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Que fazeis de especial? 
                        Jesus, Mt 5:47 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS 

 

Atos, do grego, praxeis. Atos ou praxeis era uma palavra utilizada na antiguidade para descrever os feitos e as 

realizações de grandes homens. 

O Livro de Atos revela, de fato, os feitos notáveis de personagens do cristianismo primitivo, especialmente, 

pela ordem, Pedro (nos capítulos 1 a 12) e Paulo (nos capítulos 13 a 28). O Livro de Atos revela também feitos 

mediúnicos dos mais notáveis. 

Escritos de Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo afirmam que o autor do 

Livro de Atos é Lucas. Como mencionamos na introdução do Evangelho Segundo Lucas, Lucas era um amigo 

muito querido a Paulo (Cl 4:14), seu companheiro de viagem e médico pessoal. 

Ao escrever o Livro de Atos, Lucas baseou-se em fontes escritas (15:23-29; 23:26-30) e, sem dúvida colheu os 

relatos de personagens-chave, tais como Pedro, João, Felipe e outros da igreja de Jerusalém. Ademais, resta 

claro que o próprio Lucas foi testemunha ocular de muitos dos fatos narrados em Atos (16:10-17; 20:5—21:18; 

27:1—28:16). É muito provável que Lucas tenha escrito o Livro de Atos antes do fim do primeiro cárcere de 

Paulo em Roma, por volta de 60-70 d.C., o que explica o fim abrupto do texto, que deixa Paulo esperando para 

ser julgado perante César. 

Atos dos Apóstolos é um registro histórico dos primeiros trinta anos do Cristianismo. 

Lucas escreve o Livro de Atos para transmitir a Teófilo e a outros que leriam a obra “um relato dos fatos que 

se cumpriram” (Lc 1:1) durante o ministério de Jesus sobre a Terra. O Livro de Atos é uma continuação dos 

registros colacionados no seu Evangelho (segundo Lucas), ou, segundo o próprio Lucas, “um relato ordenado” 

(Lc 1:3). 

Não se sabe quem era Teófilo, o destinatário do Evangelho Segundo Lucas e do Livro de Atos dos Apóstolos. A 

maneira com que Lucas se refere a ele – “excelentíssimo Teófilo (Lc 1:3) – sugere que se tratava de um oficial 

romano de relativa importância (24:3; 26:25). 

São personagens do Livro de Atos dos Apóstolos: Pedro, João, Tiago, Estevão, Felipe, Paulo, Barnabé, Cornélio, 

Timóteo, Lídia, Silas, Apolo, Félix, Festo, Herodes Agripa II e o próprio Lucas. 

Em Atos dos Apóstolos, Lucas enfatiza quer Jesus de Nazaré era o Messias de Israel há muito esperado e 

demonstra que o Evangelho do Reino era oferecido a todos os homens, não apenas ao povo judeu. 

Em Atos, Lucas faz uso frequente de citações do Antigo Testamento, demonstrando erudição e grande cultura, 

como, por exemplo, em: 2:17-21, de Jl 2:28-32; em 2:25-28, de Sl 16:8-11; em 2:35, de Sl 110:1; em 4:11, de 

Sl 118:22; em 4:25-26, de Sl 2:1-2; em 7:49-50, de Is 66:1-2; em 8:32-33, de Is 53:7-8; e, em 2826-27, de Is 

6:9-10. 
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As principais doutrinas apresentadas em Atos são o estabelecimento da igreja (do cristianismo) e a obra do 

Espírito Santo (feitos mediúnicos). 

O Livro de Atos narra o ministério de Jesus sendo transmitido aos seus discípulos, deixando claro qual a missão 

destes: anunciar o Evangelho e proclamar o Cristo ressurreto. 

Vários sermões estão registrados no Livro de Atos, totalizando mais de vinte, sendo que a maioria provém de 

Pedro (sete) e de Paulo (onze). 

Em Atos os atributos da divindade são: Deus é acessível (14:27); Deus é glorioso (7:2,55); Deus é bom 14:17); 

Deus é justo (17:31); Deus é o altíssimo (7:48); Deus é providente (1:26; 3:17-18; 12:5; 17:26; 27:22,31-32); e, 

Deus é Sábio (15:18). 

O Livro de Atos pode ser dividido em quatro grandes partes. A primeira, o prólogo (1:1-8); a segunda, o 

testemunho em Jerusalém (1:9—8:3); a terceira, o testemunho na Judeia e na Samaria (8:4—12:25); e, a 

quarta, o testemunho até os confins da Terra (13:1—14:28). 
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