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ACTOS DOS APÓSTOLOS: 

O SURGIMENTO DA IGREJA EM MISSÃO 
 

Sete passos da Missão nos Actos 
 

Hoje, vamos tentar compreender as origens da Igreja tal como ela vai sur-

gindo no Novo Testamento, especialmente no segundo volume da obra de 

Lucas, os Actos dos Apóstolos. 

Os Actos dos Apóstolos, mais claramente do que qualquer outro livro do 

Novo Testamento, mostram como a origem da Igreja é o compromisso com 

a actividade missionária. A finalidade da obra de Lucas, em dois volumes, 

foi mostrar que a missão de Jesus de pregar, servir e dar testemunho do 

reino de Deus era autenticamente partilhada e continuada pela comuni-

dade que surge no período posterior à sua morte e que experimentou a 

ressurreição do seu Senhor. «Para Lucas, o que faz a Igreja é a missão, e o 

que está realmente no coração da Igreja é o impulso do Espírito para o 

crescimento da palavra.» (Legrand) 

 

Primeiro passo: ANTES DE PENTECOSTES 

Ainda que as origens da Igreja tenham as suas raízes no ministério e pes-

soa de Jesus, a sua missão foi a de proclamar, servir e dar testemunho do 

Reino de Deus, e não a de estabelecer uma comunidade separada de Israel. 

Jesus e o seu ‘movimento’ são um dos muitos movimentos contemporâ-

neos de renovação dentro do Judaísmo. 



Todos concordam também que é impossível compreender aquilo que Jesus 

entendeu por ‘Reino de Deus’ numa definição precisa e nítida. Como sabe-

mos, Jesus pregou o Reino de Deus principalmente através de parábolas, 

relatos curtos e cheios de vitalidade que narravam o quase inacreditável 

amor misericordioso de Deus e a sua proximidade iminente. 
 

Segundo passo: PENTECOSTES 
O relato de Pentecostes conta com detalhe o facto de aqueles que escuta-

vam o sermão de Pedro naquela manhã serem pessoas de todas as partes 

do mundo: «partos, medos, elamitas…». A verdade é que são todos judeus 

ou prosélitos – gentios convertidos ao Judaísmo. A função do discurso de 

Pedro é mostrar, sobretudo, que o que aconteceu é a realização plena do 

próprio Judaísmo.  

A noção de uma missão geral e sistemática para os gentios e que o segui-

mento de Jesus implique uma ruptura radical com a tradição judaica ainda 

estava muito longe da mentalidade dos discípulos. 
 

Terceiro passo: ESTÊVÃO 
No começo do capítulo 6, a melodia idílica dos cinco primeiros capítulos 

interrompe-se bruscamente e Lucas, quase em surdina, faz entrar a pri-

meira nota discordante da história da Igreja de Jerusalém: o não fazer caso 

das ‘viúvas helenistas’ na distribuição diária dos alimentos, em comparação 

com as ‘viúvas hebraicas’. A verdade é que os sete escolhidos eram todos 

helenistas, a julgar pelos nomes e seriam os líderes do grupo helenista da 

comunidade de Jerusalém. 

A narração continua com o caso de Estêvão, que é preso e levado diante 

do Sinédrio. Estêvão é apedrejado fora da cidade (como Jesus) enquanto 

confessa Jesus como Senhor e imita o perdão de Jesus aos seus verdugos. 

Quase incidentalmente, Lucas diz que os que apedrejavam Estêvão depu-

seram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo (7,58), que apro-

vava a sua morte (8,1). E assim está introduzido na narração o personagem 

Saulo/Paulo a quem Lucas dará um papel tão importante, na segunda parte 

do relato. Grandes coisas estavam reservadas para ele e para a Igreja. 
 

Quarto passo: SAMARIA E O EUNUCO ETÍOPE 
O capítulo 8, dos Actos, centra-se no ministério de Filipe, um dos sete diá-

conos. Os estudiosos dizem que este capítulo, juntamente com o seguinte 

– que conta a conversão de Saulo – são ‘capítulos-ponte’ para aquilo que 



Lucas considera um avanço importantíssimo destes primeiros anos: a ver-

dadeira missão aos gentios que vai levar a comunidade a tomar consciên-

cia de ser a Igreja.  

Depois começa o relato do eunuco etíope. E também este relato mostra 

que Deus está a levar a comunidade para lá das suas fronteiras, tal como 

Estêvão, companheiro helenista de Filipe, tinha dito que Deus fizera cons-

tantemente na história de Israel. 
 

Quinto passo: CORNÉLIO E A SUA FAMÍLIA 

O capítulo 9 podia descrever-se como uma espécie de entreacto no drama 

que Lucas está a desenvolver. Narra a assombrosa conversão de 

Saulo/Paulo e também faz sair Pedro de Jerusalém para o levar para a Ju-

deia e enfrentar, no seu lugar de primeiro da comunidade, a fase mais crí-

tica da expansão do povo de Deus: a conversão de Cornélio. 

Um autor (Dunn) chama a toda esta secção (10,1-29) a «conversão de Pe-

dro». De facto, ao narrar a conversão de Cornélio, mostra-se como, a um 

nível completamente diferente, Pedro, e com ele toda a comunidade de 

Jerusalém, vai ser transformado.  

Diz um teólogo que ‘este episódio da conversão de Cornélio é uma verda-

deira ruptura’ (Tannehill). Deus está a mostrar novos caminhos e a comu-

nidade vai-se deixando guiar por Deus. Com a conversão de Cornélio co-

meça uma redefinição da própria religião. 
 

Sexto passo: ANTIOQUIA 

Continua o processo, e a narração de Lucas empurra a consciência da co-

munidade ainda para mais longe. O relato de Cornélio termina a meio do 

capítulo 11 inicia-se um novo episódio, de apenas 21 versículos, mas muito 

importante. Um autor qualifica-o ‘como o primeiro encontro real da fé 

cristã com o mundo pagão’ (Andrew Walls). 

De modo diferente do de Cornélio, em que Lucas pôs grande empenho em 

mostrar a dignidade de todos, aqui, em Antioquia, uma das mais importan-

tes cidades do império romano, fica-se com a impressão de que a pregação 

é mais inclusiva, mais programaticamente orientada para os gentios. Anti-

oquia foi ‘onde teve lugar o avanço definitivo para uma missão aos gentios’, 

onde os judeus e gentios viviam lado a lado. 

A verdade é que a prioridade de uma missão de largo alcance, que tem o 

objectivo do mundo inteiro aparece com uma clareza sempre maior.  



Sétimo passo: A MISSÃO AOS GENTIOS 
Os restantes 17 capítulos dos Actos (12-28) oferecem o quadro de uma cons-
tante expansão da missão aos gentios, ainda que Lucas seja cuidadoso em 
mostrar a continuidade deste movimento com as raízes judias da comuni-
dade, mais que a sua descontinuidade. A partir do capítulo 13 começa a se-
gunda parte do livro, na qual as luzes se vão incidir sobre Paulo e a sua missão. 
Paulo não vai deixar de se dirigir aos judeus, mas a verdade é que os judeus 
recusam recebê-la e os gentios acolhem-na. O futuro (para Paulo e talvez 
também para Lucas, com tristeza) está nos gentios, e o reconhecimento 
desta realidade e a resposta à missão que isso implica vai significar o apa-
recimento pleno da ‘Igreja’. 
Os Actos terminam olhando o futuro e convidando a Igreja a continuar com 
a obra de Paulo, no seu próprio tempo e contexto, justamente como Paulo 
– e antes Estêvão, Filipe e Pedro – continuou a obra de Jesus. 

 

Conclusão 
O objectivo deste capítulo era mostrar como à medida que a comunidade 
de Jesus responde ao apelo do Espírito para continuar a missão de Jesus 
por novo e imaginativos caminhos, é nessa medida que se converte em 
Igreja. Acreditamos que a leitura dos Actos mostra que a origem da Igreja 
está intimamente ligada com a sua consciência da missão que se abria di-
ante dela, e que, deste modo, Actos pode oferecer, com verdade, uma forte 
fundamento bíblico para a afirmação de que a Igreja é «missionária, por 
natureza» (AG 2). 
O que se percebe é que o que foi considerado essencial para a identidade 
cristã não foi a ‘ortodoxia’ rígida, mas o reconhecimento de uma identidade 
na diferença, uma unidade na diversidade. E foi a compreensão da relevân-
cia universal de Jesus Cristo e um sentido de urgência para pregar, servir e 
dar testemunho do Reino de Deus. 
Se ser Igreja é estar em missão, estar em missão é responder às exigências 
do Evangelho em contextos concretos, a Igreja ser capaz de se «reinventar» 
continuamente a si mesma para lutar e enfrentar as novas situações, novos 
povos, novas culturas e novos desafios. A existência do Cristianismo parece 
que está sempre vinculada à expansão para lá de si mesma, atravessando 
fronteiras geracionais, culturais, etc. A urgência da missão está vinculada à 
urgência da mudança, adaptação e tradução, ao contexto. Sendo fiel a cada 
contexto, a Igreja continua a ser pro-vocada pelo seu Senhor a partilhar e 
continuar a sua missão. 
O que constitui um sinal na maioria dos casos não é o velho, que se con-
serva, mas o novo, que acontece e surge. 


