CURSO DE BÍBLIA – AULA 20-A - PRÓLOGO
ATOS DOS APÓSTOLOS
COMO FOI DIVIDIDO ?
Prólogo - Dedicatória a Teófilo. (At 1,1-5)
Como no evangelho, Lucas dedica esta segunda parte de sua obra a Teófilo. Uma
explicação completa sobre quem seria Teófilo você encontra na AULA 10.
Lucas retoma o final do seu Evangelho, falando sobre a ascensão de Jesus, após passar 40
dias ainda entre os discípulos, orientando-os sobre o Reino de Deus. Jesus ordena que não
se afastem de Jerusalém até que recebam o batismo no Espírito Santo.
O que acontecerá no dia de Pentecostes.
Pentecostes significa “qüinquagésimo”. Ou seja, 50 dias após a Páscoa.
Originalmente era uma festa do antigo calendário bíblico associada ao festival judaico da
colheita (Shavuot).
Comemorava os cinquenta dias após o êxodo (libertação do Egito) , quando o povo
hebreu recebeu os dez mandamentos, no Monte Sinai.
Tinha outros nomes,tais como: Festa das semanas e festa das primícias.
Na Igreja cristã o nome Pentecostes só se firmou por volta do ano 330 d.C., com a
popularização da língua grega por todo o mundo.
Para nós, cristãos católicos, o Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de
Páscoa e no sétimo dia após a celebração da Ascensão do Senhor.
A Ascensão – (At 1,6-12)
Com todos os Onze reunidos, estes ainda perguntaram a Jesus:
“Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel ?” (At 1,6 )
Jesus respondeu que não cabia a eles conhecer os tempos e momentos que o Pai fixara
com Sua própria autoridade. Disse-lhes, ainda, que receberiam a força do Espírito Santo e
que seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da
terra. Dito isto foi elevado aos céus numa nuvem. Dois homens de branco (anjos)
questionaram o porque dos discípulos estarem ainda olhando para o céu, uma vez que
Jesus já desaparecera. Dizem aos discípulos que assim como subiu aos céus Jesus
retornará.
Resumo: Dedicação a Teófilo, o alerta sobre o Pentecostes, a Ascensão de Jesus.
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