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AULA 6: VISÃO PANORÂMICA DA LEITURA DE ATOS
Desenvolvimento 1
1

1. INTRODUÇÃO: Uma visão panorâmica da leitura de Atos
A chave para o entendimento de Atos parece estar no interesse de Lucas por este movimento,
orquestrado pelo Espírito Santo, do Evangelho, a partir dos seus inícios baseados em Jerusalém e
orientados para o judaísmo, até tornar-se um fenômeno de âmbito mundial, predominantemente
gentio.
2. Desenvolvimento 1: 1.1

– 6.7

O livro das doze testemunhas – As Doze Testemunhas autorizadas permeiam Jerusalém com a
mensagem do Reino
O tema do livro é a continuação
da obra do Messias ressurreto por
meio de Suas testemunhas oficiais
capacitadas pelo Espírito Santo

1.1-2 - relato lucano
1.3
- autenticação da história – ressurreição
1.4-5 - agente na história – Espírito Santo

B.
PARTIDA

A ascensão de Jesus estabelece os
apóstolos como testemunhas do
Reino sob a influência e o poder
do Espírito prometido, enquanto
esperam o retorno do Messias

1.6-8 - apóstolos comissionados como
testemunhas
1.9-11- ascensão de Jesus perante seus
discípulos

C.
PREPARAÇÃO

A preparação dos discípulos para o
cumprimento da promessa do
Messias consistiu de oração unida
e complementação do número
oficial
das
testemunhas
da
ressurreição

1.12-14 - comunidade unida na expectativa da
promessa de Cristo
1.15-26 - comunidade seleciona 12ª testemunha
com base na Palavra e soberania

D.
PENTECOSTES

O cumprimento da promessa. A
chegada do Espírito capacita as
Doze testemunhas a lançar com
sucesso a mensagem do Reino
entre os judeus

2.1-4

A.
PRÓLOGO

1

- o Espírito manifesta sua chegada visível e
audível
2.5-13 - o testemunho a respeito de Jesus é
apresentado aos peregrinos em seus dialetos
2.14-41 - A mensagem de Pedro. Os fenômenos
testificam a realidade da messianidade de
Jesus e da manifestação do Reino de Deus

Carlos Osvaldo C. Pinto. FOCO E DESENVOLVIMENTO DO N.T., pp. 179ss

Prof. Pr. Walace Juliare

1

ANÁLISE DE ATOS

Ministério Educação T.B.B. 2018

E.
PRÁTICA

O início da vida da comunidade do
Reino – O crescimento da
comunidade
é
baseado
na
demonstração do poder divino
pelos apóstolos e na qualidade de
sua vida comunitária

2.42-44 - comunidade marcada pela unidade
2.45-47 - comunidade marcada pela mutualidade
2.47
- o resultado de sua vida e testemunho
era o crescimento regular da
comunidade

F.
EXPANSÃO EM
JERUSALÉM

O progresso da comunidade do
Reino em Jerusalém ocorre num
contexto de oposição externa e
obstáculos internos

3.1-4.31 - oposição externa
3.1-26 – cura e pregação
4.1-22 – reação do judaísmo oficial ao
crescimento excepcional da comunidade do
Reino
4.23-31 – reação da comunidade do Reino à pressão
externa ampara-se na soberania e poder de
Deus
4.32-5.11 - progresso apesar de obstáculos internos
4.32-35 – altruísmo e demonstração de poder
em testemunho
4.36-37 –contribuição generosa serve como
testemunho
5.1-11 – a tentativa satânica de minar a
eficácia do testemunho da igreja por meio de
Ananias e Safira foi frustrada por uma drástica
disciplina
5.12-42 - progresso apesar de obstáculos internos
5.12-16 – efeito da disciplina - crescimento
5.17-42 – oposição chega aos maus-tratos
físicos
6.1 - diferenças culturais geram conflitos
6.2-6 - a solução apostólica é a escolha de homens
piedosos que orientem essa questão social

Relatório nº 1 – Jerusalém está
permeada com a fé

6.7 – “E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se

multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém
e muitos sacerdotes obedeciam à fé.”

3. Para refletir
 Quais são alguns elementos que encontramos nestes testemunhos que podem ser
aplicados à igreja?
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