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RESUMO Este artigo objetiva analisar o use que o autor neotestamentario de 
Lucas-Atos faz da expressao EKK4.010C, como designagao das emergentes 
comunidades cristas. A escolha desta expressao aponta para urn projeto politico 
baseado na compreensao que Lucas-Atos tern do papel da comunidade crista. 

ABSTRACT This article aims to study the use of the term cioc4o-toc by the New 
Testament author of Luke-Acts, as a designation for the emerging Christian 
communities. Such use points to a political project based on Luke-Acts' compre-
hension of the Christian community's role. 

Introducao 

Os livros biblicos conhecidos como 0 Evangelho segundo Lucas e 0 Livro 
dos Atos dos ApOstolos formam na verdade uma obra Unica. Unica, nao so no 
sentido numeric°, mas tambem em relagao aos demais livros que compbem o 
canon neo-testamentario. Enquanto a primeira parte pode ser comparada aos 
demais evangelhos, especialmente os de Mateus e Marcos (os tres formando o 
grupo chamado de "sinopticos"), a segunda nao encontra paralelo, a nao ser 
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em livros da Biblia Hebraica (como, por exemplo, os Livros dos Reis) 1 , ou em textos 
da cultura helenica como as diversas historias que circulavam a epoca. Lucas- 
Atos e, assim, uma ponte entre a cultura palestina e a cultura do mundo grego. 

Esta afirmagao comporta mais de urn nivel de exploragao. Este artigo 
pretende explorar apenas urn deles, especificamente a tentativa por parte do 
autor de Lucas-Atos de propor uma estruturagao funcional-administrativa para 
a emergente comunidade crista gentilica, proposta simbolizada em seu use da 
palavra Eicialicsta para nomea-las. A leitura de algumas passagens selecionadas 
da obra leva a concluir que o termo mamma nab foi usado inadvertidamente 
em Lucas-Atos; pelo contrario, reflete uma perspectiva do autor sobre a demo-
cracia grega e sobre a organizagao das comunidades cristas. Antes de discuti-la 
e preciso, porem, procurar compreender, ao menos superficialmente, o contexto 
historic° em que esta obra e produzida. 

1.0 Contexto Historico 

A expansao macedOnica 
Rostovtzeff sintetiza bem a situagao das cidades-estado gregas durante o 

seculo IV a.C.: 

A Grecia estava fragmentada pela anarquia politica e social. 0 principio 
da autonomia das diferentes cidades-estado ha via sido vitorioso sobre o 
principio da unificacao, quer em imperios, como o de Atenas, quer em 
federagOes, como a de BeOcia; e esta vitoria levou a conseqUencias 
dolorosas nos assuntos intemos e externos da Grecia. 2  

Em meio a disputas internas e entre si, e diante da possibilidade de uma 
invasao persa, as cidades-estado gregas nao conseguiram resistir ao avango 
unificador da Macedonia, sob Filipe, que alternando guerra e diplomacia con-
seguiu unificar as cidades gregas face ao inimigo comum. Corn seu assassinato, 
foi sucedido no trono por seu filho, Alexandre.Ele comandou uma das mais 
impressionantes campanhas de conquista ja registradas. Ao final de uma 
decada, seus exercitos haviam expandi do as fronteiras de seu reino as margens 
do Oceano Indico. 

1 Seria impossfvel, numa analise como esta, assumir Unica e exclusivamente o ponto de vista cristao, de 
formulagao tardia . Portanto, para os livros designados pelo Cristianismo como Antigo Testamento, sera 
utilizada a expressao Biblia (ou Escritura) Hebraica. Para os textos propriamente cristaos sera utilizada 
a expressOo Novo Testamento, por facilidade. 

2 ROSTOVTZEFF, M. Greece. Paperback Edition. London, Oxford, New York: Oxford University Press. 1968. 
p 216. As traducOes de obras nao editadas em portugues sao minhas. 

53 



Ele morreu cedo demais para montar urn esquema administrativo satisfa-
Oho para seu reino imenso, mas duas de suas politicas tiveram urn efeito 
profundo na historia da regiao. A primeira foi a fundagao de cidades 
gregas ern pontos estrategicos, para servirem como centros administra-
tivos mas tambem para fornecer urn foco e urn facho de cultura grega nas 
estranhas terras do Oriente. A segunda politica foi abertura e tolerancia 
face as culturas nativas. 3  

Em 332 a.C. Alexandre conquista Jerusalem, capital do reino sacerdotal de 
Juda, vassalo da Persia. Qualquer que seja seu valor historiografico, a narrativa 
de Josefo da "entrada triunfal" de Alexandre em Jerusalem 4  serve como pista 
para compreender como as disputas politicas das regibes do Imperio Persa 
facilitaram sua conquista pelos exercitos de Alexandre. 

Depots que Alexandre, filho de Filipe, macedonio said° da terra de Cetim, 
venceu Dario, rei dos persas e dos medos, tomou-se rei ern seu lugar, 
comegando pela Helade. Empreendeu, entao, numerosas guerras, apo-
derou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avangou ate as extre-
midades do mundo e tornou os despojos de uma multidao de povos, e a 
terra silenciou diante dele. Assim exaltado, seu coragao se elevou. E 
recrutou urn exercito sobremaneira poderoso, submetendo provincias, 
nagoes e soberanos, que se tomaram seus tributarios. Depots disso tudo, 
caiu doente e percebeu que is morrer. Convocou entao seus oficiais, os 
nobres que tinham corn ele convivido desde a mocidade e, estando ainda 
ern vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por doze 
anos quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar 
que the coube. Todos cingiram o diadema apos sua morte e, depots deles, 
seus filhos, durante muitos anos. E multiplicaram os males sobre a terra.5 

0 texto de abertura do Livro de Macabeus deixa clara a compreensao 
negativa que a religiao tradicional dos judeus tinha do processo de helenizagao. 
Se por urn lado havia tolerancia, e ate incentivo, a pratica do culto a Yahweh, por 
outro lado eram inegaveis os esforgos para que Jerusalem fosse enquadrada na 
cultura helenica. Antioco Epifanio, da dinastia Seloucida da Stria — que havia 
tornado a Palestina ao dominio egipcio dos Ptolomeus — desenvolveu a politica 

3 STAMBAUGH, John E., BALCH, David L. The New Testament in its Social Environment. Philadelphia: The 
Westminster Press. 1986. (The Library of Early Christianity).p13-14. 

4 JOSEPHUS. Antiquities of the Jews.Book Xl. Chapter VIII. The Works of Josephus. Complete and 
Unabridged.5th Printing. Traducao de William Whiston. Peabody: Hendrickson Publishers. 1985. p. 243-5. 

5 Primeiro Macabeus, cap 1, versiculos 1 a 9. Todas as citagoes biblicas seguirao a traducao da Biblia de 
Jerusalem, nova edicao, revista.Sao Paulo: Edicoes Paulinas. 1985. 
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mais agressiva quanto a isso: beneficiou os membros da elite judaica abertos a 
cultura helenica, construiu urn ginasio na cidade, e chegou a proibir o culto a 
Yahweh, instalando urn culto a Zeus. 0 resultado foi uma revolta armada liderada 
pela familia Macabeus, que resultou num acordo concedendo certa autonomia 
a Juda. Autonomia que cresceu sob a dinastia dos reis Hasmoneus, ate que uma 
guerra sucess6ria pemitiu a intervencao romana em 63 a.C.. A Palestina é 
redividida em esferas de influencia romana, e o processo de helenizagao 
continua, sempre encontrando resistencias, ate a eclosao das Guerras Judaicas 
(66-73 d. C.), corn a destruicao do Templo e a proibicao de judeus em Jerusa-
16m6 . 

A resistencia politica ao Helenismo nao e, entretanto, o Onico aspecto desse 
encontro entre o Judaismo e o Mundo Helenico. Ate porque os judeus nao 
estavam concentrados apenas na Palestina. Ja desde as deportagbes babilbni-
cas, no seculo VI a.C. diversas comunidades judaicas haviam se instalado 
permanentemente fora da Palestina. 

[Esta dispersao] havia sido alimentada por subsequentes deslocamentos 
causados por sucessivas conquistas da terra natal, porem mais ainda por 
emigragao voluntaria a procura de melhores oportunidades econ6micas 
do que os limitados espago e riquezas da Palestina poderiam oferecer. 
Conseq0entemente havia uma populagao judaica substancial em virtual-
mente qualquer cidade de qualquer tamanho nas terras circundando o 
Mediterraneo. 7  

Estas comunidades judaicas mantinham ligagbes, especialmente religio-
sas, corn a Palestina. Mas falavam, pensavam, negociavam em grego; ate 
mesmo a Escritura Hebraica (ou biblia, termo grego) foi traduzida para o grego 
— sendo a versa° mais conhecida a Septuaginta, ou LXX, assim chamada pela 
lenda a respeito de seus tradutores. 

A tradugao da Torah para o grego significou uma transformagao massiva, 
mesmo que sutil, de slmbolos. Toda tradugao é uma interpretagao. Mesmo 
quando a LXX procurou ser escrupulosamente literal em sua apresenta-
gao, algo era ao mesmo tempo perdido e ganho na transicao de formas 
hebraicas para gregas, pois a sintaxe das duas linguas e suficientemente 
diferente para dar uma estruturagao diferente mesmo a narrativas. [..] 0 
estudo da poesia e filosofia gregas nao era incompativel com o estudo 

6 STAMBAUGH, BALCH. op. cit., fazem uma boa sintese desse periodo, em seu primeiro capitulo. 
7 MEEKS, Wayne. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul. New Haven, London: 

Yale University Press. 1983.p 34. 
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da Torah, e na prOpria Torah encontravam-se corretivos suficientes para 
o lado negativo da literatura grega, suas associagOes corn a idolatria. Em 
tal contexto, a sintese de simbolos judeus e gregos era inevitavel e tab 
inconsciente e natural quanto respirar. 8  

Assim estas comunidades procuravam criar uma ponte entre a fe de seus 
ancestrais e a realidade contemporanea, marcada, desde meados do seculo I 
a.C., pelo dominio da cultura helenica e das legities romanas. 

As cidades gregas face ao dominio romano: o aspecto politico 

0 mundo helenistico entrou em contato direto corn o imperio romano no 
final do terceiro seculo a. C., quando Filipe V da dinastia Antag6nida na 
MacedOnia fez uma alianga corn a republica comercial de Cartago, 
inimiga de Roma. Isto deu aos romanos urn interesse direto na politica do 
continente grego, e eles logo encontraram-se usando e sendo usados nas 
manobras politicas das cidades e principes por todo o Leste [..] 9  

0 imperio romano, atraves das armas e da diplomacia, rapidamente impOs 
sua hegemonia tanto sobre a Grecia quanto sobre a Asia Menor, tendo sua tarefa 
facilitada pela razoavel unificagao ja existente desde a campanha de Alexandre. 
Mommsen chega a afirmar que "a Asia Menor era uma terra velha de suditos, 
acostumada tanto sob os persas quanto sob os reis helenicos a ordem monar-
quica". 1 ° Mesmo assim, admite que "tambem aqui, como na Helade, se guardam 
em geral as formas tradicionais da palis democratica"; mas adverte que "a 
influ8ncia decisiva situa-se sempre nas maps dos ricos, sem que se deixe 
margem a livre vontade da massa nem a respeitavel ambicao politica do 
individuo". 11  Opiniao semelhante expressam Stambaugh e Balch, para quem os 
romanos abordavam de forma diferenciada as regibes conquistadas a serem 
administradas: 

A administragao local era realizada pelas cidades, sujeitas a supervisao 
do govemador 1...] outras cidades simplesmente continuaram suas anti-
gas constituigOes, especialmente no Oriente Grego onde uma forma 
democratica de governo sobreviveu. Estas tinham uma assembleia de 
cidadaos, urn conselho menor, e uma junta de magistrados que muitas 

8 JOHNSON, Luke T. The Writings of the New Testament: an interpretation. Philadelphia: Fortress Press. 
1986. p.71,72. 

9 STAMBAUGH, BALCH. op. cit. p. 15. 
10 MOMMSEN, Teodoro. El Mundo de los Cesares. Mexico: Fondo de Cultura Economica. 1945. p. 244. 
11 IDEM, p. 243. 
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vezes retinham os titulos que haviam tido nos antigos dias de liberdade 
grega e que eram muitas vezes eleitos pela assembleia. [..] certamente 
que a influencia romana se fez sentir; muitas cidades acrescentaram urn 
novo magistrado para servir como sacerdote do culto imperial, e a politica 
romana geralmente favorecia urn estilo oligarquico de governo. Mesmo 
onde as instituicaes democraticas foram mantidas, elas foram rearruma-
das para que o poder real de decisao politica residisse no conselho, que 
cada vez mais era constituido daqueles ricos o suficiente para exercerem 
cargos como magistrados e conservadores o suficiente para serem 
partidarios confiaveis de Roma. 12  

0 que esta implicit° em "forma democratica de governo" foi muito bem 
explicado por Finley em sua obra Democracia antiga e moderna, onde ele 
analisa o funcionamento da democracia na Atenas Classica. Algumas de suas 
caracteristicas devem ser destacadas: a participagao era aberta a todos os 
cidadaos (mesmo sendo estes em pequeno numero, esta é uma novidade 
radical no mundo antigo); a lideranga era eleita pela assembleia, e nao havia 
vitaliciedade nela: os lideres deviam submeter-se continuamente a aprovagao 
da assembleia; diversos cargos eram preenchidos por sorteio; havia remunera-
gao, de forma a garantir a participagao ate dos menos favorecidos nas assem-
bleias; a decisao da assembleia era soberana: uma vez tomada uma posigao, 
esta passava a ser a de todos. Era uma sociedade aberta, que valorizava o 
debate, entendendo a vida pUblica como a unica digna, e que vivia em constante 
movimento, a cada momento decidindo seus destinos. Desenvolveu, portanto, 
formas de evitar a manipulagao da assembleia; merece destaque a ypoupe 
napavogov, pela qual o proponente de uma mogao que ferisse uma lei maior, 
notadamente leis religiosas e morais, seria punido, mesmo que tal mogao 
houvesse sido aprovada em assembleia. Outra medida para evitar a irrespon-
sabilidade era o ostracismo, exilio imposto pela assembleia. 

A assembleia podia designar corpos especializados para estudar questbes 
especificas, mas a decisao politica sempre a ela cabia. A reuniao ocorria, 
tradicionalmente, na praga, e deveria ser encerrada, resolvendo todas as ques-
tbes, dentro do mesmo dia. A soberania da assembleia transformava, atraves da 
votagao, uma vontade maioritaria em vontade comum, mantendo a harmonia da 
sociedade. Este sistema de governo foi caracteristico de Atenas, mas tambern 
foi implantado em diversas outras cidades-estado gregas. 13  Entretanto, corn a 
dominagao macedonica, seguida pela conquista romana, a autonomia de cada 

12 STAMBAUGH, BALCH. op. cit. p.19-20. 
13 FINLEY, Moses I. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro: Edicaes Graal. 1988. passim. 
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cidade foi restringida, ficando a assembleia limitada em seu poder de decidir 
seu proprio destino, uma vez que ja nao governava sua pr6pria "cidade-estado" 
de forma independente. 

E neste delicado contexto que os primeiros cristaos espalham-se pelas 
cidades gregas do Mediterraneo Oriental. 

Expansao do cristianismo por areas gregas 
Ja desde o seu inicio o cristianismo espalhou-se para alem das fronteiras 

da Palestina. 0 Livro de Atos dos ApOstolos guarda uma tradicao que remonta 
essa dispersao ao pr6prio momento inaugural da pregagao da igreja crista, o 
Pentecostes (At 2: 1-13, especialmente a lista de povos presentes em Jerusa-
lem)." Mais especificamente, e sabido que a cidade de Antioquia na Siria desde 
cedo tornou-se um centro irradiador do cristianismo. Esta comunidade acolhe e 
envia as missoes aquele que encarna toda uma geragao dos primeiros anos do 
cristianismo, Paulo de Tarso. As viagens missionarias de Paulo e seus compa-
nheiros tern urn piano muito bem definido, seguindo as principais vias de 
comercio, estabelecendo-se em cidades de lingua grega, de facil acesso por 
terra ou mar, por assim dizer, em encruzilhadas: pontos focais a partir de onde 
toda uma regiao poderia ser posteriormente atingida. 

Naqueles primeiros anos, portanto, uma decada apOs a crucifixao de 
Jesus, a cultura das vilas da Palestina ha via sido debeda para tras, e a 
cidade greco-romana tornou-se o ambiente dominante do movimento 
cristao. 1...] 0 movimento havia cruzado a mais fundamental divisao na 
sociedade do imperio romano, aquela entre o povo rural e os habitantes 
da cidade, e os resultados provar-se-iam portentosos. 15  

Nas cidades greco-romanas o movimento cristao encontrou diversos pon-
tos de apoio, e mesmo instituicees corn as quais manteve urn silencioso dialogo. 
A primeira destas foi a sinagoga, local preferencial de pregagao dos missionarios 
itinerantes, corn a qual o cristianismo compartilhava o carater religioso, o estudo 
e debate das Escrituras (as mesmas), e a nocao de pertencer a urn organismo 
universal. Mas, pelo menos quanto ao grupo melhor documentado, aquele 
conhecido como "cristianismo paulino", igrejas fundadas por Paulo ou seus 
colaboradores, a principal instituicao grega absorvida pela igreja foi a "casa", a 
omoc, domus, "e suas relagbes internas —parentesco, clientela, e subordinagdo 

14 Nao cabe aqui a discussao teolOgica sobre o intencional paralelismo do autor de Lucas-Atos corn o relato 
da Torre de Babel em Genesis 11. Interessa-nos, aqui, apenas o fato de que o texto aponta para a 
possibilidade de estrangeiros terem voltado as suas terras convertidos ao cristianismo. 

15 MEEKS, Wayne. op.cit. p.11. 
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— e externas — tacos de amizade e talvez de ocupagao"; Meeks observa 
tambern as tensbes que esta superimposicao trouxe para a igreja, entre uma 
estrutura social hierarquizada e uma crenca e costumes ate certo ponto "con-
trarios ao poder do paterfamilias". 16  

Stambaugh e Balch percebem a escolha do termo marlo-ta para designar 
a igreja crista como uma atitude deliberada de distingao face as associagbes 
voluntarias e aos cultos, dos quais os cristaos absorvem pequena terminologia; 
Meeks relativiza esta opiniao: primeiro, porque as associagOes utilizavam, geral-
mente, terminologia tecnica das cidades republicanas; segundo, destaca a 
tradicao estabelecida pelo use de EKK?■,rioiroc como traducao para qehal yhwh na 
Septuaginta —embora nao haja evidencia de que a comunidade judaica a tenha 
utilizado assim para uma comunidade local especifica. 17  Quanto a relagao corn 
outras religibes, Cartlidge e Dungan resumem assim a situagao: "muitas das 
afirmagbes basicas do Cristianismo Primitivo podem ter sido exclusivas (exclu-
sive) em sua rejeicao de outros Deuses e Senhores, mas essas reivindicagoes 
nao eram peculiares (unique) em si mesmas." 18  

A experiencia dos primeiros cristaos nas cidades gregas e, portanto, uma 
de "traducao", de uma fe originada num contexto palestino, rural, para uma 
vivencia helenista, urbana. Esta tensao entre dois mundos faz-se presente em 
todos os escritos cristaos do periodo neo-testamentario, e de forma especial na 
obra de Lucas-Atos. 

2. 0 relato a Teofilo (ou Lucas-Atos) 

Crftica Literaria: autoria, destinatarios, data e local de composicao 
0 Evangelho segundo Lucas e o Livro dos Atos dos ApOstolos formam uma 

s6 obra. 0 prOlogo da obra, em Lc 1:1-4, e o resumo em At 1:1-5 indicam a 
unidade literaria dos textos, alern de uma serie de elementos lingOisticos, 
estruturais e ternaticos. Para Johnson, a separagao, antiga, deve ter se realizado 
por aproximagao: Lucas cabe entre os evangelhos, e Atos, diferente dos demais 
escritos neo-testamentarios, serve de introducao as cartas paulinas. 19  Entre os 
exegetas, a discussao centra-se sobre tres questbes: autoria, destinatarios, data 
e local de composicao. Nao cabe aqui urn acompanhamento extenso do 
assunto, mas algumas observagbes genericas fazem-se necessarias. 

A tradigao sobre a autoria de Lucas-Atos e relativamente antiga: desde o 

16 IDEM. p. 76. 
17 STAMBAUGH, BALCH. op.cit. p. 138. MEEKS. op.cit.p.79-80. 
18 CARTLIDGE, David R., DUNGAN, David L. Introduction: Savior Gods in the Mediterranean World. 

Documents for the Study of the Gospels. Philadelphia: Fortress Press. 1980.p.16. Grifos no original. 
19 JOHNSON, Luke T. op.cit. p.197. 
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final do seculo II d.C. ja se atribui a obra a Lucas, "o medico amado" (Epistola 
aos Colossenses 4:14). A tradicao baseia-se, por exemplo, nas passagens em 
plural no Livro dos Atos dos Ap6stolos, consideradas uma especie de "diario de 
viagem" (16:10-17; 20:5-15, etc.), na proeminencia da figura de Paulo e no fato 
claro de o livro ter sido em bom estilo grego. Entretanto, outras explicaqbes 
podem ser aventadas. As passagens em plural podem refletir apenas uma forma 
estilistica comum a epoca; ou ainda o uso (declarado no prologo) de uma fonte. 
A figura de Paulo domina a segunda metade do livro de Atos, mas na verdade 
o que se esta escrevendo e uma histOria da Igreja Crista — por isso nao ha um 
relato do final da vida de Paulo. Quanta a cultura grega, nao ha indicios evidentes 
de ter sido um medico o seu autor; qualquer pessoa razoavelmente educada 
poderia to-lo escrito. 0 livro segue de perto algumas caracteristicas da historio-
grafia contemporanea; prOlogo, dedicateria, o uso de eventos universais como 
marcadores de tempo, a construcao de discursos para as personagens, etc. 
Alern disso, ha discrepancias entre o texto de Atos e as cartas escritas pelo 
prOprio Paulo, fortes o suficiente para eliminar quaisquer possibilidades de que 
o autor fosse uma pessoa diretamente ligada a ele. 

Pela aproximagao estilistica a Septuaginta, pelo conhecimento das tradi-
goes helenico-judaicas, pela apreciagao demonstrada pela pax romana, mesmo 
o uso que Paulo faz de sua cidadania romana em Atos, Wengst conclui que o 
autor de Lucas-Atos teria sido dos circulos de gentios "tementes a Deus", de 
camada social favorecida, do meio urbano, possivelmente cidadao romano. 2° 

Esta obra em dois volumes nao apenas foi escrita em grego, mas ela foi 
composta por um autor que era versado em e estava totalmente a vontade 
corn a retOrica grega e as convengOes literarias contempora neas. Mas 
Lucas estava a vontade tambern na sinagoga. [..] o autor de Lucas-Atos 
vivia dentro do mundo da sinagoga helenIstica onde as escrituras forne-
clam uma heranga antiga, urn vocabulario teolOgico, e urn conjunto de 
rituals que distinguiam e identificavam os judeus.21 

E praticamente impossivel descobrir quem é o autor realmente da obra. De 
qualquer forma, o importante e que, seja la quem for, o autor e uma fonte 
secundaria, conforme seu pr6prio prOlogo deixa claro. 

Mais importante para a questao deste artigo é a quem se destina a obra. 0 
autor, em suas dedicatarias, enderega-as ao "ilustre (ou excelentissimo)TeOfilo", 
titulo usado na obra para oficiais do governo. Tradicionalmente, o destinatario 

20 WENGST, Klaus. Pax Romana: pretensao e realidade. Sao Paulo: Edigoes Paulinas. 1991 (Colecao Biblia 
e Sociologia). p.146-149,152. 

21 TIEDE, David L. Prophecy and History in Luke-Acts. Philadelphia: Fortress Press. 1980. p.08. 
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de uma obra e tambern seu patrocinador, podendo-se supor que Teofilo e parte 
de urn grupo social mais favorecido. 22  Se TeOfilo é urn individuo, ou urn nome 
para urn grupo de pessoas (sua etimologia, "amigo de Deus", permite supor que 
é urn nome simbolico, embora comum a alpaca), nao se pode saber. Indepen-
dente disto, o certo é que Lucas-Atos dirige-se a pessoas que tern conhecimento 
do cristianismo, dos quaffs receberam os ensinamentos (Lc 1:4) — portanto, 
pessoas cristas, e de uma posigeo social privilegiada. Entretanto, o conteCido 
da obra, especialmente a maneira como o Cristianismo é comparado ao Judais-
mo face a autoridade romana, levam diversos autores a supor uma dupla fungdo: 
"(a) provar que a igreja nao este em conflito corn Roma (At 25;8); (b) descrever 
a expanse° do Cristianismo sob a direcao do Espirito Santo." 23  

A data de composicao e incerta. Pelo use do Evangelho segundo Marcos 
como fonte, e pelo aparente conhecimento da destruicao de Jerusalem, pode-se 
corn certeza afirmar que foi depois do ano 70 d.C. E antes do ano 140, quando 
consta do canon do herege Marcie°. Os estudiosos preferem situa-lo no final do 
primeiro seculo, entre 90 e 100 d.C. 24  

0 local de composigeo depende muito da teoria aceita sobre a autoria. 0 
mais seguro e que o texto foi escrito fora da Palestina, como evidenciam alguns 
erros geograficos e hist6ricos, especialmente no evangelho. Mas tambern o 
destaque dado a missao paulina permite supor que o autor estivesse ligado de 
alguma forma a elas, situando-o, portanto, na Asia Menor —talvez em Efeso, em 
Atos a herdeira espiritual de Paulo. 25  

Em resumo, a obra de Lucas-Atos é fruto de urn autor de cultura grega, com 
conhecimento interno da comunidade judaica na Diaspora, que escreve a 
gregos ,convertidos ao cristianismo, em algum lugar da Asia Menor, possivel- 
mente Efeso, ao final do seculo I —ou seja, a segunda e/ou terceira geragao de 
cristaos. 

De conflitos e soluciies: duas assembleias reunidas 
Ha duas passagens no Livro dos Atos dos ApOstolos em que o autor utiliza 

a palavra eiciarioia nao se referindo a uma igreja local, mas a uma reuniao de 
deliberageo. Uma este no capitulo 15, conhecido coma o "Concilio de Jerusa-
lem", terminologia anacrOnica, baseada em reunibes posteriores da Igreja Crista. 
A outra esta no capitulo 19, versiculos 23 a 40, onde se narra urn levante em 

22 JOHNSON, Luke T. op.cit. p.198; WENGST, Klaus. op.cit. p.146 e notas. 
23 BAIRD, William. Acts of the Apostles. LAYMON, Charles M. (ed.). The Interpreter's One-Volume Commen-

taryon the Bible including the Apocrypha, with general articles. Eighth Printing. Nashville: Abingdon Press. 
1987. p.729. 

24 IDEM. p. 673. 
25 SCHREINER, J., DAUTZENGERG, G. Forma e Exigencias do Novo Testamento. Sao Paulo: Edicaes 

Paulinas. 1977. p. 295. 
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Efeso contra a pregagao dos cristaos. 
0 capitulo 15 de Atos relata uma reuniao a propesito de uma controversia 

sobre a circuncisao, pratica tradicional da religiao judaica e que significa a 
adesao do homem a todas as leis e costumes judaicos, notadamente as 
restrigbes a certos alimentos, ou porque ritualmente impuros, ou porque apenas 
disponiveis em formas ligadas a idolatria, como era o caso da carne; estas regras 
e costumes aplicavam-se tambern as mulheres. 0 que estava em jogo, porem, 
era uma questao muito mais profunda do que normas de comportamento: era a 
tomada de posigao do Cristianismo face ao Judaismo. 

Jerusalem era o centro do Cristianismo. La concentravam-se as testemu-
nhas da Ressureigao, os Doze, como tambem Tiago — conforme a Tradigao, 
irmao de Jesus. Mais do que uma localizagao geografica, a permanencia dos 
lideres da comunidade crista demonstrava sua nogao de continuidade entre a 
religiao de seus antepassados e a revelagao de Jesus de Nazare como o 
Messias de Deus. Assim compreendi do, o Cristianismo nao deixava de ser parte 
do Judaism°, pelo contrario, entendia-se como o ramo mais fiel as Escrituras. E 
obviamente nao poderia deixar de seguir os preceitos biblicos partilhados pelo 
povo judeu. 

Entretanto, a expansao missionaria realizou-se para alem dos limites do 
povo judeu. Como ja foi visto, Antioquia tornou-se local de uma importante 
comunidade crista. E la, "alguns cipriotas e cireneus" pregaram o evangelho a 
nao-judeus. Esta ruptura é fundamental para a compreensao da agao missiona-
ria que se processara posteriormente. 0 fato de em Antioquia a comunidade ter 
recebido urn nome diferente, "cristaos" (At 11:26), é forte indicagao de que ja se 
processava uma separagao visivel entre esta e a comunidade judaica local. 26  E 
muito provavelmente esta diferenga era o abandono das leis dieteticas, o 
comportamento mais visivelmente caracteristico dos judeus. E assim instalou-se 
a polernica, atraves da agao de pessoas de fora: os gregos que se convertiam 
ao Cristianismo precisavam se converter antes ao Judaism°, isto e, assumir as 
leis judaicas? 

Para resolver a controversia, a igreja em Antioquia envia dois representantes 
a Jerusalem, para reunirem-se corn o centro tradicional da comunidade crista. 
La, a discussao torna-se ainda mais intensa corn a intervengao de fariseus 
convertidos, que introduzem seus conhecimentos das Escrituras Hebraicas na 
discussao. Por fim, Pedro — primeiro a discursar em pUblico a respeito de Jesus 
Cristo — toma a palavra, defendendo a legitimidade de se discutir a questao. 
Apes ele, Paulo e Barnabe advogam sua causa. Por fim Tiago fala — aparentan-
do ser o presidente da assembleia — resumindo a polemica, e definindo quais 

26 STAMBAUGH, BALCH. op.cit. p.149 e notas. 
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os principios basicos da pureza ritual. A seguir, como que unanimemente, 
organizada uma comissao para retornar a igreja em Antioquia e entregar uma 
carta, corn o resultado da reuniao. 

Se ja nao fossem suficientes as prOprias declaracbes do autor de Lucas-
Atos de que este havia ordenado os eventos, ou se nao fosse possivel compa-
re-lo corn o Evangelho de Marcos, esta passagem seria o bastante para se 
perceber que, mais do que urn compilador, o autor de Lucas-Atos é urn interprete 
da histOria: 

Esta "estoria" ("story") de Lucas-Atos tern sim uma integridade literaria 
que nao e simplesmente derivada de suas fontes, e é urn relato da histOria 
fundacional da igreja que foi composta dentro de urn quadro hist6rico 
complexo. A recitagao e reconstrugao do passado por Lucas é talvez 
melhor entendida como uma interpretagao de seu prOprio tempo. 27  

Em sua carta aos cristaos na Galacia, Paulo faz uma apologia de seu 
ministerio, defendendo tanto seu status de apostolo — seriamente questionado, 
posto nao ter ele participado do ministerio terreno de Jesus — quanto sua 
compreensao radical do evangelho da grace. Ele chega a afirmar que nem 
mesmo urn anjo do ceu poderia anunciar uma boa-nova diferente daquela por 
ele proclamada aos galatas (GI 1:8). E obvio, pelo versiculo anterior, que pessoas 
de fora estao questionando a autoridade e a pregagao de Paulo. Ao desenvolver 
seu argumento, Paulo narra seu encontro corn "Tiago, Cefas e Joao, os notaveis, 
tidos como colunas" (GI 2:9), de uma forma muito diferente da narrative encon-
trada em Lucas-Atos. Mesmo que seja levada em consideragao a possibilidade 
de que Paulo nao seja exatamente fiel aos acontecimentos, ou que esteja 
narrando-os conforme sua interpretagao — o que certamente ocorreu — ainda 
assim ha series dificuldades de ordem cronologica e de conteudo. 0 mais 
importante, porem, e que Paulo nao faz referencia a uma assembleia propria-
mente, sena° a urn encontro entre os de Antioquia e os de Jerusalem; nao ha, 
tampouco, a produce° de urn documento consensual. 

No estado atual da discussao prevalece cada vez mais a convicgao de 
que o autor dos Atos nao encontrou ern uma ou mais fontes concatenadas 
uma concepgao que the servisse de moldura para descrever os comegos 
da Igreja e da missao. Antes, teria cabido a ele, como redator, a tarefa de 
ser o primeiro a cornpor uma narragao organica usando urn grande 
numero de tradigOes isoladas e independentes entre si ou pequenos 

27 TIEDE, David. op. cit. p.15. 
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grupos de tradiccies. Na trama que dal resultou estaria uma das maiores 
contribuicoes literarias e teologicas do redator Lucas [..] o melhor seria 
abandonar esta infeliz hipotese [que Lucas teria sido companheiro de 
viagem de Paulo] e considerar "Lucas" urn teOlogo-escritor de cunho 
pessoal, sem dependencia direta de Paulo e sem poder ser aferido por 
ele. 28  

0 capitulo 19, versiculos 23 a 40, narra urn episodio ocorrido em Efeso, de forma 
bastante simples e direta. Nao interessa, aqui, a questao do confronto corn o 
paganismo, e sim que o autor de Lucas-Atos demonstra ter born conhecimento, ou 
basear-se em umafonte segura, sobre a cidade de Efeso, capital da provincia romana 
da Asia desde 133 a.C., e como tal cidade livre, administrada por sua prOpria 
assembleia. 29  Nichos de prata foram encontrados em diversas escavagoes de 
cidades gregas (embora nao em Efeso), como tambern foram encontradas inscri-
gOes efesias com a frase gritada pela multiclao: "Grande e a Artemis dos efesios!" 
(At 19:28)30  0 relato deixa transparecer claramente o funcionamento da admi-
nistragdo da cidade. Ha asiarcas, provavelmente os responsaveis pelo culto ao 
imperador, do qual Efeso era uma das sedes, eleitos anualmente para a fungao, 
mas que conservavam seu titulo vitaliciamente. 31  Ha audiencias e procOnsules, 
representantes da administragao romana, a quem devem ser feitas as queixas. 
Ha assembleias regulares, categoria na qual nao se encaixava aquela manifes-
tagao, conforme o escrivao da cidade. E ha a presenga do poderio militar 
romano, que poderia considerar aquela agitagao como urn ato de sedigao. 

0 retrato que resulta desta narrativa, no tocante a administragao da cidade, 
e de uma comunidade que preserva de alguma forma o ideal da democracia 
classica, mas sob o poderio de uma autoridade externa que, em Ultima instancia, 
detem o poder para intervir no processo democratic°. 

3. Urn projeto de govemo para a igreja 

Pas vs. Templo: desafios de uma comunidade transcuftural 
Algumas conclusbes gerais precisam ser delineadas, para que a reflexao 

possa avangar. A obra de Lucas-Atos esta inserida num contexto de superagao, 
por parte do Cristianismo, dos limites do Judaism°. E plausivel afirmar que, a 
epoca de sua redagao atual, esta separagao ja estava plenamente efetivada, 

28 SCHREINER, J., DAUTZENGERG, G. op.cit. p. 296,297. 
29 BOUWAN, Efeso. VAN DEN BORN (org.) Dicionario Enciclopedico da Biblia. Petropolis: Vozes. 1985. p. 

425. 
30 BAIRD, William. op.cit. p. 755. 
31 VAN DEN BORN. Asiarca. VAN DEN BORN (org.) op.cit. p.125. 
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embora ainda pudesse ser motivo de questionamentos teologicos. 32  Superados 
os limites judaicos, porem, a igreja crista supera tambern a possibilidade de 
utilizar as estruturas fundamentadas no Judaismo: precisa organizar-se para 
sobreviver. 0 period° historic° coberto pela narrativa de Atos dos Apostolos nao 
havia visto florescer ainda uma organizagao formal da igreja crista, como provam 
inclusive os constantes embates registrados nas cartas paulinas, e mesmo em 
outros escritos neo-testamentarios. 33  E justamente ao final do primeiro seculo, 
com a conscientizagao cada vez major entre os cristaos de que o "fim dos 
tempos" nao ocorreria, que a igreja passa a preocupar-se com sua estruturagao. 
A redagao, de forma organizada e sistematica, da pregagao do evangelho; a 
compilagao das cartas paulinas; e mesmo a necessidade de se escrever uma 
HistOria da Salvagao, como em Lucas-Atos, fazem parte de urn processo lento, 
mas firme, de consolidagao da igreja crista para enfrentar os seculos. 

Neste processo, uma das questOes a ser definidas e a forma de governo 
da igreja. Por parte da tradigao politica dos cristaos gentilicos, a forma demo-
cratica de governo assume ares ideais. Entretanto, a natureza religiosa, especi-
ficamente a heranga judaica do Cristianismo, comportam um elemento antide-
mocratic°, hierarquico, autoritario, quer sejam os guardiaes autorizados da 
Tradigao, quer sejam os lideres carismaticos independentes. Por urn lado, a 
igreja vive e convive com uma cultura que, embora nao isenta de sentimentos 
religiosos, tern no ser humano o seu centro referencial. Por outro, a igreja 
confessa e prega uma fe num Deus transcendente e onipotente, revelado atraves 
da pregagao de algumas testemunhas que passam, cada vez mais, a assumirem 
o papel de autoridades — sinal disso e o use de nomes da geragao apostOlica 
para garantir a autoridade de textos posteriores. 

Esta tensao deveria ser vivenciada especialmente pelas comunidades as 
quais o autor de Lucas-Atos enderega sua obra. Comunidades em que algumas 
pessoas usufruiam de uma posigao social privilegiada, o que implicava uma 
vivencia intensa da realidade civica da pais. Pessoas que possulam urn nivel 
razoavel de cultura, o que certamente as indisporia a aceitar ordens sem um 
embasamento convincente. Enfim, comunidades que facilmente poderiam bus-
car sua autonomia em relagao as demais comunidades cristas, especialmente 
as mais ligadas aos centros de Tradigao. E que seriam facilmente tentadas 
auto-suficiencia, negando-se ao envolvimento com outras comunidades. 

Por um lado, portanto, a imagem da polls, do debate, da democracia. Por 
outro, a imagem do Templo, da ortodoxia religiosa que ja se procurava afirmar, 

32 JOHNSON, Luke T. op. cit. e especialmente TIEDE, David, op. cit., analisam a preocupagao de Lucas-Atos 
em explicar a rejeicao dos judeus e sua relacao corn a comunidade gentilica. 

33 MEEKS, op. cit., capitulo 6, especialmente pp 131-139, aprofunda esta questao no tocante as "igrejas 
paulinas". 
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atraves da recuperagao e interpretagao do testemunho sobre Cristo e os primei- 
ros apostolos. Por urn lado, comunidades isoladas por todo o Mediterraneo. Por 
outro, a crenga na participagao de todas essas comunidades num unico corpo. 

0 compromisso lucano 
Existe urn consenso razoavel entre os exegetas que o autor de Lucas-Atos 

compOs o relato de Atos 15 dentro do contexto major de sua HistOda da Salvagdo, 
da agao da Igreja como continuagao do ministerio de Jesus. Nao poderia, portanto, 
ser diferente sua imagem dos apOstolos reunindo-se amigavelmente para decidir 
os destinos da igreja gentilica. E interessante, porem, observar a maneira como 
o autor de Lucas-Atos monta essa cena, pois ele utiliza alguns elementos que 
os cristaos gregos a quem se dirige reconheceriam imediatamente como refe-
rentes a uma outra realidade vivenciada por eles, a MCA:Rata da mktg. 

0 que motiva a reuniao e uma polernica, uma questao de direito, de 
interpretagao da fe que s6 poderia ser resolvida em comum. A igreja ern 
Antioquia envia, portanto, seus representantes a Jerusalem, centro do poder 
decisorio, corn sua petigao. La chegando, apresentam seu caso diante dos 
"apOstolos e anciaos" (At 15:4), uma especie de conselho menor. Sao interpela-
dos pelos cristaos fariseus, no que parece ser uma reuniao mais ampla. Nova-
mente reline-se o conselho dos apOstolos e anciaos onde, alternadamente, 
Pedro, Paulo e BarnabO, e por fim Tiago, fazem use da palavra expondo seus 
argumentos. Encerradas as falas, o conselho chega a uma decisao consensual, 
restaurando assim a harmonia, pondo fim as divisbes internas — atocatc — ao 
grupo. A igreja em Jerusalem envia, por sua vez, representantes seus a igreja 
em Antioquia, corn a resolugao para a polernica. Independente de sua fidelidade 
aos acontecimentos histaricos, o que temos aqui 6 urn quadro de funcionamento 
harmonioso de uma instancia democratica de participagao dos cristaos nas 
decisOes, atraves de seus representantes, e respeitando a autoridade religiose 
central (os apOstolos de Jerusalem). 

Por outro lado, o retrato que o autor de Lucas-Atos faz de uma assembleia 
politica e caricato. Em Atos 19:23-40 ha urn arremedo de democracia. A 
polernica e suscitada por intrigas (alern, é claro, do carater de conflito entre 
cultos). A multidao age de forma violenta, confusa, irracional, exacerbada: aos 
gritos precipita-se para o teatro, local das deliberagOes, arrastando consigo 
inocentes. "Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmen-
te confusa, e major parte nem sabia por que motivo estava reunida" (At 19:32). 
0 proprio escrivao, oficial da cidade, tern dificuldade de exercer seu officio, e 
somente com certo esforgo consegue impor a ordem. Feito isto, repreende a 
multidao por seu comportamento infundado, alem de contrario a boa ordem e 
legalidade. Por fim, dissolve a assembleia sob a ameaga de intervengao de urn 
poder externo, os romanos. 
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Vistas assim, lado a lado, as duas assembleias assumem uma conotagao 
que vai alern de sua fungao no desenrolar da narrativa. 0 que o autor de 
Lucas-Atos esta fazendo torna-se muito claro para qualquer habitante de uma 
cidade helenizada no final do seculo I d.C., ainda mais para os cristaos gregos. 
Ele esta reivindicando para a igreja crista a verdadeira democracia! Em outras 
palavras, ele esta comparando a forma de decisao interna a comunidade crista 
corn a forma de decisao interna as cidades gregas; na sua comparagao, a 
comunidade crista obtern resultados muito mais satisfatOrios. 

Primeiro, a petigao. Antioquia, apesar de repreendida por pessoas vindas 
de fora, envia uma delegagao, de forma ordeira e respeitosa, a Jerusalem. Os 
ourives de Efeso, que iniciam o movimento (ver Atos 19: 23-29), apesar de 
estarem em sua cidade, nao utilizam os recursos nela existentes, preferindo o 
motim popular. 0 problema em Jerusalem é tratado de forma organizada, tendo 
cada parte a oportunidade de ser ouvida claramente. A turba efesia nao deixa 
ninguem falar, parte nem sabe o que ocorre, e mesmo os oficiais nao conseguem 
controla-la de imediato. A assembleia em Jerusalem consegue chegar a urn 
acordo, resolvendo a polernica atraves de urn compromisso que preserva, em 
parte, a liberdade de Antioquia e a autoridade de Jerusalem. A assembleia em 
Efeso nao chega a resultado algum, posto que infundada, e ainda suscita riscos 
de perda do direito mesmo que nao estava sendo corretamente utilizado. 

A mensagem 6 clara para os cristao gregos. A forma democratica de 
governo da pais 6 boa, quando bem usada. Mas para ser bem usada, e preciso 
haver discernimento, senso de direito, como na assembleia de Jerusalem. Nao 
pode haver ganancia, ou a busca de seus proprios interesses apenas, utilizando 
o povo como massa de manobra. 0 autor de Lucas-Atos esta fazendo a defesa 
de uma estrutura que, na verdade, nao era estranha a pOlis grega sob dominio 
romano: a assembleia intermediada por urn conselho de sabios. A diferenga 
esta, antes, no carater da autoridade deste conselho. Na assembleia de Jerusa-
lem, a autoridade do conselho fundamenta-se na experiencia (anciaos) e na 
revelagao profetica (ap6stolos). Na assembleia de Efeso, o que se tern como 
instituigbes intermediarias sao as instancias do poderio romano. Ern Jerusalem 
ha uma autoridade central, sim, mas esta nao se impOe sobre Antioquia: recebe 
sua delegagao, pondera suas colocagoes, busca uma solugao harmoniosa. Em 
Efeso tambern ha uma autoridade central, acima da assembleia, mas corn esta 
nao mantern outro vinculo sena° o do dominio: o exercito romano. 

Claro esta que, num texto que tern como urn dos objetivos fazer a apologia 
do carater inofensivo ao imperio romano do Cristianismo, a critica nao poderia 
ser muito mais profunda. 34  0 autor de Lucas-Atos basicamente salva as institui- 

34 Como argumenta exaustivamente WENGST, Klaus. op.cit. p. 130-145. 
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gb- es, acusando a populagao de nao saber usa-las. Assim ele atinge seu objetivo, 
demonstrar a superioridade da assembleia crista, sem necessariamente incorrer 
num confronto corn a estrutura politica da pais e do imperio, as quais, no relato 
de Atos principalmente, sao muitas vezes salvaguardas justamente contra a 
multidao enraivecida. Aos leitores simpatizantes do Cristianismo, ou outras que 
porventura tenham a obra em suas maos, e importante demonstrar o respeito 
dos cristaos pelas boas instituigOes e pela ordem de Direito. 

Mas aos leitores cristaos, propriamente, é importante assegurar a superio-
ridade de uma assembleia sob a orientagao da autoridade apostOlica. E impor-
tante lembrar que este é urn momento de crise para a comunidade crista, em 
que intensificam-se alguns atritos com o imperio, em que o movimento cristao ja 
e identificado enquanto diferente do Judaism°, perdendo assim os privilegios a 
este conferidos, ao mesmo tempo que sofre os mesmos tipos de preconceitos 
e agressoes. E tambern um momento, como ja foi dito, de estruturagao: a primeira 
geragao, de testemunhas oculares da Ressureigao, desaparece, e os cristaos 
precisam de uma nova base sOlida para orientar o crescimento da igreja. 

0 autor de Lucas-Atos, entre muitas outras coisas, propde para as comuni-
dades para as quais escreve urn modelo de governo baseado, a nivel local, na 
experiencia democratica da polls. Mas submetido a uma autoridade central, de 
natureza apostOlica, guardia da ortodoxia da fe. Aos advogados mais ferrenhos 
de uma autonomia democratica local, o autor de Lucas-Atos lembra que nem 
mesmo as assembleias das pais gregas possuem total autonomia, estando 
submetidas ao dominio romano. Tambern as igrejas estao submetidas, nao ao 
dominio, mas a orientagao apostalica. Esta parece ser a mensagem transmitida 
pela comparagao entre as duas assembleias em Lucas-Atos. 

Conclusio 

0 autor de Lucas-Atos nao utiliza o termo ElCickicsta inadvertidamente para 
referir-se as comunidades cristas. Mais do que imitar o estilo da Septuaginta, 
mais do que vincular as associagoes voluntarias, ele esta buscando na pratica 
politica da pais uma forma de vivencia para as comunidades cristas. E razaavel 
supor que isto ele faz a partir da experiencia vivida em sua comunidade local, 
certamente formada de pessoas de origem helenistica. Mas, como em toda a 
sua obra, tambern aqui o autor de Lucas-Atos reelabora sua fonte, imprimindo 
a ela uma nitida marca teolOgica pessoal. A democracia é a melhor forma de 
administragdo da igreja, desde que submetida a autoridade apostblica, a qual 
deve estar sempre dialogando corn as comunidades para resolver as polernicas. 

Ainda nao atingimos o estagio da estruturagao formal de cargos, como 
encontramos nas Cartas Pastorais e mesmo em Tiago e no apocalipse de Joao. 
Mas a igreja ja comega a designar tarefas especificas. Obviamente, ainda é uma 
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igreja pobre, lutando para sobreviver em meio a urn mundo que lhe despreza, 
quando nao a persegue. As grandes discussOes sobre a hierarquia eclesiastica 
ainda nao estavam intensificadas pela perspectiva de lucros e ganhos que 
caracterizariam a igreja pbs-Constantino, embora apenas uma visao ingenua 
nao perceba a ja incipiente luta pelo poder na fragmentada igreja primitiva. 
Entretanto, Lucas-Atos ainda esta num nivel, por assim dizer, parenetico: o autor 
esta pregando, atraves da exposigao da Histbria da Salvagao. E pregando, 
expOe o que entende ser a melhor maneira de viver numa comunidade demo-
cratica sem perder o vinculo da fe corn as demais comunidades cristas. 

0 grande salto ainda estava para ser dado. E realmente apps o movimento 
de Marciao, herege que dizia ser o Deus de Jesus diferente do Deus dos judeus, 
que as igrejas cristas terao que se preocupar seriamente com a definigao de 
uma autoridade apostblica firme, corn uma ordenagao dos ministerios mais 
sistematica, corn o delineamento mais claro da fe crista ortodoxa. E, ironicamen-
te, serao justamente as cartas de Paulo e os escritos de Lucas-Atos, seleciona-
das, que Marciao utilizara para embasar suas ideias. E que, indiretamente, na 
colegao que Marcido agrupa, serao a semente de urn novo corpo can6nico, 
chamado pelos cristaos de Novo Testamento. 

Quanto a tensao entre democracia e autoridade central, que Lucas-Atos 
nem chega realmente a supor, a Igreja Crista tern vivenciado diferentes situagOes 
ao longo de sua histbria, ora aproximando-se mais de uma, ora mais de outra 
tendencia, ora assemelhando-se a assembleia de Jerusalem, ora mesmo lem-
brando mais a de Efeso. 

Hoje, a preocupagao subjacente a esta proposta de Lucas-Atos permanece 
viva em todas as organizagbes que se estruturam a partir de grupos menores: 
comp manter, ao mesmo tempo, a abertura a participagao democratica e uma 
unidade comum, uma lideranga central? Baseando-se em sua fe e sua com-
preensao da HistOria, o autor de Lucas-Atos procurou responder a esta questao, 
uma dentre muitas nas relagOes de dominagao. Compete a nos, hoje, procurar-
mos as bases que fundamentem novas solugOes para este antigo dilema. 
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