CURSO DE BÍBLIA – AULA 21 – TEOLOGIA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
ATOS DOS APÓSTOLOS
Na AULA10 estudamos o Evangelho de Lucas. Aprendemos que originalmente este
evangelho e os Atos eram um só livro.
No século II o evangelho foi separado dos Atos para formar o grupo dos 4 evangelhos.
A vontade de ter os relatos da vida de Jesus, todos juntos, fez com que a Igreja primitiva
escolhesse separar o Evangelho de Lucas do livro dos Atos dos Apóstolos.
Será que a teologia dos dois livros é a mesma?
Ao estudarmos o Evangelho de Lucas aprendemos que a teologia deste evangelho
apresentava uma visão de Deus como um deus misericordioso e um pai afetuoso que se
preocupa com todos, sem distinção de raça, posição social, etc. Um pai preocupado com
seus filhos, um pastor que cuida de suas ovelhas, da mais forte até a mais fraca e
perdida. Poderíamos chamar este evangelho de : O Evangelho do Amor do Pai.
É neste evangelho que encontramos as parábolas:
A OVELHA PERDIDA – A DRACMA PERDIDA – O FILHO PRÓDIGO.
Aqui transborda a graça divina, diante de nossos erros.
Mas e os Atos dos Apóstolos?
Será que também tem o mesmo tipo de teologia?
Tanto o Evangelho de Lucas, quanto os Atos dos Apóstolos foram escritos para um
mesmo público: Pagãos convertidos ao cristianismo.
Mas, enquanto no Evangelho a teologia de Lucas se preocupa em nos mostrar O PAI,
nos Atos a preocupação de Lucas é mostrar o que aconteceu após a Páscoa.
Como a Igreja se espalhou por todo o mundo?
Quem foram os autores desta proeza? Paulo? Pedro? Tiago?
Enquanto o Evangelho nos fala do Pai através do Filho, os Atos no falam da ação do
ESPÍRITO SANTO sobre a Igreja.
O E.S. é o grande ator por detrás da expansão da Igreja. Através de Paulo, Pedro, Tiago,
João, etc.
A teologia dos ATOS DOS APÓSTOLOS, é a TEOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO DE
DEUS.
Do começo ao fim do livro podemos ver a preocupação de Lucas em mostrar a ação do
Espírito Santo na história da Igreja.
Na escolha do substituto de Judas - Atos 1
Grandiosamente em Pentecostes – Atos 2
Nas primeiras curas – Atos 3
Com Pedro e Paulo diante do Sinédrio – Atos 4

Na prisão e libertação miraculosa dos apóstolos – Atos 5
Até mesmo na intervenção de Gamaliel – Atos 5
Na instituição dos 7 diáconos – Atos 6
Na prisão, discurso e morte de Estevão – Atos 7
Com os apóstolos na Samaria – Atos 8
Na conversão de Paulo – Atos 9
Na visão de Pedro na casa de Simão curtidor - Atos 10
Na fundação da Igreja de Antioquia – Atos 11
Na prisão e libertação miraculosa de Pedro – Atos 12
Em Paulo pregando aos judeus e aos gentios – Atos 13
Na evangelização de Icônio – Atos 14
No Concílio de Jerusalém – Atos 15
Nas missões de Paulo – Atos 16 a 20
Na prisão e sofrimentos de Paulo de Jerusalém até Roma – Atos 21 a 28
"... justamente em razão da presença do Espírito agindo a cada instante da história e
em cada fiel, a história não é mais a simples relação dos fatos e dos personagens do
passado; ela é o espelho do nosso presente.
Olhar o passado, é redescobrir nele o que nós vivemos hoje, como os nossos
antepassados o viveram na originalidade de seu tempo, a presença e a ação do
Espírito.
Lucas tem consciência de que o discípulo vive em conformidade com seu Mestre,
Jesus. Mas não se trata de uma imitação artificial duma pessoa desaparecida. Essa
imitação é uma vida no presente, porque ela é conformidade com um Ser Vivo, o
Cristo ressuscitado, animada pela ação permanente do Espírito.”
(Uma Leitura dos Atos dos Apóstolos- Paulus – 2014– Págs.124/1259 )

Enfim, poderíamos chamar os Atos dos Apóstolos com o nome de:
O EVANGELHO DO ESPÍRITO SANTO.
Bibliografia:
- Biblia de Jerusalém – NT – Edições Paulinas - 2014
- Biblia do Peregrino – NT – Editora Paulus - 2005
- Alfred Lappe – As Origens da Bíblia – Vozes 1973
- Alfred Lappe – Interpretação Atualizada e Catequese V.04 – N.T. – Paulinas -1980
- J.Auneau – F.Bovon – M.Gougues E.Charpentier-J.Radermakers –Evangelhos Sinóticos e Atos dos
Apóstolos- Ed. Paulinas – 1985
- Die Apostelgeschichte (Os Atos dos Apóstolos), Gottingen, 1959
- Antiguidades Judaicas – Flávio Josefo
- Uma Leitura dos Atos dos Apóstolos - Cadernos Bíblicos 19 - Paulus e Academia Cristã – 2014
- A Bíblia e nós – Andrew M.Greeley e Jacob Neusner- Siciliano - 1993

