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EEXXCCEERRTTOOSS  BBIIBBLLIICCOOSS  DDOO  LLIIVVRROO  DDEE  AACCTTOOSS  DDOOSS  AAPPÓÓSSTTOOLLOOSS  
 
Actos 1:4,5,12,13,14 !"#$ %&'()*+$ ,+-$ %.%&#$ *%'%/-0)+12.3%&$ 41%$ )5+$ &%$
(1&%)'(&&%-$*%$6%/1&(.7-#$-(&$41%$%&8%/(&&%-$($8/+-%&&($*+$9(0#$41%$

:*0&&%$%.%;$*%$-0-$+1<0&'%&=$9+/41%#$)($<%/*(*%#$6+5+$>(8'0?+1$,+-$@A1(#$

-(&$<B&$&%/%0&$>(8'0?(*+&$,+-$+$"&8C/0'+$D()'+#$)5+$-10'+$*%8+0&$*%&'%&$

*0(&=$")'5+#$<+.'(/(-$8(/($6%/1&(.7-#$*+$-+)'%$,3(-(*+$*(&$E.0<%0/(&#$

+$41(.$%&'@$8%/'+$*%$6%/1&(.7-#$F$*0&'G),0($*+$,(-0)3+$*%$1-$&@>(*+=$$

"#$%)'/()*+#$&1>0/(-$(+$,%)@,1.+H='+*+&$%&'%&$8%/&%<%/(<(-$1)0*+&$%-$

+/(I5+$%$&18.0,(&#$,+-$(&$-1.3%/%&#$%$J(/0(#$-5%$*%$6%&1&#$%$,+-$&%1&$

0/-5+&=$

Actos 2:1,42,46,47 !K1-8/0)*+2&%$ +$ *0($ *%$ 9%)'%,+&'%&#$ %&'(<(-$ '+*+&$
/%1)0*+&$)+$-%&-+$.1A(/=$"$8%/&%<%/(<(-$)($*+1'/0)($*+&$(8B&'+.+&#$%$

)($ ,+-1)35+#$ %$ )+$ 8(/'0/$ *+$ 85+$ %$ )(&$ +/(IL%&=$ "#$ 8%/&%<%/()*+$

1)G)0-%&$'+*+&$+&$*0(&$)+$'%-8.+$%$8(/'0)*+$+$85+$%-$,(&(#$,+-0(-$,+-$

(.%A/0($ %$ &0)A%.%?($ *%$ ,+/(I5+#$ .+1<()*+$ ($M%1&$ %$ ,(0)*+$ )($ A/(I($ *%$

'+*+$+$8+<+=$"$'+*+&$+&$*0(&$(,/%&,%)'(<($+$D%)3+/$F$0A/%N(#$(41%.%&$41%$

&%$3(<0(-$*%$&(.<(/=O$

Actos 4:31-37 !"#$ '%)*+$ +/(*+#$ -+<%12&%$ +$ .1A(/$ %-$ 41%$ %&'(<(-$
/%1)0*+&#$ %$ '+*+&$ P+/(-$ ,3%0+&$ *+$ "&8C/0'+$ D()'+$ %$ ()1),0(<(-$ ,+-$

+1&(*0($($8(.(</($*%$M%1&=$"$%/($1-$+$,+/(I5+$%$($(.-($*+&$41%$,/0(-#$%$

)0)A17-$ *0?0($ 41%$ ,+0&($ (.A1-($ %/($ &1($ 8/B8/0(#$ -(&$ '+*(&$ (&$ ,+0&(&$

.3%&$ %/(-$ ,+-1)&H%$ +&$ (8B&'+.+&$ *(<(-$ ,+-$ A/()*%$ 8+*%/#$

'%&'%-1)3+H)5+$3(<0($8+0&#$%)'/%$%.%&$)%,%&&0'(*+$(.A1-#$8+/41%$'+*+&$

+&$ 41%$ 8+&&1C(-$ 3%/*(*%&$ +1$ ,(&(&#$ <%)*%)*+2(&#$ '/(?0(-$ +$ 8/%I+$ *+$

41%$P+/($<%)*0*+$%$+$*%8+&0'(<(-$(+&$87&$*+&$(8B&'+.+&=$"#$/%8(/'0(2&%$($

,(&($1-#$&%A1)*+$($)%,%&&0*(*%$41%$,(*($1-$'0)3(HO$

Actos 5:40-42 !"$,+),+/*(<(-$,+-$%.%=$"$,3(-()*+$+&$(8B&'+.+&$%$'%)*+2
+&$ (I+0'(*+$ -()*(/(-$ 41%$ )5+$ P(.(&&%-$ )+$ )+-%$ *%$ 6%&1&$ %$ +&$

*%0Q(/(-$0/=$R%'0/(/(-2&%#$8+0&#$*($8/%&%)I($*+$,+)&%.3+#$/%A+?0N()*+2&%$

*%$'%/%-$&0*+$N1.A(*+&$*0A)+&$*%$8(*%,%/$(P/+)'($8%.+$)+-%$*%$6%&1&=$"$

'+*+&$ +&$ *0(&#$ )+$ '%-8.+$ %$ )(&$ ,(&(&#$ )5+$ ,%&&(<(-$ *%$ %)&0)(/$ %$ *%$

()1),0(/$($6%&1&$K/0&'+=O$

Actos 6:7 !"$,/%&,0($($8(.(</($*%$M%1&#$%$%-$6%/1&(.7-$&%$-1.'08.0,(<($
-10'+$+$)S-%/+$*+&$*0&,C81.+&#$%$A/()*%$8(/'%$*+&$&(,%/*+'%&$+>%*%,0($$$$

F$P7=O 
Actos 8:1-8,25 !"$ '(->7-$ D(1.+$ ,+)&%)'01$ )($ -+/'%$ *%.%=$ "$ P%?2&%#$
)(41%.%$ *0(#$ 1-($ A/()*%$ 8%/&%A10I5+$ ,+)'/($ ($ 0A/%N($ 41%$ %&'(<(-$ %-$

6%/1&(.7-#$%$'+*+&$P+/(-$*0&8%/&+&$8%.(&$'%//(&$*($61*%0($%$*($D(-(/0(#$

%Q,%8'+$ +&$ (8B&'+.+&=$ "$ 1)&$ <(/L%&$ 80%*+&+&$ P+/(-$ %)'%//(/$ "&'%<5+$ %$

P0?%/(-$ &+>/%$ %.%$ A/()*%$ 8/()'+=$ "$ D(1.+$ (&&+.(<($ ($ 0A/%N(#$ %)'/()*+$

8%.(&$,(&(&#$%#$(//(&'()*+$3+-%)&$%$-1.3%/%&#$+&$%),%//(<($)($8/0&5+=$

J(&$ +&$ 41%$ ()*(<(-$ *0&8%/&+&$ 0(-$ 8+/$ '+*($ ($ 8(/'%$ ()1),0()*+$ ($
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8(.(</(#$%$*%&,%)*+$T0.08%$F$,0*(*%$*%$D(-(/0(#$.3%&$8/%A(<($($K/0&'+=$"$

(&$ -1.'0*L%&$ 1)()0-%-%)'%$ 8/%&'(<(-$ ('%)I5+$ (+$ 41%$ T0.08%$ *0?0(#$

8+/41%$ +1<0(-$ %$ <0(-$ +&$ &0)(0&$ 41%$ %.%$ P(?0(#$ 8+0&$ 41%$ +&$ %&8C/0'+&$

0-1)*+&$&(C(-$*%$-10'+&$41%$+&$'0)3(-#$,.(-()*+$%-$(.'($<+?#$%$-10'+&$

8(/(.C'0,+&$%$,+Q+&$%/(-$,1/(*+&=$"$3(<0($A/()*%$(.%A/0($)(41%.($,0*(*%=$

U%)*+$ %.%&$ 8+0&$ '%&'%-1)3(*+$ %$ P(.(*+$ ($ 8(.(</($ *+$ D%)3+/#$ <+.'(/(-$

8(/($ 6%/1&(.7-$ %#$ %-$ -10'(&$ (.*%0(&$ *+&$ &(-(/0'()+&#$ ()1),0(/(-$ +$

%<()A%.3+O= 
 

A imagem colocada neste trabalho: 
 

““AApprreennddii  qquuee  uumm  hhoommeemm  ssóó  tteemm  oo  ddiirreeiittoo  ddee  oollhhaarr  oo  oouuttrroo  ddee  cciimmaa  ppaarraa  bbaaiixxoo,,  
ssee  ffoorr  ppaarraa  aajjuuddáá--lloo  aa  lleevvaannttaarr--ssee..””  

((GGaabbrriieell  GGaarrcciiaa  MMaarrqquueess))    
 

A imagem que coloquei na segunda página não foi fruto do acaso, ou apenas 
pelo gosto ou simpatia que nutro pelos esquilos. A imagem mostra-me a alegria 
do trabalho em grupo. Na imagem aparecem três esquilos. Os dois de cima 
desempenham uma tarefa para chegar, alcançar, agradar ao terceiro. Para 
alcançar o esquilo que se encontra no chão e fazer-lhe chegar uma flor, um 
esquilo agarra-se com uma pata ao ramo da árvore e com a outra pata segura 
o amigo. Finalmente, este, pendurado e em risco de queda, faz chegar a flor ao 
terceiro esquilo. 
Utilizando esta imagem fantástica, coloquei nomes a cada um dos esquilos: ao 
primeiro chamei “doze apóstolos”, ao do meio chamei “igreja primitiva” e ao que 
está no solo chamei “sociedade de então”.  
Jesus Cristo começou com os doze, preparou-os para estabelecer a igreja 
primitiva e esta esforça-se, sofre e alcança a sociedade de então e de hoje. 
Obviamente, não bastou a força de vontade. Os apóstolos da igreja primitiva 
necessitaram fazer uso de algumas estratégias. 
Para a elaboração deste texto utilizarei excertos de textos bíblicos de Actos dos 
Apóstolos e vários pensamentos de famosos e alguns outros de autor 
desconhecido. Para uma melhor leitura e percepção, utilizarei a cor azul e o 
estilo itálico para os textos bíblicos e a cor-de-laranja para os pensamentos.  

 
Estratégias utilizadas: 

Atrevo-me a apontar quinze estratégias: obediência, a oração, a presença nos 
templos e nas casas, a unidade, o amor ao próximo, a partilha (vida 
comunitária), a comunicação, os sinais e os milagres, a alegria, o alcance de 
cidades e aldeias, a convicção pessoal e colectiva, a ausência de amargura, a 
ausência de murmuração (queixas), a ausência de auto-miseração e a 
organização e submissão. 
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Obediência 
A obediência foi muito importante para o sucesso da acção da Igreja primitiva. 
E porque estou a referir-me à obediência? Porque apesar de Jesus Cristo já 
não estar presente, eles cumpriram religiosamente com aquilo que Ele lhes 
ordenou. Foram para onde Ele mandou ir. Fizeram o que Ele mandou fazer. 
!"#$ %&'()*+$ ,+-$ %.%&#$ *%'%/-0)+12.3%&$ 41%$ )5+$ &%$ (1&%)'(&&%-$ *%$

6%/1&(.7-#$-(&$ 41%$ %&8%/(&&%-$ ($ 8/+-%&&($*+$ 9(0#$ 41%$ :*0&&%$ %.%;$ *%$

-0-$ +1<0&'%&=$ 9+/41%#$ )($ <%/*(*%#$ 6+5+$ >(8'0?+1$ ,+-$ @A1(#$ -(&$ <B&$

&%/%0&$ >(8'0?(*+&$ ,+-$ +$ "&8C/0'+$ D()'+#$ )5+$ -10'+$ *%8+0&$ *%&'%&$ *0(&=$

")'5+#$<+.'(/(-$8(/($6%/1&(.7-#$*+$-+)'%$,3(-(*+$*(&$E.0<%0/(&#$+$41(.$

%&'@$ 8%/'+$ *%$ 6%/1&(.7-#$ F$ *0&'G),0($ *+$ ,(-0)3+$ *%$ 1-$ &@>(*+=$ "#$

%)'/()*+#$ &1>0/(-$ (+$ ,%)@,1.+H='+*+&$ %&'%&$ 8%/&%<%/(<(-$ 1)0*+&$ %-$

+/(I5+$%$&18.0,(&#$,+-$(&$-1.3%/%&#$%$J(/0(#$-5%$*%$6%&1&#$%$,+-$&%1&$

0/-5+&=O$:V,'+&$WXY#Z#W[#W\#WY;$

 
Oração 

A oração foi sem dúvida alguma, uma estratégia importantíssima. Havia uma 
certa urgência em realizar a obra para a qual foram incumbidos. No entanto era 
necessário também um tempo de meditação, de recolhimento e enchimento. 
“…%-$ +/(I5+$ %$ &18.0,(&H%$ )(&$ +/(IL%&H%#$ '%)*+$ +/(*+HO$$$$$$$$$$$$$$$

:V,'+&$WXWY][XY[]YX\W;  
O lenhador pode perder algum tempo em afiar o machado, mas depois cortará 
melhor a árvore. O motorista perderá algum tempo verificando os níveis dos 
fluidos do veículo, o nível da pressão de ar dos pneus, atestando o depósito, 
mas a viagem certamente correrá melhor e ele ganhará tempo. Recorrendo a 
um lindo pensamento do líder tibetano, o Monge Dalai Lama, ele disse um dia: 
““SSee  qquueerreess  ttrraannssffoorrmmaarr  oo  mmuunnddoo,,  mmeexxee  pprriimmeeiirroo  eemm  tteeuu  iinntteerriioorr..””   

 
Presença nos templos e nas casas 

Sabendo que os templos eram lugar de reunião e encontro de muitas pessoas 
e sabendo que nas casas encontrariam as famílias e conheceriam melhor as 
suas condições de vida e necessidades, o livro de Actos relata essa habitual 
ida e estadia nesses lugares específicos.  
No templo se cultuava, nas casas se convivia. O relato lucano é abundante em 
relatar essa habitual presença dos apóstolos, que terão percebido a 
importância desses lugares e terão aprendido a estar no lugar certo, à hora 
certa, conhecendo e dando-se a conhecer. !"#$8%/&%<%/()*+$1)G)0-%&$'+*+&$
+&$ *0(&$ )+$ '%-8.+$ %$ 8(/'0)*+$ +$ 85+$ %-$ ,(&(#$ ,+-0(-$ ,+-$ (.%A/0($ %$

&0)A%.%?($*%$,+/(I5+=O$:V,'+&$[XY^;$Portanto,$““JJuunnttaarrmmoo--nnooss  éé  uumm  ccoommeeççoo..””  
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Unidade 
Existe uma máxima política e até bastante conotada com a esquerda, no 
entanto, não resisto de introduzi-la neste meu texto: “O povo unido jamais será 
vencido!” Jesus Cristo havia orado pela unidade dos seus discípulos conforme 
nos relata o Evangelho segundo S. João no capitulo dezassete.  
Os discípulos sabiam que essa viria a ser uma tremenda ferramenta desde a 
génese da Igreja. “…'+*+&$ %&'%&$ 8%/&%<%/(<(-$ 1)()0-%-%)'%H%&'(<(-$
'+*+&$ /%1)0*+&H8%/&%<%/()*+$ 1)G)0-%&$ '+*+&$ +&$ *0(&H%$ %/($ 1-$ +$

,+/(I5+$%$($(.-($*+&$41%$,/0(-HO$:V,'+&$WXWY][XY^]YX\W#\[;=$$

““PPeerrmmaanneecceerrmmooss  jjuunnttooss  éé  uumm  pprrooggrreessssoo..””  ((DDeessccoonnhheecciiddoo)) Os apóstolos eram 
amigos, davam-se bem e cativaram multidões através da luz transmitida por via 
dessa unidade. 

 
Amor ao próximo 

Amar não é apenas um desejo ou sentimento pessoal. Amar é um mandamento 
divino. Desde o Antigo Testamento que Deus queria que o povo de Israel se 
amasse. Chegamos ao Novo Testamento e encontramos palavras de Jesus 
Cristo, dizendo: Ama ao teu próximo como a ti mesmo. O Sermão do Monte 
está recheado de versículos que nos levam a este mandamento do amor. Aliás, 
o amor predomina no Sermão do Monte.  
Os apóstolos souberam amar as pessoas, mesmo os mais desconhecidos e os 
mais desfavorecidos. “…"$ %/($ 1-$ +$ ,+/(I5+$ %$ ($ (.-($ *+&$ 41%$ ,/0(-#$ %$
)0)A17-$ *0?0($ 41%$ ,+0&($ (.A1-($ %/($ &1($ 8/B8/0(#$ -(&$ '+*(&$ (&$ ,+0&(&$

.3%&$%/(-$,+-1)&HO$:V,'+&$YX\[;=$Os apóstolos não eram demagógicos ou 
palradores da Boa Nova. Eles viam as pessoas, compadeciam-se das suas 
necessidades e estendiam-lhes as mãos. ““SSee  uumm  ddiiaa  ttiivveerr  qquuee  eessccoollhheerr  eennttrree  oo  
mmuunnddoo  ee  oo  aammoorr,,  lleemmbbrree--ssee::  ssee  eessccoollhheerr  oo  mmuunnddoo,,  ffiiccaarráá  sseemm  aammoorr,,  mmaass  ssee  
eessccoollhheerr  oo  aammoorr,,  ccoomm  eellee  ccoonnqquuiissttaarráá  oo  mmuunnddoo..””  ((AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn)) 

 
Partilha (vida comunitária) 

Não há qualquer margem para dúvidas que havia o mais puro e original 
conceito de comunidade, vida em conjunto, partilha. Foi assim que os doze 
viveram durante três a três anos e meio, vivendo diariamente com O Mestre. 
Partilhavam os alimentos, caminhavam juntos, viajavam juntos, navegaram 
juntos, riram juntos, choraram juntos. Agora que já estavam sem O Mestre, dos 
doze mantinham essa atitude e comportamento. !H%$ 8%/&%<%/(<(-H)+$
8(/'0/$*+$85+H%$8(/'0)*+$+$85+$%-$,(&(#$,+-0(-$,+-$(.%A/0($%$&0)A%.%?($

*%$ ,+/(I5+H%$ )0)A17-$ *0?0($ 41%$ ,+0&($ (.A1-($ %/($ &1($ 8/B8/0(#$ -(&$

'+*(&$ (&$ ,+0&(&$ .3%&$ %/(-$ ,+-1)&H)5+$ 3(<0($ 8+0&#$ %)'/%$ %.%&$

)%,%&&0'(*+$ (.A1-#$ 8+/41%$ '+*+&$ +&$ 41%$ 8+&&1C(-$ 3%/*(*%&$ +1$ ,(&(&#$

<%)*%)*+2(&#$ '/(?0(-$+$8/%I+$*+$41%$P+/($<%)*0*+$%$+$*%8+&0'(<(-$(+&$

87&$*+&$(8B&'+.+&=$"#$/%8(/'0(2&%$($,(&($1-#$&%A1)*+$($)%,%&&0*(*%$41%$

,(*($1-$'0)3(HO$:V,'+&$[XY[#Y^]YX\Y#\Z;=$$
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Portanto tinha razão quem disse que ““ttrraabbaallhhaarrmmooss  jjuunnttooss  éé  uumm  ssuucceessssoo..”” 
Quem quer que tenha sido a pessoa que disse esta frase, estava certíssima. 
““QQuuaallqquueerr  aaccççããoo  eexxeeccuuttaaddaa  ccoomm  eeggooííssmmoo,,  eemm  vveezz  ddee  nnooss  lliibbeerrttaarr,,  ffoorrjjaa  nnoovvaass  
ccoorrrreenntteess  ppaarraa  ooss  nnoossssooss  ppééss..””  ((SSwwaammii  VViivveekkaannaannddaa))  Com a estratégia da 
partilha estamos perante o exercício da política social da Igreja no seu melhor. 

 
Comunicação 

Já desce os discursos de Jesus Cristo, que o povo – religiosos incluídos – se 
admiravam com o seu discurso. Admiravam-se porque falava e ensinava com 
autoridade. Não falava com agressividade, muito menos com austeridade, mas 
os seus ensinamentos tinham autoridade. Causavam impacto nos ouvintes.  
Os Apóstolos adoptam uma nova forma de comunicar. Seguindo os passos do 
Mestre, os Apóstolos da Igreja primitiva começam a pregar com força, garra e 
determinação. Aquele Pedro covarde e tímido já não existe mais. Agora ele e 
todos os outros (e outras, mãe de Jesus incluída) falam com sabedoria e 
autoridade. Falam sem medo. !H%$'+*+&$P+/(-$,3%0+&$*+$"&8C/0'+$D()'+$%$
()1),0(<(-$,+-$+1&(*0($($8(.(</($*%$M%1&H%$+&$(8B&'+.+&$*(<(-$,+-$

A/()*%$ 8+*%/#$ '%&'%-1)3+H)5+$ ,%&&(<(-$ *%$ %)&0)(/$ %$ *%$ ()1),0(/$ ($

6%&1&$ K/0&'+H%$ )5+$ 8+*0(-$ /%&0&'0/$ F$ &(>%*+/0($ %$ (+$ "&8C/0'+$ ,+-$ 41%$

"&'_<5+$ P(.(<(===-(&$ +&$ 41%$ ()*(<(-$ *0&8%/&+&$ 0(-$ 8+/$ '+*($ ($ 8(/'%$

()1),0()*+$ ($ 8(.(</(#$ %$ *%&,%)*+$ T0.08%$ F$ ,0*(*%$ *%$ D(-(/0(#$ .3%&$

8/%A(<($ ($K/0&'+H%$(&$-1.'0*L%&$ 1)()0-%-%)'%$ 8/%&'(<(-$ ('%)I5+$ (+$

41%$ T0.08%$ *0?0(H%#$ %-$ -10'(&$ (.*%0(&$ *+&$ &(-(/0'()+&#$ ()1),0(/(-$ +$

%<()A%.3+=O :V,'+&$Y]\W#\[]^XW`]aXY#Z#^#[Z;$ 
Sem dúvida, a pregação dos Apóstolos não soava a mais do mesmo para o 
povo. O povo não estava indiferente. A comunicação da Boa Nova era um 
autêntico discurso directo ao coração de um povo religioso mas vazio no mais 
íntimo da sua alma. ““OO  ssáábbiioo  nnããoo  eessccaarrnneeccee  ddoo  iiggnnoorraannttee,,  mmaass  eessccllaarreeccee--oo  
ccoomm  aammoorr..””  ((DDeessccoonnhheecciiddoo))  

 
Sinais e os milagres 

O homem do campo ou o homem da cidade, o camponês ou o industrial, o 
pobre ou o rico, o mecânico ou o escriturário, o analfabeto ou o científico, o 
jovem ou o idoso, enfim, todos estavam cansados de discursos mais ou menos 
eloquentes.  
Jesus falava muito bem. Desde os seus doze anos, num episódio em que 
discute no templo com os doutores da lei e os escribas, que todos se 
admiravam da sua sabedoria e inteligência, mas Jesus Cristo também ia de 
encontro às necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais das 
pessoas. Os discípulos aprenderam qual era a sua missão na terra. S. Marcos 
encarregou-se de registar toda essa grande comissão (S. Marcos 16:15-20) e 
agora também falavam eloquentemente e com ousadia, uma vez que eram 
cheios do Espírito Santo, como operavam sinais e milagres em nome de Jesus. 
Esta é uma verdade incontornável. Os doentes eram curados, os oprimidos 
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libertados. !"$ (&$ -1.'0*L%&$ 1)()0-%-%)'%$ 8/%&'(<(-$ ('%)I5+$ (+$ 41%$
T0.08%$ *0?0(#$ 8+/41%$ +1<0(-$ %$ <0(-$ +&$ &0)(0&$ 41%$ %.%$ P(?0(#$ 8+0&$ 41%$ +&$

%&8C/0'+&$0-1)*+&$&(C(-$*%$-10'+&$41%$+&$'0)3(-#$,.(-()*+$%-$(.'($<+?#$

%$-10'+&$8(/(.C'0,+&$%$,+Q+&$%/(-$,1/(*+&=O$:V,'+&$aX^#b; 
Não eram apenas pregações ou lições bíblicas. Os apóstolos haviam passado 
das palavras aos actos, tal como o nome do Livro indica – Actos – e isso era 
música para os ouvidos dos necessitados. 

 
Alegria 

Não seria uma coisa forjada, um sentimento falso, uma imagem de aparência, 
mas existia realmente uma alegria constante no coração e nas palavras de 
cada um, a qual serviu como estratégia de alcance. !H,+-0(-$,+-$(.%A/0($%$
&0)A%.%?($ *%$ ,+/(I5+H%$ 3(<0($ A/()*%$ (.%A/0($ )(41%.($ ,0*(*%HO$$$$$$$

:V,'+&$[XY^]aXa;$

Ninguém é bem sucedido se aquilo que faz for feito sem alegria. Muitos 
jogadores passam noventa minutos no relvado sem alegria e 
consequentemente, faltam os resultados, as vitórias. Muitos hoje jogam por 
jogar. A ausência de alegria causa falta de forças. Se não há alegria logo há 
desmotivação. A alegria dos apóstolos era genuína e autêntica, a prova está no 
texto quando diz que havia alegria na cidade de Samaria. Ninguém pode dar 
aquilo que não tem. Só um palhaço ri quando a sua vontade é chorar ! 
Se um vendedor de um produto que faz crescer o cabelo, for um careca, quem 
lhe comprará as ampolas? E se um determinado vendedor nos apresentasse 
umas pastilhas milagrosas que nos fariam emagrecer 15 quilos em 30 dias, 
fosse um barrigudo, desconchavado, com mais de 120 quilos de peso, 
ficaríamos convencidos? Eu passei por um aborrecimento com o chefe do 
serviço pós-vendas da Kia no Porto. Ele impingia-me constantemente um Kia, 
marca que ele muito elogiava, no entanto o carro dele era um Renault " 
A alegria não era um produto, muito menos uma máscara. Era real, verdadeira, 
pura e só por isso, é que funcionou na perfeição como uma ferramenta e 
estratégia evangelizadora. ““OO  qquuee  nnooss  ffaazz  ffeelliizzeess  éé  oo  qquuee  ddeessffrruuttaammooss,,  nnããoo  
ttaannttoo  oo  qquuee  tteemmooss..””  ((CChhaarrlleess  SSppuurrggeeoonn))    ““……oo  eennccoonnttrroo  ccoomm  DDeeuuss  éé  aa  pprróópprriiaa  
aalleeggrriiaa””  ((SSaannttoo  AAggoossttiinnhhoo))  

 
Alcance de cidades e aldeias 

Referi no início, que os Apóstolos ficaram onde O Mestre os mandou ficar – na 
cidade de Jerusalém. Mas Jesus tinha dado uma orientação geográfica muito 
interessante. Começariam por perto para chegar longe. !H%$ &%/2-%2%0&$
'%&'%-1)3(&$'()'+$%-$6%/1&(.7-$,+-+$%-$'+*($($61*%0($%$D(-(/0($%$('7$

(+&$,+)P0)&$*($'%//(=O$:V,'+&$WXa; 
Devido ao martírio de Estêvão e à dispersão dos crentes, o Evangelho chegou 
à cidade de Samaria e a algumas aldeias de Samaritanos.  
!H%$,/%&,0($($8(.(</($*%$M%1&#$%$%-$6%/1&(.7-$&%$-1.'08.0,(<($-10'+$+$

)S-%/+$*+&$*0&,C81.+&H$"$P%?2&%#$)(41%.%$*0(#$1-($A/()*%$8%/&%A10I5+$



 9 

,+)'/($($0A/%N($41%$%&'(<(-$%-$6%/1&(.7-#$%$'+*+&$P+/(-$*0&8%/&+&$8%.(&$

'%//(&$*($61*%0($%$*($D(-(/0(H$-(&$+&$41%$()*(<(-$*0&8%/&+&$0(-$8+/$

'+*($ ($ 8(/'%$ ()1),0()*+$ ($ 8(.(</(#$ %$ *%&,%)*+$ T0.08%$ F$ ,0*(*%$ *%$

D(-(/0(#$.3%&$8/%A(<($($K/0&'+H$%#$%-$-10'(&$(.*%0(&$*+&$&(-(/0'()+&#$

()1),0(/(-$+$%<()A%.3+O=$:V,'+&$^Xb]aXW#Y#Z#[Z;$

Num tempo em que não havia correio, correio azul, telefones, computadores e 
internet, foi fundamental se espalharem, dispersarem, mesmo que para isso 
suceder, fosse necessária uma perseguição. Só assim poderiam levar a Boa 
Nova a cada cidade ou aldeia. Era o único meio de passar a mensagem, 
através do passo a palavra, do testemunho pessoal. Por isso, sempre que num 
determinado dia, numa qualquer cidade, um apóstolo fosse preso, uma coisa 
estava garantida: havia culto nessa noite e os prisioneiros receberiam uma 
palavra libertadora e transformadora. 

 
Convicção 

Não haveria lugar a crescimento se não houvesse dentro de cada cristão 
primitivo um convicção pessoal. Essa convicção tornou-se colectiva. Muitos 
criam. Em algumas situações todos criam. Todos da mesma casa, família, etc. 
Se a convicção foi uma estratégia motivadora de crescimento, a falta da 
mesma provocaria o contrário. Sem convicção a comunidade cristã 
decresceria, diminuiria e desapareceria. A convicção, a fé, deu “asas” à Igreja 
perseguida. O facto dos primeiros crentes serem pessoas simples e pobres, 
não significa de modo algum que fossem indivíduos sem ideias ou 
pensamentos e muito menos corações vazios de convicção. Ser crente não é 
sinónimo de ser inculto, pelo contrário. O pensamento que escolhi para o meu 
avatar no nosso fórum diz: ““UUmmaa  fféé  qquuee  ppeennssaa,,  uummaa  rraazzããoo  qquuee  ccrrêê..””  
 !H%$'+*+&$+&$41%$,/0(-#$%&'(<(-$N1)'+&H%$'+*+&$+&$*0(&$(,/%&,%)'(<($+$
D%)3+/$ F$ 0A/%N(#$ (41%.%&$ 41%$ &%$3(<0(-$*%$ &(.<(/H+$ ,+/(I5+$ %$ ($ (.-($

*+&$41%$,/0(-H%$($-1.'0*5+$*+&$41%$,/0(-$)+$D%)3+/H%$%-$6%/1&(.7-$

&%$ -1.'08.0,(<($ -10'+$ +$ )S-%/+$ *+&$ *0&,C81.+&#$ %$ A/()*%$ 8(/'%$ *+&$

&(,%/*+'%&$+>%*%,0($F$P7HO$:V,'+&$[XYY#Yb]YX\[]ZXWY]^Xb;$

 
Ausência de amargura 

A ausência de amargura e rancor, contribui para que a mensagem dos 
primeiros crentes fosse credível. Afinal eles pregavam o amor e o bem e 
efectivamente amavam os seus inimigos. Perdoavam aos seus ofensores. Se 
os pregadores de hoje, nos tentarmos imaginar na pele e no lugar de cada um 
dos apóstolos e imaginarmo-nos sendo acusado de coisas que não fizemos, 
como reagiríamos? Pagaríamos com a mesma moeda? Perdoaríamos a 
calúnia? Ou seriamos tão bons que daríamos a outra face? Pedro e o povo 
caem na graça de todo o povo. Paulo ora pelo carcereiro e livra-o de     
cometer suicídio. !H.+1<()*+$($M%1&$%$,(0)*+$)($A/(I($*%$'+*+$+$8+<+HO$$$$$$$
:V,'+&$[XYb; O povo vê e percebe que existe algo em cada um destes homens 
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e em cada uma destas mulheres. A perseguição e a afronta não os deixa 
amargurados, antes contribui estrategicamente para o crescimento da Igreja. $

 
Ausência de murmuração$

Não foi uma estratégia ensinada, muito menos imposta. É inata. Surge do 
coração deles. Cristo havia dito: !V$ >+,($ P(.($ *(410.+$ 41%$ +$ ,+/(I5+$ %&'@$
,3%0+=O Ninguém consegue encontrar vestígios de murmuração no seio da 
igreja primitiva. Em primeiro lugar porque tinham passado por um processo de 
santificação pelo Espírito Santo. Em segundo lugar porque se amavam 
reciprocamente. Em terceiro lugar porque os tempos difíceis aproximam-nos e 
não nos separam. Por último e não menos importante, não havia tempo para 
murmurar. O ritmo de vida do dia-a-dia da igreja primitiva não permitia perder 
tempo em conversas negativas e críticas destrutivas de bastidores. 
Não conseguimos encontrar versículos bíblicos em Actos que nos mostrem os 
irmãos uns contra os outros. Isso só veio a acontecer décadas mais tarde entre 
as igrejas gregas, como é o caso da de Corinto. Portanto, Pedro nunca teve 
necessidade de repreender as críticas, as queixinhas de uns contra os outros. 
É Paulo quem surge com essa intervenção aos Coríntios e não só. 
Esta ausência de murmurações, intrigas e jogos de poder, terá, no meu 
modesto parecer, contribuído como uma estratégia de alcance e crescimento. 
Cheios do Espírito Santo, os crentes primitivos conseguiam cumprir com os 
ensinamentos escutados três anos antes, quando estiveram com O Mestre, 
para o famoso Sermão do Monte.  
Vivia-se um verdadeiro espírito corporativo. Ora, se caíssem na tentação de 
falar mal do corpo, da Igreja, estariam a falar mal de si mesmos, pois eles eram 
o corpo, eles eram a Igreja.   
Não são poucas as vezes que em conversas de rua, nos transportes ou no 
café, escutamos pessoas falar mal do Estado, porque o Estado isto, porque o 
Estado aquilo. Se esses Portugueses tivessem uma verdadeira noção de 
Estado, parariam de criticar, pois o Estado somos nós mesmos. Cada um 
individualmente e juntos num todo, nós somos o Estado. Os primeiros cristãos 
não falavam mal da Igreja, pois eles mesmos eram a Igreja. Que estrategas! 
Os primeiros cristãos foram bastante genuinamente puros no sentido de 
evitarem intrigas e contendas. Foram autênticos! ““SSeerreess  ttuu  mmeessmmoo  nnuumm  mmuunnddoo  
eemm  qquuee  ttooddooss  eessttããoo  sseemmpprree  aa  qquueerreerr  qquuee  ttuu  sseejjaass  oouuttrraa  ccooiissaa,,  eessssaa  éé  aa  ttuuaa  
mmaaiioorr  ccoonnqquuiissttaa..””  ((EEmmeerrssoonn))  

  
Ausência de auto-miseração 

Ser caluniado, sofrer, ser morto, nunca foi motivo de auto-miseração. Ninguém 
se achava coitadinho. Não havia espírito de vítimas nos primeiros cristãos. 
Desistir nunca passa pela cabeça deles e voltar atrás, nem para ganhar 
impulso. As adversidades e vicissitudes eram um estímulo. Imprimiam mais 
força na igreja emergente.  
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Os crentes ficavam por felizes devido ao facto de sofrerem pela sua fé e amor 
a Cristo. Ser julgado por causa da fé cristã, constituía para eles motivo de 
orgulho e satisfação. Aliás, bastava-lhes trazer à memória os macarismos. 
Jesus Cristo havia dito: !c%-2(<%)'1/(*+&$ +&$ 41%$ &+P/%-$ 8%/&%A10I5+$
H%Q1.'(0$%$(.%A/(02<+&HO$:J('%1&$ZXW`#W[; 
Vejamos estes excertos de textos de Actos:$ !H%$,3(-()*+$+&$(8B&'+.+&$%$
'%)*+2+&$(I+0'(*+$-()*(/(-$41%$)5+$ P(.(&&%-$)+$)+-%$*%$6%&1&$%$ +&$

*%0Q(/(-$0/=$R%'0/(/(-2&%#$8+0&#$*($8/%&%)I($*+$,+)&%.3+#$/%A+?0N()*+2&%$

*%$'%/%-$&0*+$N1.A(*+&$*0A)+&$*%$8(*%,%/$(P/+)'($8%.+$)+-%$*%$6%&1&H%$

P%?2&%#$)(41%.%$*0(#$1-($A/()*%$8%/&%A10I5+$,+)'/($($0A/%N($41%$%&'(<(-$

%-$6%/1&(.7-HO$:V,'+&$ZXY`#YW]aXW; 
A impavidez e a serenidade. Impávido e sereno, Estêvão vive os “piores 
momentos” da sua vida e nunca se lamenta. ““AA  hhuummiillddaaddee  nnããoo  éé  aappeennaass  
hhuummiillhhaarr--ssee  ppeerraannttee  oo  oouuttrroo;;  éé  ssiimm,,  mmaanntteerr  aa  sseerreenniiddaaddee  ppeerraannttee  aass  
pprroovvooccaaççõõeess..””  ((JJSSGG)) Depois de uns homens nobres e bons o terem sepultado a 
vida da Igreja continuou igual, sem lugar a lutos, tristezas, lamentos, auto-
piedade, ou qualquer coisa que se pareça. !J(&$ %.%#$ %&'()*+$ ,3%0+$ *+$
"&8C/0'+$D()'+$%$ P0Q()*+$+&$+.3+&$)+$ ,71#$ <01$($ A.B/0($*%$M%1&$%$6%&1&#$

41%$ %&'(<($ F$ *0/%0'($ *%$ M%1&#$ %$ *0&&%X$ %0&$ 41%$ <%N+$ +&$ ,71&$

(>%/'+&HD%)3+/$6%&1&$/%,%>%$+$-%1$%&8C/0'+HD%)3+/#$)5+$ .3%&$ 0-81'%&$

%&'%$8%,(*+HO$:V,'+&$bXZZ#Z^#Zd#^`;$

““SSee  oo  hhoommeemm  ppeerrddeerr  ddiinnhheeiirroo,,  iissssoo  éé  ppoouuccoo..  SSee  ppeerrddeerr  aa  ssaaúúddee,,  iissssoo  éé  mmuuiittoo..  
SSee  ppeerrddeerr  aa  ddiiggnniiddaaddee,,  iissssoo  éé  ttuuddoo..””  ((DDeessccoonnhheecciiddoo)) A ausência de auto-
miseração misturada com uma boa dose de serenidade e impavidez, 
resultaram numa operacional e mui eficaz estratégia. ““AApprreennddee  ccoomm  aa  áárrvvoorree  ee  
ddeeiixxaa  ccaaiirr  aass  ffoollhhaass  sseeccaass  ddoo  ppaassssaaddoo  ppaarraa  qquuee  aadduubbeemm  oo  cchhããoo,,  oonnddee  aass  rraaíízzeess  
pprreeppaarraamm  oo  ffuuttuurroo..””  ((RReennéé  TTrroosssseerroo))  Estêvão, mesmo sendo o primeiro mártir 
da Igreja, não se serviu dessa situação para se vitimizar. Morre dignamente, cai 
de pé, cai como herói da fé! 

 
Organização e submissão 

The last but not the least, a organização da Igreja e submissão dos fiéis à 
liderança, foi uma estratégia que resultou. Talvez não houvesse estrategas. Os 
factos sucederam naturalmente. Mas se quisermos espiritualizar mais a coisa, 
diremos que o grande estratega foi o Espírito Santo e que as coisas sucederam 
sobrenaturalmente, mesmo sem a existência de um aparelho religioso, 
movimento, concílio ou denominação. 
!H%$ 8%/&%<%/(<(-$ )($ *+1'/0)($ *+&$ (8B&'+.+&H8+/41%$ '+*+&$ +&$ 41%$

8+&&1C(-$3%/*(*%&$+1$,(&(&#$<%)*%)*+2(&#$ '/(?0(-$+$8/%I+$*+$41%$P+/($

<%)*0*+$ %$ +$ *%8+&0'(<(-$ (+&$ 87&$ *+&$ (8B&'+.+&H%$ A/()*%$ 8(/'%$ *+&$

&(,%/*+'%&$ +>%*%,0($ F$ P7H(&$ -1.'0*L%&$ 1)()0-%-%)'%$ 8/%&'(<(-$

('%)I5+$(+$41%$T0.08%$*0?0(HO$:V,'+&$[XY[]YX\Y]^Xb]aX^; 
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Os cristãos primitivos estavam bem organizados e por isso obtiveram a 
confiança do povo, inclusive de pessoas mais idosas, como foi o caso dos 
sacerdotes que já seriam de idade avançada, enquanto os apóstolos eram 
homens jovens, na casa dos trinta - quarenta anos, a maior parte deles. O povo 
confiava neles, perseveravam com eles, entregavam-lhes valores, prestavam 
atenção ao que diziam. Resta concluir alegando que a Igreja primitiva foi 
mesmo muito bem sucedida. ““OO  rriioo  aattiinnggee  ooss  sseeuuss  oobbjjeeccttiivvooss  ppaarraa  aattiinnggiirr  oo  mmaarr,,  
ppoorrqquuee  ssaabbee  ccoonnttoorrnnaarr  ooss  oobbssttááccuullooss..””  ((AAnnóónniimmoo))  
  

  
  

FFIIMM  
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