer a 

"obrigatoriedade da circuncisão". 

Após algumas discussões sobre a polêmica, foi elaborado uma Carta 

Apostólica que foi enviada aos cristãos da Síria e Cilícia. A Carta diz que 

seria necessário abster de algumas coisas: “que vos abstenhais das 

carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas, e das 

uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-vos destas coisas”. 

O RETRATO DA COMUNIDADE ORIGINAL 

O jeito cristão de viver é participar na Comunidade. No livro dos ATOS 

DOS APÓSTOLOS é colocado, por três vezes, o retrato ideal da 

verdadeira Comunidade (2,42-47; 4,32-36 e 5,12-16).  

Princípios orientativos para as comunidades: 

1.º) PERSEVERAR NO ENSINAMENTO DOS APOSTOLOS 

Isto é, não desviar-se da verdadeira proposta de Jesus revelada por suas 

palavras e ações, conforme nos transmitiram aquelas pessoas que foram 

testemunhas oculares de Jesus de Nazaré. Esta era a preocupação 

central da catequese chamada de “didaquê”, que significa “instrução”.  

2.º) PERSEVERAR NA COMUNHÃO FRATERNA 

Não basta aprender a “instrução” dos apóstolos e apóstolas, é preciso 

entrar numa prática nova de vida. Esta prática é a “Koinonia”, palavra 

grega que significa “comunhão de vida”: é a união dos cristãos e cristãs ao 

redor da mesma fé e da mesma prática de vida, onde cada mulher, 

homem, criança, jovem ou pessoa idosa se sente acolhida e amada. As 

relações não devem excluir ninguém. 

Vemos que a “comunhão de vida”, com base na proposta de Jesus, tem: 

 um aspecto social que se fundamenta na igualdade fundamental  

 um aspecto político: todas as pessoas têm o direito de participar 

com alegria e liberdade, das decisões e dos serviços em favor da 

comunidade. 

 um aspecto econômico:  adotar a prática da partilha dos bens, 

conforme a necessidade de cada pessoa.  

Isto tudo está fundamentado no aspecto teológico: somos todos filhos e 

filhas de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança e tudo criou 

para que possamos administrá-las em favor da vida para todos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia_(prov%C3%ADncia_romana)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Antioquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Est%C3%AAv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brit_mil%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Templo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cesareia_Mar%C3%ADtima
http://pt.wikipedia.org/wiki/59
http://pt.wikipedia.org/wiki/59
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trai%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_(t%C3%ADtulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gentios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Mosaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuncis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuncis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADteros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tiago,_o_Justo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Apost%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Apost%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria_(prov%C3%ADncia_romana)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cil%C3%ADcia
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3.º) PARTIR O PÃO 

Esta expressão se refere à Ceia da Eucaristia. Eles se reuniam nas casas 

para realizar a memória do que Jesus fez e nos ensinou.  

Na tradição dos judeus, no início da refeição em comum, o pai de família 

toma o pão nas mãos, dá graças a Deus e parte para distribuí-lo entre 

todos. Jesus, dentro desta tradição, liga este bonito costume com o gesto 

de dar a vida por amor à humanidade. Daí, os cristãos celebram o mesmo 

gesto de Jesus, se comprometendo a entregar a vida como ele deu o 

exemplo. 

4.º) ORAÇÕES 

É uma prática diária que aprendemos de Jesus. A oração comunitária nos 

coloca em atitude de vigilância e de prontidão frente à vontade de Deus. O 

Espírito Santo vai se revelando nas pessoas que rezam e no sincero 

desejo de que se realize o Plano de Deus no mundo. 

5.º) A ESTIMA DO POVO 

Este modelo de vida comunitário atrai a atenção de muita gente. A palavra 

e o testemunho têm a força de atrair pessoas, de todos os povos, para o 

caminho de Jesus. E quando levamos a sério as exigências desta vida 

nova, a Comunidade se torna fermento de transformação no mundo. Por 

isso, a fé e o amor em Jesus não permitem que nos fechemos dentro de 

nosso próprio grupo. Também não nos permitem que nos consideremos 

melhores do que ninguém. 

PENTECOSTES 

É uma das celebrações importantes do calendário cristão, e comemora a 

descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo.  

O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa. O dia 

de Pentecostes ocorre no sétimo dia depois do dia da Ascensão de Jesus. 

Isto porque ele ficou quarenta dias após a ressurreição dando os últimos 

ensinamentos a seus discípulos, somando aos três dias em que ficou na 

sepultura somam quarenta e três dias. Assim, sobram sete dias; e foram 

estes os dias em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a 

descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 

Pentecostes é histórica e simbolicamente ligado ao festival judaico da 

colheita, que comemora a entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai 

cinquenta dias depois do Êxodo.  

O dia de Pentecostes é considerado o DIA DO NASCIMENTO DA 

IGREJA. É narrado em At 2,1-13. 

 

A descida do Espírito Santo a determinados grupos é registrada 

primeiramente com os discípulos em Pentecostes (Atos 2), em seguida 

aos Samaritanos (Atos 8), aos Gentios - na casa de Cornélio (Atos 10,11) 

e aos discípulos de João Batista em Éfeso (Atos 19). Os três primeiros 

eventos são os que mantêm uma sequência: judeus, meio-judeus e não 

judeus (ou gentios) - os três primeiros eventos do Espírito Santo têm uma 

ligação de extensão. 

O movimento pentecostal tem seu nome derivado desses eventos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_lit%C3%BArgico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dez_Mandamentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Sinai
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Axodo
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Existem vários outros textos e pontos que podem/devem ser estudados 

com mais detalhes no livro dos ATOS DOS APÓSTOLOS. 

DUAS CURIOSIDADES 

1) São Lucas é o padroeiro dos médicos e dos pintores, porque ele 

exercia essas duas atividades. 

O dia 18 de outubro foi escolhido como "Dia Dos Médicos" por ser o dia 

consagrado pela Igreja a São Lucas. 

A escolha de Lucas como patrono dos médicos é comum a vários países, 

como Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra, 

Argentina, Canadá e Estados Unidos. 

(http://www.portalsaofrancisco.com.br/calendario-comemorativo/dia-de-sao-lucas).  

2) A arte cristã sempre representou cada evangelista por um ser vivente: 

São Mateus é simbolizado por um homem; São Marcos, por um leão; 

São Lucas, por um touro; e São João, por uma águia. 

O fundamento desses ícones é bíblico. Há no livro de Ezequiel 1, 10-11 e 

Apocalipse 4,2-7 descrições de quatro seres animados, movidos pelo 

Espírito do Senhor que estão sempre junto ao trono do Altíssimo. 

Segundo alguns exegetas, os quatros seres animados representam toda a 

Criação nos seus expoentes máximos, a saber: 

 HOMEM com sua sabedoria, apanágio do gênero humano; 

 LEAO, o mais forte dos animais selvagens; 

 TOURO, o mais forte e prestativo dos animais domésticos; 

 AGUIA, a mais forte e veloz das aves. 

LUCAS começa e termina o seu evangelho no Templo, onde eram 

imolados os TOUROS dos sacrifícios, substituídos por Jesus, o único e 

eterno sacrifício. 

Fonte: http://www.paroquiadefatimaphb.com/2010/03/os-simbolos-dos-quatro-

evangelistas.html 

https://brantonio.wordpress.com/2010/07/11/catequese-de-adultosqual-o-por-que-

do-touro-nos-pes-da-imagem-de-sao-lucas/ 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 

Textos consultados na internet. 

Apostila Atos dos Apóstolos, padre Eduardo Malaspina. 

Ivo Storniolo. Como ler os Atos dos Apóstolos: o caminho do Evangelho. 

Editora Paulus. 1993. 

 

 

Oração de São Lucas 
 

Glorioso São Lucas, que 
obtivesse a graça de ser 

inspirado por Deus Altíssimo 
para escrever seu Santo 
Evangelho e os Atos dos 

Apóstolos, rogai por todos nós, 
para que sejamos sempre fiéis 

estudiosos das Sagradas 
Escrituras e confiantes 
seguidores de Cristo.  

Santo Evangelista intercedei 
por nós. 

(http://www.recadosonline.com/dia-de-sao-lucas.html). 

 

São Carlos, agosto de 2017. 

Catequista responsável: Sheyla Serra, Catedral de São Carlos – 
sheyla@terra.com.br 
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