Possíveis Fontes
Usadas por Lucas
Lucas 1:1–4 (que serve de introdução não
somente para o Livro de Lucas, mas também
para o Livro de Atos) salienta que Lucas fez uma
“acurada investigação de tudo desde sua
origem”. Não sabemos quais foram todos os
lugares em que Lucas esteve nem todas as pessoas
que ele consultou, mas eis aqui várias fontes que
ele pode ter usado ao escrever Atos1 :
1) Experiência pessoal. Lucas viajou extensivamente com Paulo (note as passagens com
“nós” em Atos). A natureza detalhada do relato
dessas viagens sugere que Lucas pode ter feito
um diário enquanto viajava.
2) Paulo. Enquanto viajavam, Paulo pode
ter partilhado com Lucas o que aconteceu com
Estêvão quando esteve perante o Sinédrio (cf.
Atos 7:58; 8:1), fatos sobre sua própria conversão
e o início de seu trabalho, bem como detalhes de
suas viagens antes de Lucas juntar-se à sua equipe. Paulo também recebeu revelações especiais
do Senhor (2 Coríntios 12:1, 7) incluindo revelações sobre a vida de Jesus (1 Coríntios 11:23–25).
3) Os decretos apostólicos de Jerusalém.
Esses decretos foram escritos e enviados a
Antioquia da Síria (Atos 15:22–29; veja 21:25).
Provavelmente foram guardados em Antioquia.
Observe que, segundo a tradição, Lucas era de
Antioquia.
4) Manaém (Atos 13:1). Manaém, um cristão
de Antioquia, “que fora criado com Herodes, o
tetrarca” (NVI) pode ter contado a Lucas muitas
coisas sobre a família herodiana.
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Adaptado de Bruce M. Metzger, The New Testament:
Its Background, Growth, and Content (“O Novo Testamento: Seu Contexto, Crescimento e Conteúdo”). New
York: Abingdon Press, 1965. 2 Uma antiga tradição diz
que João levou Maria consigo para Éfeso e que ali ela
morreu. Mesmo que isto seja verdade, pode ter
acontecido depois de Lucas ter visitado Jerusalém.

5) Filipe, o evangelista. Enquanto Lucas estava
em Cesaréia, ele ficou na casa de Filipe (Atos 21:8),
que pode lhe ter informado a respeito da instituição
dos sete (Atos 6:1–6) e das conversões dos samaritanos e do eunuco etíope (Atos 8).
6) Mnasom de Chipre. Lucas ficou com
Mnasom de Chipre (Atos 21:16), que pode lhe ter
passado informações sobre o estabelecimento da
igreja em Chipre (Atos 13:4–12).
7) Os líderes de Jerusalém. Enquanto Lucas
estava em Jerusalém (Atos 21:17), ele teve grande
oportunidade de conversar com Tiago, irmão do
Senhor e com outros que ali estavam desde o
começo da igreja. Talvez alguns dos apóstolos
ainda estivessem lá. Talvez Maria, mãe de Jesus,
ainda estivesse naquela região2 . Lucas pode ter
conseguido as informações não somente a respeito dos primórdios da igreja, mas também a respeito do sinédrio realizado em Jerusalém (Atos 15).
8) Outros líderes da igreja primitiva. As
observações de Paulo no encerramento de várias
de suas cartas indicam que Silas, Timóteo e outros
estavam presentes quando Lucas estava com ele.
Esses líderes da igreja primitiva podem ter lhe
passado muitas informações.
9) Histórias escritas ou orais das congregações locais, como a de Jerusalém. O que acontecia a uma congregação era do interesse das
outras. (Nas cartas de Paulo às igrejas, geralmente, ele mencionava que outras congregações
sabiam daquela congregação à qual ele estava se
dirigindo.) Como esses acontecimentos eram
importantes, é possível que tenham sido
registrados.
Esta lista consiste em possíveis fontes usadas
por Lucas para compor seu relato. Todavia, a
fonte mais importante (e a única indispensável)
foi o Espírito Santo.
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