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Do que se Trata?
(1:8)

O

esboço mais simples do Livro de
Atos está em 1:8: 1) testemunhas
em Jerusalém (1–7); 2) testemunhas no resto da Palestina (8–12); 3) testemunhas
até os lugares mais remotos da terra (13–28).
Alguns dividem o livro em duas partes, conjugando as partes um e dois; outros, em quatro,
usando as duas primeiras divisões de 1:8, mas
dividindo a seção 13–28 em duas partes: 3) as
viagens missionárias de Paulo (13–21) e 4) a
prisão de Paulo e a viagem a Roma (22–28).
Outros usam pontos de divisão completamente
diferentes. Por exemplo, “as afirmações sintetizadas” por Lucas (Atos 6:7; 9:31; 12:24; 16:5;
19:20; 28:30, 31) como pontos naturais de divisão,
assim perfazendo seis seções.
Atendendo ao propósito deste estudo, usaremos as três divisões de Atos 1:8; subdividindo
o terceiro ponto:
I. Testemunhas em Jerusalém (1–7)
II. Testemunhas no resto da Palestina (8–
12)
III. Testemunhas nos lugares mais remotos
da terra (13–28)
A. As viagens missionárias de Paulo
(13–21)
B. As prisões de Paulo e sua viagem a
Roma (22–28)1
OS TEMAS
O Livro de Atos pode ser estudado em muitos
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níveis. De todas essas formas, pode-se estudar o
livro com proveito, enfatizando-se uma faceta
de seus múltiplos ensinos, e, a seguir, estudandoa com uma ênfase diferente mas com igual proveito. Aqui estão alguns desses pontos de apoio
a partir dos quais o Livro de Atos pode ser
analisado.
1. Passado
Atos pode ser visto como a história e estudado
a partir do passado: o que aconteceu, quando,
onde e por quê? Este é um estudo fascinante,
especialmente se as personagens estiverem focalizadas. A história de Lucas não é fria nem
impessoal. Ele a usou como um meio de encorajar
os filhos de Deus.
Sem dúvida, Lucas viu-se seguindo os mesmos passos dos grandes escritores da história do
Antigo Testamento. Ele não estava meramente
escrevendo história; ele estava escrevendo história sagrada. Deus estava mexendo com as vidas
dos homens — através do Espírito Santo,2 anjos,3
profetas inspirados,4 mesmo através de manifestações especiais do próprio Jesus!5
2. Princípios
Atos pode ser estudado a partir dos princípios
ou doutrinas divinas. No livro podemos encontrar a verdade sobre a salvação. A Palavra de
Deus foi pregada. (Atos contém mais de quarenta
referências à Palavra de Deus.) A pregação foi

Veja “Esboço do Livro de Atos”. 2 Atos 13:2; 15:28; 16:6. 3 Atos 5:19, 20; 8:26; 27:23. 4 Atos 11:28; 20:11, 12. 5 Atos 18:9; 23:11.
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centrada em Cristo. A resposta exigida (fé,
arrependimento, batismo) foi uma resposta ao
Senhor — e uma entrega a Ele!
Intimamente relacionada ao assunto da salvação, a verdade sobre a igreja pode ser encontrada em Atos. Nos relatos dos Evangelhos, o
termo chave era o “reino”,6 com somente poucas
referência à “igreja”. Em Atos, o termo chave é
“igreja”. A palavra “igreja” é encontrada mais
de vinte vezes em Atos, com somente uma
referência ocasional a “reino”7. Em Atos, aprendemos sobre a adoração da igreja, o trabalho da
igreja, a organização da igreja, a unidade da
igreja e até a disciplina da igreja.
Também podemos descobrir, em Atos, a
verdade de Deus sobre o Espírito Santo. Embora
o propósito do Espírito não seja revelar-Se a Si
mesmo, encontramos mais de cinqüenta passagens sobre a obra do Espírito Santo em Atos.
Nele aprendemos sobre as atividades do Espírito
Santo miraculosas, bem como as não-miraculosas.8
3. A Pregação
Atos pode ser estudado a partir da pregação.
Vale a pena analisar os sermões do livro. Palestrantes inspirados pregaram ao público judeu,
e abordaram o público gentio com variadas bases;
também um evangelista pregou aos presbíteros
da igreja (Atos 20:17–35)!
4. A Oração
Atos pode ser estudado a partir do tema da
oração, observando-se as ocasiões em que os
discípulos do primeiro século oravam, bem como
analisando-se as orações que foram registradas.
A oração permeava tudo o que os seguidores de
Jesus faziam.
5. A Progressão
Atos pode ser estudado a partir da progressão
numérica ocorrida na igreja primitiva, a qual
cresceu sensivelmente!9 Como ela cresceu tão
rapidamente? Qual foi o segredo? À medida que
percorrermos o livro, veremos alguns fatos que
afetaram a expansão do cristianismo. Por exem-

plo, Lucas enfatizou que todo cristão deve querer
partilhar o evangelho com outros. Em Atos a
tarefa essencial da igreja é evangelizar, falar aos
outros de Jesus. Além disso, Atos enfatiza que o
evangelho é para todos. Grande parte do livro
diz respeito ao fato de que o evangelho é para
gentios, bem como judeus. Adicionalmente, o
livro enfatiza que o evangelho é para toda classe
de pessoas: ricos e pobres, cultos e incultos,
homens e mulheres, jovens e idosos, morais e
imorais. (Pense nos exemplos de conversão e na
diversidade dos que se converteram.)
A TAREFA
Como foi observado, Atos pode ser estudado
de maneira proveitosa de várias formas, cada
uma com uma ênfase diferente. Teremos oportunidade , porém, de percorrer o material apenas
uma vez. Portanto, tentarei tocar em todos os
temas já mencionados, e outros também. Não
poderei apreciar devidamente nenhum tema,
mas tentarei estimular seu pensamento a possíveis áreas de estudo, de modo que você possa
passar o resto da vida aprofundando-se neste
grandioso livro, o Livro de Atos.
Diferentemente da maioria das obras que
comentam o Livro de Atos, minha abordagem
será homilética; conseqüentemente, o material
poderá ser usado tanto no púlpito como em
grupos de estudo. Quando comecei, meu plano
básico era percorrer o livro em vinte e seis lições
(sem contar com a introdução), assim o material
poderia ser usado por um semestre. Logo encontrei algumas lições que ficaram tão volumosas a
ponto de serem divididas em duas ou mais. Uma
vez que há vinte e oito capítulos em Atos, e
muitos contêm grandes verdades, muitas destas
lições serão extensas demais para uma única
aula ou sermão. Caberá a você fazer uma escolha
entre o material disponível. As necessidades espirituais mais urgentes de seus alunos ou ouvintes
podem ser um fator chave para essa escolha.
Apesar de fazer uma abordagem homilética,
pretendo compreender adequadamente todos os
pontos chaves do texto. Se estes pontos não puderem ser abordados naturalmente na lição, ten-
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Isto se deve ao fato de a principal ênfase dos profetas vétero-testamentários era que o Messias estabeleceria um reino.
Os que acreditam no Premilenarismo (veja Glossário) dizem que isto é porque Deus decidiu, em vez de estabelecer o reino,
estabelecer a igreja. A igreja estabelecida no primeiro Pentecoste após a ressurreição de Cristo é o reino predito nas seis
“afirmações sintetizadas” de Lucas (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30, 31). Cada afirmação uma síntese do crescimento.
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Artigos suplementares sobre o Espírito Santos em Atos serão incluídos em futuras edições desta série. 9 Leias as seis
“declarações sintetizadas” de Lucas (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30, 31). Cada uma é um resumo de crescimento.
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tarei abordá-los nas notas de rodapé e em artigos
suplementares.10 Visto que o material desta série
pode aparecer posteriormente de forma mais
permanente, você me faria um favor se me
informasse a respeito de qualquer coisa que eu
não tenha explicado adequadamente. Agradecerei quaisquer comentários que desejar fazer.
Para tornar o material mais prático possível,
incluirei anotações de sermões sobre outras
formas de se abordar o material, e também de se
visualizar as informações. À medida que o espaço
permitir, também incluirei alguns artigos suplementares. Espero que este “pacote” de materiais
o estimule a pregar e ensinar sobre o valiosíssimo
Livro de Atos.
Como de costume, ao preparar o material
utilizei múltiplas fontes, muitas das quais podem
ser identificadas consultando-se as notas de
rodapé. Tendo pregado e ensinado a respeito de
Atos há mais de quarenta anos, não há como dar
crédito a todos os que contribuíram para a minha
compreensão do livro. Todavia, devo mencionar
que o estudioso de grego J.W. Roberts foi meu
professor no curso de Atos, na Universidade

Cristã de Abilene, na primavera de 1954 — e que
a referência a que mais tenho recorrido nestes
anos é o clássico de J.W. McGarvey, New Commentary on Acts of Apostles (“Novo Comentário
de Atos dos Apóstolos”)11. Para esta série, tentei
abordar o livro como se fosse pela primeira vez,
aprofundando o estudo ao máximo, conforme o
tempo permitiu.
CONCLUSÃO
Jesus não só “continuou fazendo e ensinando”
durantes os anos cobertos por Atos. Ele permanece vivo em Seu corpo, a igreja!12 Ele continua a trabalhar por intermédio de nós. Somos
Seus olhos, ouvidos, braços e pernas (1 Coríntios
12:12–27). Deus ainda está escrevendo a história
da Sua igreja no Seu registro eterno e celestial.
Atualmente, Ele está começando o volume 2113.
Você acha que ele Se agrada com o que está
escrevendo? Deus nos ajude a restaurar não
somente a doutrina dos cristãos do Novo Testamento, mas também o espírito e entusiasmo deles!
Oro para que este estudo contribua para esse
propósito!
❖
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Os artigos suplementares serão incluídos nas edições, utilizando o espaço disponível. Referência adicionais muitas
vezes serão feitas de uma edição para outra. 11 J.W. McGarvey, New Commentary on Acts of Apostles. Delight, Ark.: Gospel
Light Publishing Co., s.d. O comentário de McGarvey é excelente. Algumas coisas nele podem ser antiquadas, mas ainda
assim constitui uma valiosa fonte de reflexões sobre o texto de Atos. 12 Efésios 1:22, 23 observa que o corpo é a igreja. 13 O
século XXI está começando.
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