PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO - CF

Curso - História da Igreja

A Igreja anunciadora e perseguida
Eventos pós-pentecostes (em Jerusalém)
 Pesca de Pedro – 1º discurso (At. 2, 14-41)
 Cura de um coxo (At. 3, 1-11)
(Assíduo ao templo: todo dia, durante muitos anos. Tinha o seu lugar cativo: a porta
Formosa do templo. É preciso esperar; e às vezes muito, até a graça chegar. Mas, temos
que fazer a nossa parte. O coxo todo dia ia ao templo)
 2º discurso de Pedro no Pórtico (At. 3,12-26)
- a fé em Jesus cura o coxo (At. 3, 16)
 Elemento novo na vida da comunidade: a perseguição. (Jesus já havia dito em
Mt 10, 16ss. Lucas é mais específico: 21, 17 – sereis odiados por todos por
causa do meu nome)
 Prisão de Pedro e João (At. 4, 1-22)
- foi em nome de Jesus que curaram (At. 4,10)
-

autoridades judaicas: proibamos... Que no futuro falem alguém nesse nome (At.
4, 17-18)

-

Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados (At. 4, 23-30)

-

Pentecostes – missão (At. 4, 31)

-

Pregação e milagre dos apóstolos (At. 5, 12-16)

-

Prisão dos apóstolos por parte dos saduceus e libertação por parte do anjo (At. 5,
17-42)

-

A Igreja em expansão (At; 6, 1-7): novo grupo na Igreja de Jerusalém: os
gregos. Há um problema: a assistência às viuvas gregas. Resolução: eleição ou
chamado ao serviço – diaconia. Eleitos sete diáconos helenos (requisitos:
homens/boa reputação/cheios do Espírito/sabedoria [CIC 1024/1029). Imposição
das mãos.

Ordenado para o martírio: Estevão, protomártir.

Entre os anos 33 e 36 d.C
 Prisão do diác. Estevão (At 6, 8-14) – levado ao grande conselho sob grave
acusação (v. 14)
 Duro discurso de Estevão aos judeus (At. 7, 1-53):
- “Vós sempre resistis ao Espírito Santo” (v.51)
- Vossos pais mataram os que prediziam a vinda do Justo, do qual vós agora
tendes sido traidores e homicidas. (v. 52)
- Vós que recebestes a Lei... e não a guardastes (v. 53)
 Martírio de Estevão (At. 7, 54 - 8,1)
I.

II.
III.

O discurso de Estevão ‘vira a mesa’: os judeus de acusadores viram acusados
ante Estevão.
Cheio do Espírito Santo, Estevão é apedrejado.
Autoridade de Saulo:
-

Depuseram os mantos aos pés de um moço chamado Saulo (v.58)

-

Saulo aprovou a morte de Estevão (8,1)

Vocábulo: Mártir
 Do gr. µάρτυς, µάρτυρος – testemunha, mártir
Mártir é aquele que testemunha a fé em Jesus Cristo. Que não mede esforços para levar
a Boa-Nova na radicalidade e fidelidade.
 É um pedido do Senhor em At. 1,8:
καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ...

Perseguição em Jerusalém
Perseguição iniciada - gregos (At. 8, 1)
Apóstolos em Jerusalém (At. 8,1)
Saulo devastava a Igreja (At. 8, 3)
Conversão da Samaria e Pentecostes Samaritano

Samaria: região semipagã, meio apóstata, infestada pelo sincretismo (cf. Jo 4).
 Diác. Filipe (grego ordenado com Estevão) desce a Samaria anunciando a
Palavra com milagres e curas (At. 8,5-8)
 Conversão de uma personalidade charlatã e sedutora da Samaria: Simão, o mago
(At. 8, 9-13)
 A notícia chega aos apóstolos em Jerusalém. Envio de Pedro e João a Samaria –
Pentecostes (At. 8, 14-24)
 Os apóstolos retornam para Jerusalém (At.8, 25)

Conversão do ministro da rainha da Etiópia


O anjo do Senhor pede a Filipe para descer para o Sul (At. 8, 26)



Diálogo com o ministro (At. 8, 27-37)



Batismo do ministro etíope (At. 8, 38)



Filipe foi transportado para Azoto. Prega de Azoto a Cesaréia (At. 8, 40)



Vocação de Saulo (At 9)

