Uma Cronologia
do Livros de Atos
Em relação às datas dos acontecimentos
dos primórdios da igreja, temos pouquíssima
informação precisa. Mesmo as cronologias
elaboradas por eruditos conservadores variam
consideravelmente entre si quanto à primeira
parte de Atos. Mas, a maioria dos eruditos
conservadores datam a segunda parte do Livro
de Atos apresentando cronologias que variam
em poucos anos, pois várias datas seculares
podem ser vinculadas à história de Atos.
1. O primeiro Pentecostes, 30 1 .
2. A dispersão da igreja de Jerusalém e o
início da evangelização fora de Jerusalém (os samaritanos, o eunuco), 33/34.
3. A conversão de Saulo, 34/35.
4. Saulo foge de Damasco, 37.
5. A continuação da evangelização fora de
Jerusalém (a conversão de Cornélio, o
estabelecimento da igreja de Antioquia,
etc.), 34–43.
6. A morte de Tiago, Pedro é liberto
miraculosamente e a morte do Rei
Herodes Agripa I, 44.
7. Socorro para a fome em Jerusalém, 46.
8. A primeira viagem missionária de Paulo,
46–48.
9. O concílio de Jerusalém, 49.
Gálatas é escrita, 48/49 ??
10. Os judeus são expulsos de Roma, 49.
11. A segunda viagem missionária de Paulo,
49–52.
1 Tessalonicenses é escrita de Corinto, 50.

2 Tessalonicenses é escrita de Corinto,
50/51.
12. A terceira viagem missionária de Paulo
e a viagem a Jerusalém, 52–57.
(Alguns datam os escritos de Gálatas neste
período.)
1 Coríntios é escrita de Éfeso, 54/55.
2 Coríntios é escrita da Macedônia, 55/56.
Romanos é escrita de Corinto, 56.
13. A prisão de Paulo em Jerusalém e o
cárcere em Jerusalém e Cesaréia, 57–59.
14. A viagem de Paulo a Roma, 59–60.
15. A primeira prisão em Roma, 60–62.
Efésios é escrita de Roma.
Colossenses é escrita de Roma.
Filemom é escrita de Roma.
Filipenses é escrita de Roma.
–O LIVRO DE ATOS TERMINA AQUI–
16. Paulo é solto e viaja mais (para a Espanha
e outros lugares), 63–66 (?).
1 Timóteo é escrita da Macedônia,
64/65 (?).
Tito é escrita da Macedônia, 65/66 (?).
17. A segunda prisão de Paulo e sua
execução, 66/67 (?).
2 Timóteo é escrita de Roma, 66/67 (?).

1
Comentaristas antigos do primeiro século datam os acontecimentos de Atos 2 em 33 ou 34 d.C. É geralmente
reconhecido agora que quando começaram a datar a partir do nascimento de Jesus, usaram o censo errado; o qual
ocorrera vários anos antes do recenseamento que trouxe José e Maria a Belém. Por conta disso, nossos calendários estão
atrasados três ou quatro anos. O primeiro Pentecostes foi cerca de trinta e três anos após o nascimento de Jesus, mas
devido a esse erro, a data determinada em nosso calendário foi 30 d.C.
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