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“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós 
o Espírito Santo, e serme-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samaria, e até os confins da terra.”

Atos 1.8
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Prefácio

Conheço o Professor Antonio Paulino desde a época em que cursamos 
Bacharelado em Teologia no Seminário Teológico do Oeste – STO – 
nos anos de 2000 a 2004, quando o então aluno (e colega) era, cari-
nhosamente, chamado de Paulino e já se destacava por seu interesse em 
mergulhar nas Escrituras Sagradas; procurando com intrepidez encon-
trar os tesouros guardados na Palavra de Deus, sobretudo, com curio-
sidade ímpar e interpelativa que cumpre as exigências características 
de todo o estudante que almeja alcançar: a sabedoria que somente os 
estudos reservam, para que as palavras do homem fluam com profun-
didade, como diz a Palavra: “Águas profundas são as palavras da boca 
do homem; e a fonte da sabedoria é um ribeiro que corre” Pv. 18.14
A nossa amizade atravessou os anos como se nunca tivéssemos nos afas-
tado, porque nunca deixamos de nos comunicar. 
A exemplo de João 7.38: “ Quem crê em mim, como diz a Escritura, do 
seu interior correrão rios de água viva”, Paulino sempre esteve por perto 
nos momentos de luta sem deixar de nos prestigiar nas horas de alegria 
com suas maravilhosas e espontâneas gargalhadas, um verdadeiro tes-
temunho do fluir do rio de Deus. Seus lábios sempre produzindo, co-
piosamente, uma doce, edificante, temperada e renovada palavra vinda 
diretamente do Espírito Santo para os tempos hodiernos.
Fico extremamente feliz e honrado por navegar nessa trajetória e acom-
panhar o desenvolvimento da vida acadêmica e literária do Docente 
Antonio Paulino da Silva, amigo, servo, instrutor e escritor que desa-
guou na preparação e realização deste importante livro.

Pr. Calixto O. Quintão
Casado com Rosângela Quintão e pai de dois filhos.

Pastor Congregacional – formado no Seminário Teológico do Oeste e 
convalidação diploma pela EST - Escola Superior de Teologia em São 
Leopoldo – RS. 
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Apresentação

Prepare-se para entrar numa viagem emocionante, através das histórias 
bíblicas narradas no livro de atos, recordando as ações dos apóstolos, e 
nas cartas inspiradoras, cuja geografia faz referência às primeiras comu-
nidades cristãs geradas pelo apóstolo Paulo. Neste livro: “De Jerusalém 
a Roma  –  Atos e as cartas inspiradoras” é apresentado um conteúdo 
abrangente do ministério dos discípulos de Jesus, inspirados e moti-
vados pelo IDE do Mestre Jesus de Nazaré. Percebe-se nestas cartas 
a magnífica atuação e o poder do Espírito Santo, que lhes concedeu 
tamanha graça para ganhar almas para o reino de Deus, e ainda, auto-
ridade espiritual sobre as potestades malignas. 
Os leitores desta obra receberão uma renovação espiritual pelas expe-
riências que ainda contemplarão no decorrer de sua vida, quando hão 
de continuar a se fortalecer nos relatos da atuação da igreja primitiva, 
e nas experiências vividas e relatadas nas cartas inspiradoras, cuja obra 
e atuação é daquele que é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, Hb 
13.8.  
O Autor desta obra, o Professor Antonio Paulino da Silva, é dedicado 
aos estudos da Palavra de Deus e sua experiência na prática da sala de 
aula proporciona interação e objetividade ao seu ensino, que, nos úl-
timos tempos, intensificou-se pelo ciberespaço; interagindo, inclusive, 
em nossas videoconferências; agregando experiência e conhecimento 
para além do espaço físico.
E, assim, professor Paulino, vai transcorrendo no livro de atos e nas 
cartas inspiradoras desde o alvo até a conclusão de cada um dos textos 
aqui explanados. 
Paulo, o apóstolo, através de suas cartas inspiradoras, e o Dr. Lucas, 
pelos caminhos traçados por suas narrativas, nos conduzem ao tempo 
do início da igreja fundada por Jesus.  Aquela experiência primitiva 
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nos revela que o mesmo Espírito, que atuou na vida deles e dos demais 
“irmãos do caminho” daquele tempo, continua atuando até hoje em 
nossa vida, de forma viva e eficaz, penetrando em nosso ser como a 
espada única que é, indo até a divisão da alma e do espírito, das juntas 
e medulas, e é hábil para discernir as intenções e os pensamentos do 
nosso coração, Hb 4.12.
Seja maior em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, assim 
como Jesus, que nos deixou seu exemplo e seu amor.

Claudemir dos Santos
Diácono e Coordenador de Comunicação do IBM, (Instituto 

Bíblico Maranata). Formado em Marketing pela Unopar – Universidade 
do Norte do Paraná. Bacharelando em Teologia – pela FTSA - Faculdade 
Teológica Sul Americana.
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De Jerusalém a Roma: Atos e as cartas inspiradoras

Capítulo I Atos dos Apóstolos

 ALVO
O livro de Atos descreve a ascensão e a disseminação do cristianismo, 
começando em Jerusalém, e finalizando em Roma, a capital do Impé-
rio. Os episódios descritos em Atos transcorreram dentro de um perío-
do de cerca de 30 anos (30–62 d.C.) e têm como foco principal a ação 
do Espírito Santo atuando na vida dos comissionados, em especial o 
apóstolo Pedro, Atos caps. 1-12 e o apóstolo Paulo Atos caps.. 13-28. 
O livro é importantíssimo para conhecimento do início da história da 
Igreja. Além disso, Atos fornece um valioso contexto histórico para as 
epístolas paulinas.

Introdução
O livro de Atos relata importantes eventos na história do cristianismo 
a partir da ascensão de Jesus: o derramar do Espírito Santo, o cresci-
mento da Igreja, o progresso do Evangelho de Jerusalém a Roma e até 
os confins da terra. O conteúdo tem como agente na vida dos apóstolos 
e da igreja primitiva a Terceira Pessoa da Trindade, o Espírito Santo de 
Deus. A relevância do seu conteúdo ultrapassa os limites de narrati-
vas históricas. Muitos aprendizados são extraídos dessa magnífica obra 
denominada de Atos dos Apóstolos. O primeiro versículo de Atos de-
manda o viés do livro, é uma continuação do Evangelho de Lucas. No 
primeiro livro diz o que “Jesus começou a fazer e a ensinar”, 
Atos narra o que o Senhor ressuscitado continua a fazer e a ensinar por 
intermédio do Espírito Santo (Atos 1.1,2).

Contexto de Atos
Os Evangelhos desenlaçam com a ressurreição de Jesus e o livro de Atos 
inicia com a ascensão e o início da igreja. As últimas palavras do Senhor 
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foram registradas em Mateus 28.19,20, ficaram conhecidas como a 
Grande Comissão: “Mas receberão poder quando o Espírito San-
to descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1.8).
O livro de Atos narra a história dos comissionados pelo Senhor a fim 
de levar as Boas Novas aos lugares mais longínquos do mundo, dizendo 
que Jesus morreu, ressuscitou e vivo está (Atos 1.1-3). O livro relata 
o crescimento da igreja que começa com cento e vinte membros e, 
em Jerusalém, se multiplica; espalhando-se para a Judeia, Samaria e, 
a partir de então, chega a Roma. O segundo livro de Lucas é um elo 
entre os Evangelhos, encerrando-os, e iniciando as Epístolas. Os Evan-
gelhos finalizam o ministério terreno de Jesus com seu nascimento, 
crescimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão; Atos, então, dá 
início à expansão da igreja.
Lucas, ao escrever Atos, não o faz simplesmente como historiador, de 
modo que há momentos, nos relatos, onde ele se insere como testemu-
nha ocular de muitos dos fatos por ser um companheiro nas viagens 
missionárias de Paulo, aos quais registrou usando o pronome na pri-
meira pessoa do plural (Atos 16.10-17; 20.5-21.18; 27.1-28.15). O 
crescimento da igreja primitiva está pautado em duas bases:  Oração e  
Ministério da Palavra:. “e nos dedicaremos à oração e ao ministério da 
palavra” (Atos 6.4).
A palavra grega para Atos é “praxeis”, que quer dizer: Os Atos dos 
Apóstolos. Praxeis era usado na literatura grega para resumir os feitos 
de homens ilustres. O livro de Atos registra os feitos de Pedro (1-12) 
e Paulo (13-28) e de muitos outros servos do Senhor, homens ilustres 
como Estêvão (Atos 6.8-15;7.54-60); Filipe (Atos 8.4-8); Pedro e João 
(Atos 8.14-25); Barnabé (Atos 11.19-26;13.1-3); Tiago e Pedro (Atos 
12.1-8); Timóteo (Atos 16.1-5; Lucas 16.17 e Silas 16.19-26).
O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido também como “Atos do 
Espírito Santo”. Lucas narra nesse segundo livro os “Atos do Espíri-
to Santo”; operando através dos apóstolos e da igreja. O Espírito Santo 
é o personagem principal do livro.
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Lucas não era apóstolo, era um companheiro de Paulo nas viagens 
missionárias e, em muitos momentos, testemunha ocular de muitos 
dos fatos narrados (caps. 13-28). Ele seguiu o mesmo processo quando 
escreveu seu primeiro livro (Lc 1.1-4), o único companheiro de Paulo 
que foi até o seu martírio em Roma, conforme descrito na última carta 
a Timóteo (2 Tm 4.9-11), “O médico amado” (Cl 4.14).
O livro de Atos é segmentado de modo que os capítulos 1-7 são dirigi-
dos à Igreja, crescimento de Jerusalém a Judeia. Os capítulos 8-12 são  
dirigidos para Pedro, para o poder do Espírito Santo, que estava sobre 
Jesus, agora está operando na vida dos apóstolos, e para o crescimento 
de Samaria a Antioquia. Durante esse período da história, aconteceu 
a conversão de Saulo (cap. 9), um evento de tamanha relevância que 
Lucas menciona nos capítulos 9, 22 e 26. Os  capítulos 13-28 são  diri-
gidos ao ministério do apóstolo Paulo, que tem como propósito pregar 
o Evangelho para os gentios de forma que alcance os confins da terra.
Atos, embora seja o livro que registra os fatos históricos relacionados à  
Igreja Cristã nos seus primeiros anos, não deve ser considerado apenas 
como um livro histórico. Visto deste ângulo, Lucas teria falhado no 
seu propósito. O livro narra o nascimento da igreja.  De certo modo 
ela sempre existiu, mas não da forma como a conhecemos hoje. Qahal 
era o ajuntamento do povo de Deus no Antigo Testamento:  os hebreus 
usavam este  termo hebraico para denotar as suas assembleias. Con-
gregação é um grupo de pessoas reunidas para determinado propósito 
ou atividade. Tem a sua origem etimológica na palavra grega ekklesia, 
que significa literalmente “chamada para fora”, de ek, “para fora”, 
e klesis, “chamada”. A palavra hebraica equivalente é qahal, usada 
com referência à congregação de Israel. Entre os textos em que aparece 
o termo, podemos citar: Dt. 23.1-3; Ne. 13:1 e Lm. 1.10. A Septua-
ginta traduziu por ekklesia a expressão hebraica qahal, mostrando 
que o povo de Israel se apresentava solenemente diante de Deus. De 
modo que o termo igreja vem da palavra grega “ekklesia”, do verbo 
kalein (Gl. 1.15), que significa “chamar”.
A Igreja da forma que a conhecemos hoje, como comunidade univer-
sal, nasceu em Atos, capítulo 2. Essa Igreja é um modelo a ser seguido 
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por nós, podemos dizer que é a planta original que os reformadores 
utilizaram para fazer a Reforma do século XVI. Eles olharam a planta 
modelo e concluíram que a Igreja que eles estavam vendo não obedecia 
aos princípios ali descritos.
Atos apresenta uma igreja que cresceu em qualidade, de modo que essa 
qualidade transformou-se em quantidade. Os números são importan-
tes, até porque a Igreja primitiva cresceu e multiplicou-se (Atos 12.24; 
19.20).
Autor – Lucas
Tema – A obra do Espírito Santo na história do cristianismo.
Data – 62 d.C.
Destinatário – Teófilo.
Conteúdo – A iniciação da Grande Comissão de Jesus “Jerusalém 
a Roma”, para formar discípulos de todas as nações (Mt. 28.18-20; 
Lu. 24.46-49; Atos 1.8).
Propósito – A chave para o objetivo de Atos está no primeiro ver-
sículo, em que Lucas expressa  que Atos é uma continuação do seu 
primeiro livro. O Evangelho diz o que “Jesus começou a fazer e 
a ensinar”, Atos relata o que o Senhor ressuscitado continua a fazer 
e a ensinar através do Espírito Santo.
O Espírito Santo em ação – O poder do Espírito Santo através da 
Igreja é a característica predominante no livro de Atos. O livro foi até 
mesmo chamado de “Atos do Espírito Santo”. O mesmo poder 
do Espírito Santo na vida de Jesus em Atos capítulo 2 deu a mesma 
autoridade aos seus discípulos. O livro de Atos é a história dos discípu-
los recebendo o que Jesus recebeu, a fim de fazer o que Jesus fez (Atos 
10.38). No capítulo primeiro diz: “Escrevi o primeiro livro, ó 
Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a 
fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, 
depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo 
aos apóstolos que havia escolhido”.



19

De Jerusalém a Roma: Atos e as cartas inspiradoras

O primeiro livro refere-se ao Evangelho de Lucas que narra o nasci-
mento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Em 
Lucas, Jesus começou a fazer.  Em Atos 1.8, ele continua a fazer por 
intermédio do Espírito Santo; usando os apóstolos  e a Igreja.
O centro do ensino de Jesus em Atos está na “Pessoa do Espírito 
Santo”. A vinda do Espírito Santo é definida como a promessa do 
Pai, Seu batismo e descida para dar poder.
O objetivo de Lucas no primeiro capítulo é introduzir os temas princi-
pais do livro, que é o Espírito Santo, o dever cristão do testemunho, a 
importância de instruir e fazer. Tudo o que acontece no livro de Atos é 
consequência do cumprimento da promessa de Deus de batizar o seu 
povo com o Espírito Santo (Jl 2.28-32).
O propósito amplo do autor, ao escrever Lucas e Atos, era levar o leitor 
a ter plena certeza das verdades em que fora instruído (Lc 1.4). Com 
este objetivo em mente, podemos dizer que o texto narrado em Atos 
2.38, primordialmente, tem o propósito evangelístico, afinal, o texto 
é um convite à aceitação do Evangelho e também é direcionado ao 
estudo teológico, pois mostra a importância do arrependimento e do 
batismo.
Lucas empreendeu uma acurada investigação ao escrever, e teve como 
destinatário Teófilo que significa “amigo de Deus”. Tinha como 
alvo que o destinatário tivesse plena certeza dos fatos (Lucas 1.3,4).

Assuntos Abordados em Atos:
a. Apologético
b. Biográfico
c. Conciliatório
d. Doutrinário
e. Evangelístico
f. Histórico

Os eventos narrados em Atos ocorreram, aproximadamente, entre os 
anos 30 e 62 d.C. No começo (At 1.1-8:3), a igreja estava totalmente 






