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Atos – Desafios para a Igreja Contemporânea
Atos 1.1-11
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“E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem
a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouvistes”. Atos 1.4
LEITURAS ADICIONAIS

A IGREJA KALEO PAUTADA NA VONTADE DO SENHOR

Atos é um livro centralizado em
Cristo e focaliza o modelo bíblico
de uma igreja que crescia diariamente e caía na simpatia de todo
o povo, 2.7, operando sinais e
prodígios sob a unção do Espírito,
5.12-16.

O livro de Atos é um dos mais inspiradores do Novo Testamento. Estudálo é fundamental para compreendermos a igreja primitiva: como atuava,
sua firmeza, sua perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações, At 2.42.

Palavras-Chave de Atos: Jesus,
Espírito, Ressurreição, Ascensão,
Igreja.

A leitura do livro é imprescindível para todo cristão que deseja edificar-se
na fé, ampliar a visão ministerial e ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo.
O propósito deste volume é conduzir o cristão ao estudo de importantes
aspectos do livro de Atos dos Apóstolos, aplicando-os à nossa realidade.

Para Quem o Livro de
Atos foi Escrito?

I – ATOS DOS APÓSTOLOS: CONSIDERAÇÕES GERAIS

Teófilo, cujo nome significa
"amado por Deus", é o primeiro
destinatário deste livro, 1.1. Certamente era uma pessoa ilustre,
possivelmente convertido pelo ministério de Lucas, que o chama de
"excelentíssimo", Lucas 1.3-4.

Este livro é importante para o entendimento do restante do Novo Testamento, tanto dos evangelhos, que o precedem, como das epístolas, que o
seguem. Contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja
cristã, e da proclamação do evangelho ao mundo então conhecido na
época, At 1.8. Cobre um período de transição de três décadas de grandes
conquistas e realizações.

A Igreja Continua a Obra
Iniciada por Jesus

O livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, que é mais proeminente nas narrativas do que os apóstolos, 1.2, 5 e 8. Em várias passagens,
Atos dos Apóstolos registra o que veremos o mover do Espírito sobre a Igreja.
Jesus, ressurreto dentre os mortos, continuou a fazer e a ensinar
através da Igreja pelo poder do
Espírito Santo.

Este livro histórico mostra a vida da Igreja, sua natureza, seu objetivo e seu
crescimento. Poderia, também, ser chamado de Atos da Igreja, pois apresenta o fascinante exemplo de uma igreja marcada pela unção, 2.4 e pelos
Encontramos neste livro o estabe- sinais e maravilhas, 5.12-16.

lecimento da Sua igreja que cresceu e se espalhou, alcançando
nações. Podemos conhecer a administração e a eficácia de uma
igreja-modelo, edificada sobre os
princípios ministrados pelo Espírito Santo.
Conteúdo de Atos
O conteúdo de Atos pode ser assim dividido:
a) Fundação da igreja, em Jerusalém, 1.4, 12, 13; 6.7, marcada
pelo derramamento do Espírito, 2:
1-47;
b) Dispersão dos cristãos pela
Palestina, 8.1. Quanto mais perseguida, mais crescente e pujante
era a igreja;

II – ATOS DOS APÓSTOLOS: SEU CONTEÚDO
a) A Igreja em ação – Atos é um livro especial acerca da igreja em ação.
Os cristãos primitivos permaneceram em Jerusalém até que recebessem o
poder do Espírito Santo, 1.4, 8. Após terem recebido a Promessa do Pai,
2.4, aquela timidez que levou esses homens à negação e à fuga nos dias
da crucificação, agora é transformada em coragem e ousadia. Homens "iletrados e incultos" impactaram toda aquela geração, 4.13. Aqueles crentes
tornaram-se ganhadores de almas, multiplicadores de vidas e conquistaram
nações, apesar das perseguições e adversidades vividas, 7.54-60 e 14.56. A Palavra de Deus era ministrada de forma poderosa, 12.24; 16.5 e
19.20.

b) O Espírito Santo em ação – O Espírito Santo é mencionado mais de 50
vezes no livro de Atos, confirmando a sua presença surpreendente no ministério-dos apóstolos. Com o derramamento do Espírito em Atos 2, os discípulos receberam autoridade, 2.14-18; 3.6 e 9.34. O Espírito Santo desceu
sobre os gentios, 10.44-48. O Espírito Santo designava os discípulos para
a obra missionária, 13.2, 4. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o
povo pelo poder do Espírito, 5.12-16. O Espírito Santo dirige os líderes,
d) Viagens missionárias, Atos 8.29, 39; orienta a igreja, 11.28; e 15:28. Atos faz referência, também, à
13.1-4; 15.36 e 18.23.
ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, 1.16 e 20.8.
c) Expansão da igreja na Palestina e Síria, 9.32. De Jerusalém, a
igreja alcança as nações. As prisões, os apedrejamentos, os açoites etc., não puderam resistir à
pujança e ao poder que havia na
vida daqueles irmãos, 14.19-22.

A Vida da Igreja Primitiva
O livro ensina como a primeira geração da Igreja vivia, 2.42, 4.3235, seu compromisso com o jejum
e oração, 6: 4, 13: 3, e o fluir do
poder de Deus pela fé e ousadia
dos apóstolos, 3.16;
Crescimento da Igreja
Em poucos meses de pregação
na unção do Espírito Santo, com
sinais e maravilhas, a igreja primitiva havia alcançado milhares de
pessoas para Cristo.
A igreja crescia em número e em
qualidade de vida espiritual, 2.47;
5.14; 6.7 e 9.31.
Atos e a Universalidade
do Cristianismo
O livro mostra principalmente
como o evangelho se estendeu
aos não-judeus (os gentios). As
narrativas de Atos começam em
Jerusalém e o livro termina relatando atos ocorridos com Paulo
em Roma, capital do Império.
O Antigo Testamento é a história
das relações de Deus, desde os
tempos antigos, com a nação judaica, que tinha a função de abençoar as outras nações.

III – ATOS DOS APÓSTOLOS: SEU VALOR
a) Histórico – O livro cita reis, magistrados, governadores, contextualizando historicamente o início da Igreja, sendo um elo entre os evangelhos
e os demais livros do Novo Testamento.
b) Eclesiástico – Lucas apresenta o glorioso surgimento da igreja, edificada pelo Senhor, Mateus 16.18. A igreja não foi edificada pelos filósofos
de Atenas e nem pelos apóstolos Pedro ou Paulo, mas fundada pelo próprio Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Mostra, também, como uma
igreja sob o mover do Senhor, vivendo em comunhão e em perseverança
nas orações, na doutrina etc. 2.42-47, pode impactar o mundo, operando
sinais extraordinários através de pessoas comuns.
c) Apologético – Apologética é a defesa da fé. O escritor defende veementemente que o Cristianismo não é um ramo herético do judaísmo. Isso
fica evidente nos sermões explicativos de Pedro, 2.14-39 e 3.11-26; a apologia de Pedro perante as autoridades, 4.8-20; a defesa de Estêvão perante
o sinédrio, 7.1-53; a defesa de Paulo em Jerusalém, 21.37 perante o sinédrio, 22.30, perante Félix, Festo e Agripa, 24.1-27, 25.1 e 26.32. Pedro e
João mostram a ousadia que devemos ter como igreja: "não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos", 4.20.
d) Teológico – As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na vida
da Igreja são descritas, marcando um novo tempo de poder, 2.4, e de realizações; a ascensão do Senhor Jesus que é narrada de forma detalhada;
a mensagem da igreja cristã exalta a pessoa e a divindade de Jesus, 2.22;
3.13 e 4.10; uma mensagem de redenção universal, um evangelho centrado em Jesus e que não discrimina, 10.34; relata a promessa da vinda de
Cristo, 1.11, e que a salvação é somente por Jesus, 4.12 e 10.43.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
A promessa do Espírito Santo
A descida do Espírito Santo
A mensagem poderosa da Igreja
A vida de oração da Igreja
A vida missionária da Igreja
A perseguição contra os discípulos
O ministério sobrenatural dos discípulos

VERSÍCULOS NA BÍBLIA
Atos 1.1-11
Atos 2.1-13
Atos 2.14-21
Atos 4.23-41
Atos 13.1-13
Atos 16.19-26
Atos 19.1-20

