


Nasce  uma 

nova  Igreja   

 



 
 

O Livro dos Atos dos Apóstolos é a segunda parte 

do Evangelho de São Lucas. 

 

No Evangelho, Lucas apresenta a vida e a atividade 

terrena de Jesus como a grande viagem que vai da 

Galiléia até Jerusalém. 

 

Os Atos dos Apóstolos, apresentam a atividade dos 

apóstolos como a grande viagem  que vai de 

Jerusalém até Roma, o centro do mundo na época. 







Aqui, neste mapa, vemos a distância entre Jerusalém e Roma pelo mar 
Mediterrâneo. Os Atos contam a história dos cristãos em Jerusalém até a 

morte de Pedro e Paulo em Roma, onde está a sede da Igreja Católica. 
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Há quatro pontos importantes nos Atos: 
1. o Anúncio, 
2. a catequese 
3. a vida das comunidades 
4. a missão apostólica 
 

1 – O primeiro anúncio para provocar a conversão daqueles que não aceitaram ou 
daqueles que ainda não conheciam Jesus. Esta foi a primeira atividade dos apóstolos. 
 
2 - A catequese que foi o aprofundamento na Fé daqueles que já se converteram, mas 
sentem necessidade de mais conhecimentos sobre Jesus e sua prática. 
 
3 – A ação dos apóstolos dá origem às primeiras comunidades cristãs, núcleo de uma 
nova sociedade, baseada na fraternidade e na partilha. Com as dificuldades e os 
conflitos. 
 
4 – A missão dos Apóstolos, destacando-se principalmente a figura de Paulo. Ele é 
apresentado como o “agente missionário” que leva a Palavra por todo o mundo (até 
Roma). 



Você sabe o que é um testemunho? 
Conte pra nós um fato onde você  viu um.  

Como que você foi catequizada? 
Lembra-se do nome de sua catequista? 

Você participa de um grupo ou de uma comunidade? 

Conhece algum missionário? Já leu a vida 
de um ou uma? Quem?  



Os Atos dos Apóstolos começam com o fato da 
Subida de Jesus aos Céus. Logo depois,no capítulo 

segundo, vem Pentecostes.  
E aí mesmo, tem início o ANÚNCIO da PALAVRA.  

São fatos muito importantes para nossa vida hoje. 
Porque o Movimento de Jesus só pode existir  quando Ele 
despedindo-se dos Apóstolos e Discípulos, vai até o Pai para 
enviar o Espírito Santo.  
 

A Igreja é obra dos Apóstolos, mas o Anúncio é obra do Espírito 
Santo. E a Igreja não existe, não tem sentido, sem o Anúncio. 
E todos nós somos chamados para esse serviço:  

     “Levar a Palavra até  os confins da terra”. 



Além dos Apóstolos e os novos cristãos, a grande figura deste 
livro é PAULO. 

Paulo era um fariseu 

convicto. Servia o 

Sinédrio e os 

poderosos da época. 

Ele não conheceu 

Jesus pessoalmente. 

Sua conversão 

aconteceu com um 

encontro com o 

próprio Jesus no 

íntimo de seu 

coração. Foi um 



Era um homem judeu da tribo de Benjamim e era também cidadão romano. 
Nasceu em Tarso, fora da Palestina numa colônia judaica fortemente 
influenciada pela cultura grega.. Fabricava tendas e artigos em couro. 
 
Foi para Jerusalém estudar. Falava bem o hebraico e o grego, fora o aramaico 
que era a língua popular na Palestina. 
Paulo era um nome grego e Saulo, judeu. 

Onde  ia depois, como 
missionário, trabalhava 
para não pesar na casa 
onde se hospedava, ou 
no grupo que formava. 
 
Vivia numa situação de 
classe média, mas foi 
capaz de ser 
missionário passando 
por várias peripécias. 
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Houve um conflito na pregação da Palavra e conversão dos novos 
cristãos.Os judeus convertidos não aceitavam os pagãos convertidos. 
Achavam que tinham primeiro que ser judeus e depois cristãos. 
Tinham que ser circuncidados.  

Diziam que  deviam respeitar 
a Lei de Moisés. Ora, os pagão 
nem conheciam Moisés e 
muito menos as Leis judaicas. 

Quando Paulo foi a 
Jerusalém, foi atacado 

inclusive por Pedro, por 
estar dispensando a 

circuncisão. A experiência 
de Paulo, avaliada e 

refletida, convenceu a 
todos. (Atos 15) 



Para ele, Jesus havia 
quebrado todas as 

barreiras. 
O que salva não é o 

simples fato de sermos 
batizados, 

circuncidados, 
 o que salva é a FÉ em 
JESUS e seu Projeto. 

Paulo, ex-defensor do judaísmo mudou completamente sua 
maneira de pensar e começou a defender os pagão e brigar por 

eles. Na realidade, Paulo não estava mais preocupado em buscar 
a unidade dentro do círculo fechado dos judeus.  
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O capítulo 10 dos Atos, conta um fato muito forte e bonito com Pedro.  Deus, 
confirma que Sua vontade é, com certeza, que o Evangelho seja anunciado a 
todos os povos.  
Conta que os cristãos começam a crescer em número e espalhar-se entre os 
pagãos. Surge  a questão com Paulo, Pedro e mais o povo :- 
“Até onde os costumes judaicos são parte essencial da fé cristã?   Até que 
ponto os costumes de outros povos podem ser  
obstáculos para a evangelização?” 

No Cap. 10 lê-se a história de 
Cornélio e o grande ato de Pedro 
que reconhece que Paulo tinha 
razão. Ele tem uma visão especial 
do Senhor que o ilumina e 
entende profundamente que o 
Evangelho deve ser anunciado a 
todas as nações. 



Paulo e Barnabé vão a Jerusalém dialogar com os outros apóstolos, inclusive 
Pedro sobre a questão de judeus e pagãos. 

Surge, então, o Primeiro Concílio de Jerusalém. 
                       O primeiro da Igreja. 
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Você sabe que onde há gente há conflitos. Faz parte. 
Na Igreja também é assim? O que você pensa disso? 

Como  poderíamos  evitar  conflitos?   
Como ajudar as pessoas a serem críticas 
 sem mágoas, ofensas?   



Assim, surgiram 
comunidades em vários 

lugares fora de Jerusalém, 
comunidade de cristãos 

que juntava gente diferente 
entre si:- judeus,pagãos, 
cidadãos e escravos da 
mesma casa, homens e 

mulheres, chefe da 
sinagoga, Crispo e seu 
vizinho, Justo que era 
pagão e não podia ir à 

sinagoga. E assim ia Paulo de cidade em cidade... 



O movimento de Jesus foi se constituindo em Comunidades mais 
estáveis, organizando-se em grupos locais. Só mais tarde recebem 
o nome de Igrejas.  Reuniam-se em casas de família, onde oravam, 
liam as escrituras e ouviam a palavra dos apóstolos e discípulos. 



O amor que existia nas comunidades era muito forte:- a 
fraternidade vivida acontecia entre os pobres, escravos, 

mulheres, doentes, estrangeiros e até desconhecidos, ao lado 
dos donos da casa.  Todos eram iguais, sonhando com uma 

sociedade onde iriam desaparecer as desigualdades. 

Eles se ajudavam no entrosamento entre gente da classe 
média e escravos; entre mulheres e homens, entre cidadãos e 
os que não tinham direito a nada. Daí nasceu o  
Testemunho duma Fé comprometida. 
 
Viviam:- a partilha dos bens 
                o louvor a Deus e a oração 
                a teoria e a prática 
                a fé e o compromisso com a vida do próximo. 
Ouvia-se dizer:- “Vejam como eles se amam” 



Todas as Comunidades tinham os mesmos objetivos:- 
• No culto, celebrar a morte e ressurreição de Jesus; 
• Na convivência fraterna, partilhar o pão; 
• Na sociedade estar presente como fermento na massa  

A unidade entre todas estas comunidades vinha do  
     Batismo que recebiam e da FÉ em Jesus Cristo. 



Quando Paulo chegava a uma 

cidade ele procurava os 

judeus convertidos. 

 Primeiro se reunia nas 

casas com aqueles de boa 

vontade e com os pagãos. 

 Em seguida, através 

das associações populares e 

profissionais, entrava em 

contato com companheiros da 

mesma profissão, tanto 

judeus como pagãos que 

eram curiosos para conhecer 

Paulo e saber o que ele dizia. 



Os contatos eram feitos através dos missionários que vinham 
da Antioquia, Jerusalém, Roma ou outros lugares. Todos faziam 

referência aos Apóstolos escolhidos por Jesus:Pedro, Tiago, 
João e outros mais recentes como Barnabé, Lucas, Timóteo, 

Marcos...Isso contribuía para a comunidade ser perseverante e 
se abrir para o mundo. 



Um novo ardor pela Palavra do Senhor, transformava cada cristão num Apóstolo, 
e muitos em missionários. 
O tecelão na sua associação, o mercador ambulante nas suas viagens, soldado 
na sua tropa, as mulher nos afazeres da casa, o prisioneiro para onde era levado, 
o escravo no seu desejo de libertação, o camponês na sua luta para recuperar a 
sua terra............e assim todos evangelizavam. 
Alguns missionários fundavam novos grupos anunciando a Boa Nova da 
Ressurreição 

Qualquer lugar, 
qualquer casa, 
servia para a 

partilha do Pão 
e da Palavra. 

Como hoje nos nossos bairros. 



Com o tempo,começaram a sentir 
necessidade de mais contatos, 
pois as distâncias eram grandes e 
vários apóstolos ficavam muito 
tempo numa cidade, segundo as 
necessidades. 
E começaram alguns a escrever, 
textos, notícias, cartas.... Que 
formaram o 

Graças a estes escritores que 

relataram a VIDA da Nova Igreja, 

foi se formando a HISTÓRIA DO 

CRISTIANISMO, completada até 

hoje pelos teólogos e estudiosos da 

nossa Religião. 



O rompimento com o Judaísmo se deu definitivamente entre 64 
e 70 d.C. quando os Romanos desmantelaram a Nação Judaica, 
acabou com as organização interna da Palestina, matou muitos 

líderes, destruiu por completo o Templo de Jerusalém e deixou o 
país saqueado e sem rumo, totalmente nas mãos do Imperador. 
Dos grupos político-religiosos mais fortes só ficaram os fariseus.  

.   

E daí  em diante os 
dois movimentos :    
- cristianismo  
- e dos fariseus, 
entraram na 
clandestinidade 



Após  três meses, Paulo e alguns companheiros saíram  da ilha de 
Malta e passando por outras cidades, chegaram a Roma.  
Paulo morou dois anos em Roma numa casa alugada vivendo de 
seu trabalho. Dedicava-se à pregação do Reino de Deus com toda 
coragem. 

Paulo em Athenas-Grecia 

A tradição nos conta que 
Paulo morreu em Roma  
pela espada, junto com 

Pedro que foi crucificado 
de cabeça para baixo. 

“Ainda que eu falasse 
todas as línguas, as dos 
homens e dos anjos,  se 
não tiver amor....nada 

sou.” 



 

Criação das 
comunidades 

Ser Missionário 

Testemun
ho 



Se você tivesse que contar para 
alguém ou para um grupo  alguma 

coisa sobre os Atos dos Apóstolos, o 
que diria? 

Qual foi a ilustração que mais chamou  
sua atenção?  Por quê? 



Textos:- Bíblia 
               Cebi 
               Pe.José Comblin 
               ACO 
               Ivo Storniolo 
Imagens:- Internet 
Formatação:- Ir. M.Eunice Wolff 


