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AULA 1: INTRODUÇÃO E VALOR DO ESTUDO DO LIVRO DE ATOS 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Descrição do curso 
Trata-se de um estudo panorâmica dos principais temas no livro de Atos dos Apóstolos. 
 
Propósito 
O curso alça algumas necessidades que um estudante do livro de Atos tem, e constrói pontes que o ajudem a 
atravessar as barreiras hermenêuticas em seu estudo. 
 
Objetivos 
a) Conhecer 

• Autoria, data e estrutura do livro 
• Síntese histórica do livro 
• Geografia do livro 
• Principais passagens do livro 
• Principais personagens do livro 
• Principais assuntos do livro 

 
b) Descobrir 

• Como a igreja nasceu 
• Processo de organização da igreja 
• Características marcantes da igreja 
• Características marcantes dos líderes 
• Teologia do livro  

 
c) Levar o aluno a: 

• Saber contextualizar os princípios descobertos 
• Crer e estar disposto a edificar uma Igreja baseada nos princípios de Atos dos Apóstolos 
• Crescer espiritualmente através do estudo de Atos 
• Saber extrair a “Teologia Bíblica” de Atos 

 
Atividades para aprendizado durante o curso 

1.  Ler todo o livro de Atos, em uma versão de sua preferência 
2.  Ler todo o livro de Atos, em uma versão que nunca leu 
3. Fazer reflexões sugeridas como parte do tempo devocional semanal 

 
BIBLIOGRAFIA  
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NOGUEIRA, Carlos A. Thomson. Atos. Apostila ministrada no curso Exposição de Atos, no Seminário  
 Bíblico Palavra da Vida, Atibaia, SP, 1994. 
PEARLMAN, Myer. Atos: E as igreja se fez missões. CPAD, 1ª edição, Rio de Janeiro, 1995. 
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2. VALOR DO LIVRO 

 
Informações Introdutórias  

• O título, ATOS DOS APÓSTOLOS, já era conhecido no II século. 

• Atos é a conseqüência lógica dos Evangelhos, e do Evangelho de Lucas. 

• Atos é necessário para as 21 epístolas, principalmente as 13 paulinas. 

• Algumas informações introdutórias: 

o  Autoria: Lucas, o médico amado (Cl 4.14; Fm 24; 2 Tm 4.11) 

o Data: F.F. Bruce defende que a obra foi escrita no decurso de um período extensivo de tempo, e que a 

obra foi completada e publicada, pouco antes de 70 a.C., tendo sua data provável entre 62-67 a.C. 

o Destinatário: Teófilo, um oficial romano residente em Roma. 

• Alguns comentários sobre o propósito de Atos: 

o É a confirmação do Evangelho  

o Lucas-Atos é uma obra evangelística que proclama aos seus leitores a salvação 

o Demonstra como o evangelho tinha em mente os gentios e nãos apenas os judeus. 

o Foi escrito como narrativa dos começos cristãos, com a finalidade de fortalecer a fé e conceder a certeza 

de que é firme o alicerce desta fé 

 

Valor do livro  

A. Registra a continuação dos atos poderosos de Deus, feitos no A.T. e através de Jesus  

B. É uma prova da unidade dos testamentos 

C. É uma prova da soberania de Deus e o cumprimento da Escritura (4.27-29) 

D. É o maior exemplo neotestamentário de como aplicar o evangelho e as epístolas 

E. É a base da autoridade das epístolas paulinas 

 

Valor teológico do livro  

A. É o melhor tratado sobre a Pessoa e obra do Espírito Santo  

B. É uma descrição acurada da ascenção de Jesus, que não existe nos Evangelhos. 

C. É a demonstração da universalidade da mensagem cristã. 

D. É a demonstração do esvaziamente do Judaísmo (lei-judeu), e a aplicação do Cristianismo puro (graça-

gentio). 

E. É a descrição do confronto dos reinos. 

F. É a “práxis” “Eclesiomissiológica”. 

G. É a demonstração do resultado prático da soteriologia na vida de indivíduos. 
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Propósitos do livro 

A. APOLOGÉTICO – Lucas pretendia defender o apostolado de Paulo, complementando, assim, com base 

histórica, suas defesas em tais cartas como Gálata e 2Coríntios. 

B. TEOLÓGICO – O tema do Reino de Deus continua no livro de Atos, como foi apresentando no Evangelho. O 

livro começa com uma pergunta escatológica (1.6) e conclui com terminologia escatológica (28.31). Lucas 

buscava explicar o relacionamento entre a igreja e o Reino de Deus. 

C. DIDÁTICO – Quando Lucas mencionou o “primeiro tratado”, que compôs, ele se referiu a esse propósito 

declarado em seu evangelho, dar um relato preciso e sistemático do desenvolvimento do cristianismo. No 

Evangelho, ele contou as palavras e obras de Jesus Cristo, e em Atos, ele contou a obra do Cristo ressurreto 

feita por meio dos seus apóstolos. 

 
3. REFLEXÃO DA AULA 
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