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A EXPANSÃO DA IGREJA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nessa época decidiu-se uma importante questão: O cristianismo continuaria como seguimento judaico 
ou abriria suas portas para todas as etnias (__________________________________________ At 15. 
1-19). 

A igreja nesse tempo estava restrita a Jerusalém e aldeias vizinhas, seus membros eram_________  ou 
____________.  

Prosélitos.  Estrangeiro, nome que os judeus davam àqueles que não eram judeus por nascimento, mas 
que vinham viver no seu país, colocando-se sob a proteção do Senhor e também os que abraçavam a 
religião judaica em outras terras. No N.T. algumas vezes se lhes dá o nome de prosélitos, e outras 
vezes o de ‘piedosos, tementes a Deus’ (At 2.10 - 10.2,22 - 13.16,43).  

 

Os judeus distinguiam duas espécies de prosélitos: 

a) Prosélitos da _____________, que habitavam na Terra Santa, ou mesmo fora dali. Os privilégios 
de que gozavam os prosélitos da Porta eram: pela sua vida santa podiam ter esperança da vida 
eterna, e concedias-lhes habitarem na Palestina, partilhando a sua prosperidade.  
 

b) Prosélitos da _____________, eram aqueles que se convertiam ao Judaísmo, depois de um 
cuidadoso exame, e se circuncidavam, observando toda a lei de Moisés. 

 

Houve algumas prisões e interrogatórios, mas os _____________ (At 4.6) e a _________________ (At 
2.47) impediram os líderes dos sacerdotes de tomarem atitudes drásticas (At 4.21). 

O _____________ temia o povo; por isso não maltratou os apóstolos (At 5.26). 
 

Perseguição de Estevão:  

A defesa de ___________ foi perante o Sinédrio, mas fora levado para lá por __________________, e 
não pelos próprios chefes. 

Seu discurso deixou o povo com tanta raiva que foi morto a pedradas sem um julgamento (At 7.58). 

Após a morte de Etevão, uma grande ______________ desabou sobre a ________ por parte dos 
_______, que consideravam o _________________ uma ______________ a combater (At 8:1-5). 

Mais tarde, a perseguição atingiu também os próprios _______________ (At 12:1-3). 

Os cristãos dispersos levavam o evangelho, começando a se formar ________ fora da Judéia. 

 

O ________________________________ (At 5. 34-39)  E agora digo-vos: Dai de mão a estes homens, 
e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não 
podereis desfazê-la; para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. 

Este período termina com a crise provocada pela política do imperador Calígula (37 a 41 d.C.) e pela -
__________________ aos cristãos por parte do rei Herodes Agripa I (41 a 44 d.C.). 

Os ________________ espalham-se pelas regiões do Mediterrâneo, inclusive _______, e fundam 
várias comunidades. 

Sofrem perseguições, primeiro das autoridades religiosas do Judaísmo e, a partir do século I, 
dos romanos. 

 

1) ANOS 40 - 70 

A partir do capítulo 9, o livro de Atos começa a falar do ministério de __________, o apóstolo dos 
___________. 

Em 50 d.C. A igreja estava estabelecida na Síria, Frigia, Ásia central e Europa.   

Em Jerusalém, após alguns problemas, a Igreja aceitou os gentios como irmãos 
(“_________________________________”, At 15:1-31), chegando até a receber sua ajuda material 
(Rom 15:26-27).  

Nesses trinta anos o evangelho se expandiu por todo o império, chegando a todas as grandes cidades, 
inclusive a capital Roma, o “fim do mundo” (At. 1,8). 

HISTÓRIA DA IGREJA - 2019 

 



 
 
Se seguirmos a descrição das três viagens de Paulo e seus companheiros, narradas nos atos dos 
apóstolos, vemos que eles percorreram em torno de 16 mil quilômetros. Enfrentaram muitos problemas 
(2cor 11,25-26) e também dificuldades da própria missão de anunciar o evangelho. 

→ Do Oriente   → para o ______________ 

→ Da Palestina  → para a ____________________________ 

→ Da cultura judaica  → para a cultura ______________________ 

→ Da realidade rural  → para a realidade urbana 

→ Das comunidades   → para comunidades ao redor das casas nas periferias das  
    redor sinagogas                       grandes cidades da _______________________. 

 

A VOCAÇÃO UNIVERSAL DA IGREJA 

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
_______________________________; 
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos séculos. Amém. (Mateus 28:19,20) 

 

2) PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DO PRIMEIRO SÉCULO 

ANO 65 - INCÊNDIO DE ROMA 

O imperador Nero acusa os _____________ e intensifica as _______________. 

O incêndio de Roma que devastou 10 dos seus 14 bairros no ano 65 d.C. 

O imperador Nero, acusado pelo povo de ser o seu autor, lançou a culpa sobre os Cristãos. 

Inicia, assim, a segunda perseguição que durará até 68 d.C. e perecerão, entre outros, os apóstolos 
______e ________.  

 

ANO 70 

Tito destrói Jerusalém e o templo. Aumenta a separação entre o ______________________________. 

A revolta judaica em Jerusalém que levou à sua destruição em 70 d.C. 

Com o fim das instituições religiosas judaicas ocorre a separação definitiva entre cristãos e 
judeus, tornam-se religiões __________________. 

 

Outros Acontecimentos 

 
•  os apóstolos e primeiros cristãos foram sendo apedrejados, decapitados, crucificados, 

queimados e mortos à espada (At 8.1-4; Hb 11.36-38). 
•  à medida que os primeiros cristãos iam saindo do cenário, ______________ levantados por 

deus com o mesmo zelo e autoridade, a fim de darem continuidade à expansão do evangelho. 
 

Estas passagens foram marcadas profundamente pela mudança de ______________________ e pela 
tensão entre os cristãos vindos do judaísmo e os novos cristãos que vinham de outras culturas (At 15; 
Gl 2).  
 

Foi um doloroso processo de conversão com muitos conflitos interno do próprio cristianismo.  
 

A passagem da visão de um povo ___________, privilegiado por Deus entre todos os povos para a 
certeza de que em Cristo todos os povos faziam parte de um único _____________ (multirracial e 
pluricultural) diante de Deus (Ef 2,17-19). 
 

TAREFA PARA CASA: Ler Atos Cap. 4, 5, 6 
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