


O livro dos Atos dos Apóstolos é a 

2ªparte do Evangelho de São 

Lucas. Neste livro o autor 

apresenta a atividade dos 

apóstolos como uma 

grande viagem que vai de 

Jerusalém até Roma, o centro do 

mundo daquela época.

Há quatro pontos 

importantes nesse livro: 

• o primeiro anúncio, 

• a catequese, 

• a vida das comunidade e

• a missão



O primeiro anúncio – para provocar a conversão daqueles 

que ainda não aceitavam Jesus Cristo.

A catequese – é o aprofundamento da fé daqueles que já 

se converteram mas, precisam conhecer melhor a os 

ensinamentos e a prática de Jesus.

A Vida das comunidades – a ação dos apóstolos dá 

origem às primeiras comunidades cristãs, baseadas na 

fraternidade e na partilha. O livro narra aqui, os conflitos e 

dificuldades, que essas comunidades viveram.

A missão dos Apóstolos – representada principalmente 

na figura de Paulo. Ele é apresentado como o modelo do 

missionário que leva o Evangelho por todas as partes, até 

atingir Roma.





O Cristo Ressuscitado envia o Espírito Santo 
sobre os Apóstolos.

“O espírito de Deus, 

que tinha animado 

os profetas antes 

de Jesus e, 

em plenitude, 

o próprio Jesus,  

manifestou-Se  de

modo especial 

no Pentecostes.”
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Os 

apóstolos 

sentem a 

necessidade 

de continuar 

o projeto de 

Jesus. 



A Igreja é portanto “Um sacramento da Comunhão de 
Deus com seu povo”.

A Igreja não nasce de uma só pessoa, mas nasce do 
coração dos  discípulos e das Palavras  e vida de Jesus.



Igreja Povo de Deus é o contrário de Igreja hierárquica 
com os modelos de estrutura monárquico, piramidal já 

existentes há muito tempo na Igreja.



As idéias de São Paulo 
sobre Igreja, 

em “1ª Coríntios, 12”,

falam muito claro, qual o 
modelo apostólico de 
Igreja que deve existir.

Cristo como 
“cabeça” da Igreja 

é quem Salva a      
Humanidade no 

Espírito, amoroso, 
de Deus Pai.



Como ser cristão, aceitar o 
Projeto de Jesus e não 
fazer nada pelos irmãos? 
“Entre eles ninguém 
passava necessidade...” 
(Atos 4,34)

A  palavra IGREJA 
significa ASSEMBLEIA, 
isto é, estar juntos, 
caminhar unidos nas 
tarefas, nas decisões, na 
caridade, nos 
compromissos....



Os Apóstolos 
iniciam a Missão 
da Igreja sob as 

pegadas e 
palavras de Jesus 

Cristo;
“Depois que 
Estêvão foi 
apedrejado, 

alguns membros 
da comunidade 

foram para a 
Samaria e a Síria 

(At 2,42-47).



O rabino Saulo perseguia os cristãos. A caminho de 
Damasco, atrás de cristãos, Saulo cai do cavalo… e 
depois disso, torna-se outro homem, vira Paulo...
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“Ainda que eu 

falasse a língua 

dos homens e dos 

anjos, se não 

tiver amor, serei 

como o sino que 

soa, que faz 

barulho......

1Cor, 13



Inicialmente PEDRO preferia 
pregar a Boa Nova somente 
aos Judeus. Mais tarde foi 
questionado por Paulo e, 
levado pelos próprios 
acontecimentos, percebeu 
que o Evangelho era 
também para os “não 
judeus”.

No dia de Pentecostes 
superou o medo e falou 
com grande coragem e 

amor .
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“Pedro, apóstolo de J.Cristo, 

aos que vivem dispersos 

como estrangeiros no Ponto, 

Galácia, Capadócia, Asia e 

Bitínia, vocês foram 

escolhidos por Deus para 

serem de Jesus Cristo e 

foram purificados pelo seu 

sangue. Que a graça e a 

paz sejam abundantes para 

vocês.” (1Pd 1,1-2)



 Conforme as comunidades iam se espalhando, os 
cristãos, por sua vida exemplar, chamavam a 

atenção especialmente dos mais pobres e 
oprimidos. O Cristianismo  era a esperanças de 

dias melhores.

 As pessoas entravam no Cristianismo para ajudar 
na organização, no relacionamento entre classe 

média e escravos, entre mulheres e homens, entre 
cidadãos e os que não tinham direito a nada.... Aí 
nasceu o Testemunho  de uma Fé compromissada.

Sentiam-se chamados a uma Conversão 

permanente:- em primeiro lugar mudar a 

cabeça aprendendo de Jesus, depois ser 

missionário e levar a Novidade aos irmãos.



Assim buscavam :-
- o Louvor a Deus

- a partilha dos bens

- a fé no Senhor Jesus

- o serviço para com a vida do próximo

- a oração e a ação unidas

- a pregação da Palavra

- o respeito à vida da comunidade 

- A preocupação da pregação para os mais 
distantes.......
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Paulo e Barnabé trouxeram dos gentios (pagãos que se 

tornaram cristãos) questões sérias que geraram o 

primeiro Concílio, em Jerusalém.



 Além dos judeus, havia também muitos 
egípcios, sírios, gente da Ásia Menor, que 
se tinham tornado cristãos. 

 Os Cristãos também se distinguiam pelas 
virtudes, eram perseguidos, mas também 

admirados.

 As comunidades cresciam fora de 
Jerusalém, até chegarem a Roma.

O Cristianismo crescia...



A nova Igreja começou a incomodar os poderosos e começou a ser 

perseguida em 81.Ela teve que se refugiar em catacumbas (espaços 

subterrâneos onde aconteciam as reuniões e celebrações) e em casas 

particulares, clandestinamente. Ficou muito difícil o testemunho e o 

anúncio. O primeiro imperador das perseguições foi  Domiciano em 81.

Houve inúmeros 

mártires que se 

negavam a adorar 

outros deuses. 

Nessa época João 

Evangelista teve 

que sair de 

Jeusalém para a 

ilha de Patmos,  

onde escreveu o 

Apocalipce.



A Igreja Católica realiza-se nas Igrejas Particulares 
presididas pelo Bispo. O Papa tem também, como 

missão zelar pela unidade da Igreja.

Sua organização acontece por meio das Paróquias e 
Comunidades. Sempre existe um Conselho Paroquial 
que é responsável por todos os trabalhos da Paróquia 

junto com o Padre.

O Batismo é a 

porta da Igreja.



A  EUCARISTIA torna 

presente  em nossa 
história  o 
acontecimento 

central da salvação, o 
mistério  da morte  e 
Ressurreição de Cristo. 

Esse encontro se torna possível 

pela ação do Espírito Santo. É 

a nova aliança conquistada na 

cruz. 

É o encontro 

mais forte 

entre Deus e 

o ser humano.



Não podemos falar de Igreja Católica sem falar da

outras Igrejas cristãs: os Evangélicos 
(Protestantes, Pentecostais, Crentes...)

E também de Igrejas não 

cristãs: Afro-brasileiros, 

budistas, Islâmica e outras.
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Além do Serviço de Pastoral 
Ecumênica que temos na 
Igreja Católica, chamado 
CONIC, existem várias 
entidades, ONGs que se 
dedicam ao Ecumenismo, 
como o :-

- CESEEP (Centro Ecumênico a 

serviço da Evangelização  e 

Educação Popular) e o 

- CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) 

e tantos outros por toda  a América 

Latina.

E tantos outros, pelo mundo.



“Ide e pregai a todo 
mundo, em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito 
Santo”
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