
ATOS DA IGREJA – LIVRO DE ATOS

AULA 1/11 – INTRODUÇÃO



OBJETIVOS

- Conhecer o planejamento da 

matéria Livro de Atos; e

- Conhecer algumas das 

características gerais do Livro.



PLANEJAMENTO DAS AULAS

- Horário de início e término = 09:00h 

às 10:05h

- Março a Maio = 11 aulas

- Previsão de tarefas de casa e 

avaliação dos conhecimentos 

durante as aulas.



PLANEJAMENTO DAS AULAS

- Receberão certificado aqueles que:

- Tiverem no máximo 3 faltas;

- Tiverem cumprido as tarefas de 

casa propostas; e

- Tiverem obtido 50% de 

aproveitamento ao longo das 

avaliações



FONTES



FONTES



FONTES



ASSUNTOS

Aula 1 – Introdução ao estudo

Aulas 2 e 3 – A disseminação do

Evangelho em Jerusalém

Aulas 4 e 5 – A disseminação do

Evangelho em Samaria e Regiões

Costeiras



ASSUNTOS

Aulas 6 e 7 – A disseminação do

Evangelho em Antioquia, Chipre e Galácia

Aulas 8 e 9 – A disseminação do

Evangelho na Região do Egeu

Aulas 10 e 11 – A disseminação do

Evangelho de Jerusalém a Roma



INTRODUÇÃO

Por que estudar na EBD?



INTRODUÇÃO

2 Timóteo 3:16



INTRODUÇÃO

“Toda escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na justiça, para 

que o homem de Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda a boa obra” (2 Tm 3:16 

NVI)



INTRODUÇÃO

1 Pedro 3:15



INTRODUÇÃO

“Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu 

coração. Estejam sempre prontos para

responder a qualquer pessoa que pedir a

razão da esperança que há em vocês” (1 Pe 

3:15 NVI)



INTRODUÇÃO

Hebreus 11:1



INTRODUÇÃO

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e 

a prova das coisas que não vemos” (Hb 11:1 

NVI)



INTRODUÇÃO

Romanos 10:17



INTRODUÇÃO

“Consequentemente, a fé vem por se ouvir a 

mensagem, e a mensagem é ouvida mediante 

a palavra de Cristo” (Rm 10:17 NVI)



INTRODUÇÃO

Atos 8:30-31



INTRODUÇÃO

“Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o 

homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: 

‘O senhor entende o que está lendo?’ Ele 

respondeu: ‘Como posso entender se alguém 

não me explicar?’ Assim, convidou Felipe para 

subir e sentar-se ao seu lado.” (Hb 11:1 NVI)



INTRODUÇÃO

Por que estudar o Livro de Atos?



INTRODUÇÃO

- Livro de Atos: história do desenvolvimento da

Igreja primitiva desde a ascensão de Cristo até

o encarceramento de Paulo em Roma.



INTRODUÇÃO

- Começo formal da era do Espírito Santo



INTRODUÇÃO

- 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 (At 1:8)



INTRODUÇÃO

- Único livro do Novo Testamento que fecha a

lacuna entre os Evangelhos e os

desenvolvimentos posteriores da Igreja

primitiva



INTRODUÇÃO

- Principal fonte de informações da Igreja

primitiva, mesmo que incompleto



INTRODUÇÃO

- Continuação do Evangelho de Lucas (3º

Evangelho)

- Dirigido a mesma pessoa: Teófilo (At 1:1 e

Lc:1:3)



INTRODUÇÃO

- Muito embora seja conhecido por “Atos dos

Apóstolos”, o livro não se centraliza ao

redor dos doze, como será visto ao longo

das próximas aulas...



AUTORIA

- Principais evidências: Lucas, o médico

amado e companheiro de viagens de Paulo



AUTORIA

- O nome “Lucas” não aparece nenhuma vez

no livro, porém o autor usa a primeira

pessoa do plural em vários capítulos (seções

“nós”) – At 16:10-17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1 e

28:16

- Isto sugere que o autor era companheiro de

viagem de Paulo



AUTORIA

- A luz de diversas evidências (e também da

tradição) ninguém na história apresentou

outro autor que seja mais aceitável que

Lucas

- Assim, presumimos que ele seja o autor de

Atos



DATA

- Não existe consenso sobre a datação do

livro, que oscila desde 62 até 130 d.C.

- Pelas evidências históricas, parte significativa

dos historiadores datam entre 65 e 70 ou

entre 80 e 90 d.C.



FONTES
1
ª 

P
a

rt
e 15 primeiros 

Cap. – teoria: 

fontes 
diversas 
(orais e/ou 
escritas)

2
ª 

P
a

rt
e Seções “nós”

Cap. 16 ao 28

3
ª 

P
a

rt
e Material de 

narrativa
acerca de 
Paulo, que 
“une” as 
seções “nós”

Inicia Cap; 16 
e vai até o 28



PROPÓSITOS

- Provável: para que Teófilo pudesse

conhecer com exatidão as coisas em que

havia sido instruído (At 1:1, Lc 1:3-4)



PROPÓSITOS

- Teófilo: seria ele uma pessoa real ou seu

nome, que significa “amigo de Deus” sugere

qualquer leitor que confessasse a fé em

Jesus?



PROPÓSITOS

- Lc 1:3 – “excelentíssimo Teófilo”

- Palavra grega utilizada para se referir a

alguém de posição elevada (At 23:26, 24:3 e

26:25). O uso desse título sugere tratar-se de

uma pessoa real, provavelmente com

destaque na sociedade



PROPÓSITOS

- Lucas escreveu sua obra em 2 volumes:

Evangelho e Atos para uma só pessoa ou

tinha em mente um público mais amplo?



ATOS “DOS APÓSTOLOS”?

- Ao examinarmos o livro, veremos que ele revela

pouco a respeito dos 12 apóstolos, exceto:

- Pedro (1/3 do livro) e João parecem exercer papel

proeminente nos primórdios da Igreja

- Matias depois de sua eleição para assumir o lugar

de Judas Iscariotes, não aparece mais (1:15-26)

- Tiago irmão de João, Herodes Agripa mandou

mata-lo (At 12)



ATOS “DOS APÓSTOLOS”?

- Exceto no começo do livro (At 1:13), os

demais apóstolos não são citados

diretamente na narrativa

- Metade do livro: Paulo



ESPÍRITO SANTO

- Espírito Santo: elemento central no livro –

responsável pela disseminação do

Cristianismo



ESPÍRITO SANTO

- Para o teólogo Frank Stagg, o objetivo do

livro é:

- mostrar como o cristianismo triunfou,

atravessando as limitações religiosas,

raciais e nacionais que algumas pessoas na

comunidade cristã primitiva tentaram impor-

lhe



ESPÍRITO SANTO

- At 28:31 “sem impedimento algum” =

sentimento que a batalha pela liberdade do

evangelho foi vencida



ESPÍRITO SANTO

- At 28:31 “sem impedimento algum” =

sentimento que a batalha pela liberdade do

evangelho foi vencida



PROPÓSITO APOLOGÉTICO

- Propósito apologético (apologética = defesa

argumentativa de que a fé pode ser

comprovada pela razão)



PROPÓSITO APOLOGÉTICO

- 1º: o cristianismo tem suas raízes no

judaísmo, e de fato o suplanta, para tornar-

se o verdadeiro Israel de Deus

- Exemplos:

- Pedro e outros apóstolos adoravam e

ensinavam na área do Templo

- Estevão foi julgado diante do Sinédrio

- Paulo, durante suas viagens, costuma a

dirigir-se primeiro as Sinagogas



PROPÓSITO APOLOGÉTICO

- 2º: Mostrar aos Romanos que os Cristãos

não eram revoltosos ou revolucionários

- Exemplos:

- Julgamento de Pôncio Pilatos foi mais

favorável a Jesus no Evangelho de Lucas

- Sérgio Paulo, procônsul do Chipre ouviu a

mensagem de Paulo e abraçou a fé cristã

- Os magistrados de Filipos libertaram Paulo e

Silas da prisão e lhes pediram desculpas



PROPÓSITOS DE LUCAS

- Lucas teria mais de um objetivo ao escrever

Atos?



PROPÓSITOS DE LUCAS

- Mostrar sua apologética

- Mostrar a expansão geográfica do

cristianismo

- Mostrar a história da liberdade do

Evangelho, ao quebrar as barreiras

religiosas, raciais e nacionais



DISCURSOS EM ATOS

- 1/3 do livro são discursos

- Pedro = 9

- Paulo = 8

- Estevão

- Tiago

- Demétrio

- Tértulo

- São mais de 300 versículos de discursos...



TEOLOGIA EM ATOS

- Fontes teológicas: Discursos de Pedro,

Estevão, Paulo, etc



TEOLOGIA EM ATOS

- Espírito Santo: Em Atos, a vinda do Espírito

Santo inaugurou uma nova era na história do

mundo

- Pentecoste: festa do término da colheita dos

cereais = celebração do fato de Moisés ter

recebido a Lei de Deus no Monte Sinai



TEOLOGIA EM ATOS

- Para os cristãos primitivos = tempo em que

Deus substituiu a Lei pelo Dom do Espírito

Santo ao homem

- Para alguns, Atos deveria se chamar “Atos

do Espírito Santo”



TEOLOGIA EM ATOS

- Muitos foram cheios do Espírito Santo (4:8,

6:5, 9:17, 11:24 3 13:9)

- O Espírito Santo dirige, fala, instrui, inspira

e até impede os atos das pessoas (8:29,39;

10:19; 11:12,28; 13:2; 15:28; 16:6; 20:23;

21:4; e 28:25)



DÚVIDAS / PERGUNTAS?



PARA CASA

- Ler Atos do Cap. 1 ao Cap. 5



VAMOS ORAR?


