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APRESENTAÇÃO

O que é igreja para você? Essa pergunta foi feita em uma página da inter-
net,1 e as respostas dadas foram as mais diversas: Igreja é... um templo, uma 
empresa, um lugar de alienação, uma casa de adoração, só um prédio, uma 
instituição religiosa, e assim por diante. Ao ler as respostas, logo percebemos 
quanta confusão existe em torno desse assunto. Mas, independentemente 
do que os outros dizem, de que maneira você responderia?

É imprescindível que todo cristão saiba responder a essa pergunta correta-
mente. Isso só é possível com base na Bíblia Sagrada, pois nada melhor para 
nos ajudar nessa questão do que aprender com os primeiros cristãos, através 
do seu testemunho deixado nas páginas do Novo Testamento. Portanto, com 
alegria, apresentamos ao estudante da Escola Bíblica esta série de lições, cujo 
título é: “Simplesmente igreja: estudos bíblicos sobre a essência da igreja cris-
tã”. A proposta, neste trimestre, é refletirmos sobre algumas marcas peculiares 
da igreja primitiva, que nos permitem conhecê-la mais profundamente, e, com 
isso, analisar nossas práticas na atualidade, fazendo as aplicações necessárias. 

Nos treze estudos desta série, veremos que a igreja é, essencialmente, uma 
comunidade simples, carismática, relacional, ensinadora, discipuladora, ado-
radora, intercessora, engajada, acolhedora, relevante, solidária, evangelística 
e expansiva. E, neste momento em que a Igreja Adventista da Promessa está 
trabalhando a implantação dos pequenos grupos, vamos também verificar de 
que forma eles auxiliam no resgate dessas marcas presentes na comunidade 
formada pelos primeiros cristãos.

O pequeno grupo é uma forma saudável de vivenciarmos a fé cristã. É 
um modelo bíblico de comunhão e discipulado, que utiliza como estratégia 
encontros entre cristãos e não-cristãos, que se reúnem uma vez por semana 

1.  O que é igreja para você?. Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?-
qid=20130708045433AAoqKTS&page=2>. Acesso em: 30 de abril de 2015.

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130708045433AAoqKTS&page=2
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130708045433AAoqKTS&page=2
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com o objetivo comum de estimular uns aos outros à fé, orar uns pelos outros 
e crescer espiritualmente. É um ambiente favorável à evangelização. O pe-
queno grupo é algo que, em certa medida, aproxima-nos da igreja primitiva, 
como ficará demonstrado nesta série.

Que possamos crescer cada vez mais na compreensão do que é ser igreja 
e que o nome de Deus seja exaltado. A ele seja dada a glória, agora e na 
eternidade. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã
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1
4 DE JULHO DE 2015

TEXTO BÁSICO

Diariamente perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa e tomavam 
as suas refeições com alegria e singeleza de 
coração, louvando a Deus e contando com a 
simpatia de todo o povo. (At 2:46-47)

LEITURA DIÁRIA

D 28/06 At 2:46-47

S 29/06 Mt 16:18

T 30/06 Mt 12:46-50

Q 01/07 At 5:42

Q 02/07 Rm 16:3-5

S 03/07 Mt 18:20

S 04/07 At 20:20

OBJETIVO

Refletir sobre a 
simplicidade da igreja 
primitiva com relação ao 
conceito que tinha de 
si mesma e do lugar de 
suas reuniões, e, assim, 
verificar as implicações 
disso para a igreja de hoje.

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 432 / HBJ 68 • Final: BJ 385 / HBJ 305

Uma comunidade 
simples

INTRODUÇÃO

Estamos começando uma nova série de 
lições bíblicas. O título geral que norteará o 
trimestre é “Simplesmente igreja: estudos bí-
blicos sobre a essência da igreja cristã”. A pro-
posta da série é refletir sobre algumas marcas 
peculiares da igreja primitiva, aplicando-as ao 
nosso contexto. Além disso, neste momento 
em que a IAP está trabalhando a implantação 
dos Pequenos Grupos, vamos também veri-
ficar de que forma eles auxiliam no resgate 
dessas marcas. 

A igreja primitiva não era perfeita, mas 
temos muito a aprender com a vida dos pri-
meiros cristãos sobre o que é ser igreja. No 
estudo de hoje, veremos que, em essência, se 
trata de uma comunidade simples. Em nosso 
tempo, muitas igrejas evangélicas se destacam 
por sua sofisticação, com templos luxuosos e 
com estratégias de crescimento complexas e 
mirabolantes; mas a comunidade dos primei-
ros cristãos era bem diferente; era notável por 
sua simplicidade, como verificaremos. 
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I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

O evangelho de Jesus é simples, 
na forma e no conteúdo. A vida e 
o ministério de Jesus ocorrem num 
cenário simples.1 Além disso, ele en-
sinou as pessoas a serem simples. En-
tão, não podia ser diferente. Quando 
olhamos para a vida dos discípulos 
de Jesus, de fato, constatamos que a 
simplicidade era uma marca do gru-
po formado por eles. Mas era simples 
em que sentido? Vamos ao estudo.

1. Simples em seu conceito: 
A palavra ekklesia, traduzida por 
“igreja”, presente nas palavras de 
Jesus: ... edificarei a minha igreja (Mt 
16:18), era usada, na época, com 
o sentido de “assembleia pública” 
ou “reunião”, um indicativo de um 
ajuntamento de pessoas para tratar 
de algum assunto de interesse co-
mum. Este era o nome dado às as-
sembleias dos gregos. Era como se 
Jesus chegasse até Simão e lhe dis-
sesse: “Assim como os gregos têm a 
ekklesia deles, eu também edificarei 
a minha ekklesia (igreja)”. 

No Novo Testamento, essa palavra 
foi utilizada para designar tanto o 
grupo inteiro de cristãos, ao longo de 
toda a era atual (o que chamamos de 

1.  SOUSA, Ricardo Barbosa de. A simplicidade 
do evangelho e a sofisticação da igreja. Dis-
ponível em: <http://www.ultimato.com.br/
revista/artigos/340/a-simplicidade-do-evan-
gelho-e-a-sofisticacao-da-igreja>.Acesso 
em: 30 de abril de 2015. 

igreja universal), quanto os cristãos 
reunidos em determinadas áreas ge-
ográficas (o que chamamos de igreja 
local). Quando utilizou o termo igreja, 
Jesus tinha os discípulos ao seu redor, 
isto é, o grupo dos que se reuniram 
em torno dele, reconhecendo-o pu-
blicamente como Senhor e aceitando 
os princípios do reino de Deus.2 

Podemos definir igreja como um 
grupo de pessoas, de todas as épo-
cas e lugares, que creem em Jesus, 
que o amam de todo o coração e 
estão comprometidas umas com as 
outras e com o seu reino. Essas pes-
soas se reúnem para celebrar a Deus, 
edificar-se mutuamente, por meio 
da comunhão e do ensino, e voltam 
a se separar para servir a Deus em 
seu dia-a-dia.  

É fundamental a todo cristão sa-
ber o que é igreja. Infelizmente, ain-
da hoje, há os que se atrapalham 
nessa questão. Muitos confundem a 
igreja com o templo ou o prédio. Tal-
vez por isso ainda costumamos dizer: 
“Vou hoje à igreja”, referindo-nos a 
um local. Outros veem a igreja ape-
nas como uma empresa ou institui-
ção prestadora de serviços religiosos, 
cuja principal função é promover ati-
vidades e programações bem organi-
zadas para agradar a Deus e aos seus 
membros.  Embora o templo tenha a 

2. Severa (1999:354).
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sua importância e o aspecto adminis-
trativo tenha o seu lugar, não é isso 
que define a igreja. 

Há também quem pense na igreja 
como um clube, que existe para o en-
contro e o entretenimento dos mem-
bros e deve promover atividades e 
eventos bem elaborados para manter 
seus “associados” contentes e ani-
mados. Este não é modelo simples de 
igreja que Jesus estabeleceu. Se per-
guntássemos aos cristãos do primei-
ro século: “O que é a igreja?”, certa-
mente teríamos uma resposta muito 
simples: “A igreja somos nós!”. 

Para os primeiros cristãos, a igreja 
está essencialmente ligada a pessoas 
e não a coisas e lugares. Igreja é um 
grupo de pessoas que se reúnem em 
torno de uma pessoa: Jesus Cristo; é 
a comunidade dos discípulos de Je-
sus, a família de Cristo e o povo de 
Deus (At 2:42-47; Mt 12:46-50; 1 Pd 
2:9-10). Cristo é quem nos une. Por 
isso, continuamos sendo igreja, mes-
mo que estejamos separados geogra-
ficamente uns dos outros. Claro que 
isso não nos isenta de congregar, 
pois este é um mandamento bíblico 
(Hb 10:22-25). Apesar disso, onde 
estivermos, ali também a igreja está 
representada, porque somos a igreja. 

2. Simples em sua reunião: 
Além de entender, de forma simples, 
o que é a igreja, podemos ver a sim-
plicidade da igreja primitiva em suas 
reuniões, pois, nos primeiros séculos 
de sua existência, os cristãos se reu-
niam, principalmente, nas casas. Ob-

serve o que a Bíblia diz: E todos os 
dias, no templo e de casa em casa, 
não cessavam de ensinar e de pregar 
Jesus, o Cristo (At 5:42 – grifo nosso).

Há também outros textos bíblicos 
que podem ser usados para susten-
tar essa afirmação. Por exemplo, 
Atos 2:46 afirma que os cristão de 
Jerusalém, diariamente, reuniam-se 
no pátio do templo; partiam o pão 
em suas casas, e participavam juntos 
das refeições, com alegria e sinceri-
dade de coração, louvando a Deus e 
contando com a simpatia do povo. 

É importante explicar que, quando 
esses textos mencionam o templo, es-
tão se referindo ao templo dos judeus, 
onde aconteciam os sacrifícios e as 
orações judaicas. Ali, os cristãos não 
eram bem-vindos e, inclusive, foram 
até expulsos algumas vezes (At 4:1-3; 
5:12-21). Por isso, os principais luga-
res de reuniões eram mesmo as casas. 

Além disso, a Bíblia informa que 
se levantou uma perseguição contra 
os cristãos, e Saulo devastava a igreja 
(At 8:3a). Em que local ele os encon-
trava? Ia às casas, porque era lá que 
os cristãos se reuniam (At 8:3b). O 
próprio Paulo, depois de sua conver-
são, esteve envolvido no ensino de 
casa em casa (At 20:20). 

Quando escreveu a primeira carta 
aos Coríntios, de Éfeso, a igreja que 
se reunia na casa de Priscila e Áquila 
enviou saudações aos coríntios (1 Co 
16:19). Anos depois, o próprio Paulo 
saudou outra igreja que se reunia na 
casa de Priscila e Áquila, desta vez, 
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01. O que os cristãos primitivos entendiam ser a igreja de Cristo? 
Leia Mt 16:18 e reflita sobre a cena do texto: Jesus com seus discípu-
los. Isso nos ajuda a entender o que é a igreja de forma simples?

02. Existem pessoas que pensam que a igreja é o templo ou o pré-
dio. Há também quem pense que a igreja é uma empresa que presta 
serviço religioso ou mesmo um clube. Isso é correto? Justifique sua 
resposta, com base em At 2:42-47; Mt 12:46-50; 1 Pd 2:9-10.

em Roma (Rm 16:3-5). Da prisão, o 
apóstolo também enviou saudações 
a Ninfa e à igreja que se reunia em 
sua casa (Cl 4:15), bem como a Fi-
lemom, sua família e à igreja que se 
reunia em sua casa (Fm 1:2).

É fato que os cristãos do primeiro 
século se reuniam nas casas. Nesses 
ambientes, a igreja floresceu e ex-
pandiu-se consideravelmente. Um 
dos motivos certamente está ligado 
à atmosfera acolhedora das reuniões. 
O lar é um ambiente de intimidade, 
familiaridade e proximidade; é um ex-
celente ambiente para o desenvolvi-
mento da comunhão, para a integra-
ção, a instrução dos novos converti-
dos, a oração de uns pelos outros, a 
celebração a Deus, de modo partici-
pativo, o serviço mútuo e muito mais. 

É exatamente por isso que os peque-
nos grupos devem fazer parte da vivên-
cia de nossas igrejas. A fé cristã nasceu 

nas casas. Não podemos esquecer o 
quanto as casas foram importantes no 
início da igreja. Acreditamos que o am-
biente da casa é salutar para a igreja do 
nosso tempo. É uma maneira de resga-
tarmos um pouco daquela simplicida-
de de seu início. Os pequenos grupos 
são uma forma de nos parecermos um 
pouco mais com a igreja primitiva. 

Além de valorizar nossas reuniões 
no templo, precisamos valorizar os 
encontros nas casas. Em nosso caso, 
essas reuniões acontecem por meio 
dos pequenos grupos. Se você en-
tende o conceito simples de que nós 
somos a igreja, então você entende 
que onde estiver, a igreja estará re-
presentada. Se houver um grupo de 
irmãos, num templo ou numa casa, é 
melhor ainda. É simples assim, como 
disse Jesus: Pois onde se reunirem 
dois ou três em meu nome, ali eu es-
tou no meio deles (Mt 18:20). 
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03. No item 2, aprendemos que a simplicidade da igreja primitiva pode 
ser vista na maneira de ela se reunir. Qual era o principal lugar de suas 
reuniões? Leia também At 5:42, 2:46, 20:20; 1 Co 16:19; Rm 16:3-5.

04. Leia Mt 18:20; os três últimos parágrafos do item 2, e responda: 
De que forma os pequenos grupos podem nos ajudar a nos aproxi-
marmos do jeito simples de ser igreja dos primeiros cristãos? 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

1. Reconheça o valor das reu-
niões nos pequenos grupos.

A igreja é uma comunidade sim-
ples e caseira. Em sua origem, ela va-
lorizou o ambiente familiar da casa, 
como local para as suas reuniões e 
celebrações a Deus. Vivemos em ou-
tro tempo, mas temos como desafio 
reconhecer a importância das reuni-
ões nas casas. Numa grande reunião, 
no templo, às vezes, não conhece-
mos o nome das pessoas com quem 
congregamos, muito menos seus 
problemas e dilemas. Nas casas, em 
reuniões menores e informais, esse 
problema é minimizado.

O pequeno grupo é uma manei-
ra simples de a igreja se expressar e 

pode ser um ambiente extremamen-
te acolhedor, terapêutico, evange-
lístico, instrutivo. A razão é que o 
pequeno grupo reúne cristãos para 
adorar a Deus e compartilhar do seu 
evangelho. Todo crente deve valori-
zar essa reunião, pois um grupo de 
cristãos reunidos numa casa é a igre-
ja de Jesus reunida numa casa (Rm 
16:5), mesmo enquanto divide uma 
refeição ou um lanche.

 2. Participe ativamente das 
reuniões nos pequenos grupos.

Além de reconhecer a importância 
das reuniões nos lares, o nosso se-
gundo desafio é participar de um pe-
queno grupo. Como podemos fazer 
isso? Alistemos algumas maneiras: 
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Indo ao pequeno grupo, orando pelo 
projeto, colocando-nos à disposição 
para treinamento de lideranças de 
pequenos grupos, ministrando um 
estudo, preparando o lanche para o 
momento final de confraternização. 

Você pode, também, convidar um 
amigo, um vizinho ou um familiar 
para participar da reunião, ouvir o 
evangelho e celebrar a Jesus. Além 

disso, as igrejas locais precisam de 
cristãos como Áquila e Priscila, Nin-
fa, Filemom, isto é, gente disposta a 
abrir sua casa para receber a igreja de 
Cristo. Quando agimos assim, con-
vidando pessoas ou abrindo nossa 
casa, mostramos que entendemos o 
conceito de ser igreja. Se nós somos a 
igreja, então não precisamos esperar 
que a liderança faça todo o trabalho. 

DESAFIO DA SEMANA

A simplicidade é uma marca peculiar da igreja primitiva. Os pri-
meiros cristãos reuniam-se em lugares simples, as suas casas. Por 
isso, o desafio para esta semana também será bem simples: Pegue 
uma folha de papel e escreva com suas próprias palavras o que é 
igreja para você (se preferir, pode usar o computador). 

Se possível, compartilhe suas anotações no pequeno grupo de 
que você participa. Aproveite para comentar como o pequeno gru-
po tem lhe ajudado a compreender o que é ser igreja de Cristo e 
como tem lhe ajudado a ser mais ativo no Corpo de Cristo. Contu-
do, se você ainda não aderiu a esse projeto, não perca mais tempo. 
Saiba que os pequenos grupos podem ser uma benção em sua vida. 

05. Reflita com a classe sobre a importância das reuniões nas casas, 
por meio dos pequenos grupos. Aliste alguns benefícios.

06. Considere com a classe algumas maneiras de participarmos ativamen-
te de uma reunião da igreja, nas casas, através dos pequenos grupos.
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INTRODUÇÃO

A igreja de Cristo é essencialmente caris-
mática. Essa declaração significa, basicamen-
te, que a igreja é composta de cristãos que 
receberam dons espirituais para edificação e 
serviço mútuo. “Dom” é a tradução para a pa-
lavra grega charisma. Portanto, uma comuni-
dade cristã que crê e experimenta os dons do 
Espírito Santo é carismática. 

Na Bíblia, a igreja é comparada ao corpo 
humano. Cada cristão, sendo membro desse 
corpo, tem uma função específica, definida 
pelo dom ou pelos dons que recebeu (cf. 1 Co 
12:1-31). Por isso, a maior premissa do estu-
do de hoje é afirmar que a saúde espiritual de 
uma igreja local depende muito de que cada 
congregado conheça e exerça os seus dons. 

A igreja primitiva era uma comunidade ca-
rismática. A igreja de Corinto, por exemplo, 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

Uma comunidade 
carismática2

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 286 / HBJ 391 • Final:  HBJ 460

OBJETIVO

Ensinar ao aluno da 
Escola Bíblica que o 
corpo de Cristo, a igreja, 
é caracterizado pelos 
dons espirituais e mostrar 
que a saúde desse corpo 
depende de que cada 
membro conheça e use 
corretamente o seu dom.

LEITURA DIÁRIA

D 05/07 Rm 12:6-8

S 06/07 1 Co 12:8-
10,28

T 07/07 Ef 4:11

Q 08/07 Ef 4:12-13

Q 09/07 1 Co 14:26

S 10/07 1 Pd 4:10

S 11/07 1 Co 12:21-22

11 DE JULHO DE 2015

TEXTO BÁSICO

Assim também em Cristo nós, que somos 
muitos, formamos um corpo, e cada membro 
está ligado a todos os outros. Temos diferentes 
dons, de acordo com a graça que nos foi 
dada. (Rm 12:5-6)
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não tinha falta de nenhum dom (1 
Co 1:7). Para a igreja de Roma, Paulo 
escreveu sobre seu desejo de servi-la 
com os dons espirituais que possuía 
(Rm 1:11). Temos muito a aprender 
sobre esse assunto com a prática da 
igreja primitiva: O que é um dom es-
piritual? Todos os crentes têm dons 
espirituais? Para que servem os dons? 
Como devemos utilizá-los? Vejamos.

1. O que é um dom espiritual? 
De acordo com a Bíblia, é uma ha-
bilidade especial ou uma capacita-
ção que o Espírito Santo, soberana-
mente, concede a cada membro do 
corpo de Cristo, para ser usada em 
benefício de todos (1 Co 12:4,7-11). 
Contudo, é importante saber que a 
palavra grega charisma é derivada 
do substantivo charis, que significa 
“graça”. Assim, os dons devem ser 
encarados como presentes recebidos 
de Deus, sem que os mereçamos. 

Em 1 Coríntios 12:7, os dons es-
pirituais são entendidos como mani-
festações do Espírito na vida dos cris-
tãos. São ações divinas e sobrenatu-
rais. Por isso, não podem ser confun-
didos com talentos ou dons naturais, 
que são comuns a todos os homens. 
Os dons espirituais são dados exclu-
sivamente aos salvos em Cristo a ser 
usados para fins espirituais.1 

Mas, afinal de contas, quantos 
dons existem? São quatro os textos 
em que temos listas de dons: Rm 
12:6-8; 1 Co 12:8-10,28, e Ef 4:11. 

1. Boice (2011:528).

Vale a pena conferir esses textos, 
pois, neles, temos, aproximada-
mente, 20 dons espirituais distintos. 
Porém, tudo indica que essas listas 
não são completas,2 pois, em outras 
passagens, vemos outros dons sendo 
citados (1 Co 7:7-8; 1 Pd 4:10-11). 

2. Todo cristão possui dons? A Bí-
blia afirma: A cada um, porém, é dada 
a manifestação do Espírito (1 Co 12:7). 
Depois de oferecer uma lista de dons, 
o texto conclui: Todas essas coisas, po-
rém, são realizadas pelo mesmo e úni-
co Espírito, e ele as distribui individu-
almente, a cada um, conforme quer 
(1 Co 12:11 – grifo nosso). Segundo 
esse texto, todo crente em Jesus tem, 
pelo menos, um dom espiritual.3 O 
apóstolo Paulo explica esse fato usan-
do a metáfora do corpo humano, para 
dizer que a igreja é o corpo de Cristo 
(Rm 12:4-8 e 1 Co 12:12-31). 

Aos Romanos, Paulo explica que 
o fato de cada um de nós ter um 
corpo com muitos membros e esses 
membros não exercerem a mesma 
função serve como metáfora para 
o que ocorre na igreja. A função de 
cada um é determinada pelo dom re-
cebido. Já aos Coríntios, o apóstolo 
acrescenta a informação de que, no 
novo nascimento, o Espírito Santo 
passa a habitar em nós e nos inclui 
no Corpo de Cristo e de que ele é 
quem define o nosso papel, através 
das habilidades que nos concede. 

2. Wiersbe (2006:796).

3. Kistemaker (2004:591).
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Será que alguém pode ter todos os 
dons? Certamente, não! Está escrito: 
... se todos, porém, fossem um só 
membro, onde estaria o corpo? (1 Co 
12:19). Uma pessoa pode ter mais de 
um dom, mas nenhuma pessoa tem 
todos os dons. É assim para que todos 
tenham utilidade e para que dependa-
mos uns dos outros. A verdade é que 
Deus tem uma missão para cada um de 
nós, no exercício do ministério cristão. 
Ninguém pode alegar que não possui 
nenhum dom. Logo, é fundamental 
que cada um de nós descubra qual é 
o seu dom. Três dicas básicas podem 
nos ajudar: 1) Que atividades desem-
penhamos na igreja que nos trazem 
alegria ao coração? Elas podem estar 
relacionadas ao dom que recebemos. 
2) Outros cristãos podem nos ajudar a 
perceber nosso dom. 3) Orar a Deus 
e ficar atentos às oportunidades que 
têm surgido diante de nós pode nos 
ajudar a identificar nosso dom. 

3. Para que servem os dons? 
Existem, pelo menos, três propósitos 
para recebermos tais habilidades. Em 
primeiro lugar, os dons são dados 
para a edificação da igreja. Em Efé-
sios 4:12-13, está escrito: ... para que 
o corpo de Cristo seja edificado, até 
que todos alcancemos a unidade (...) 
e cheguemos à maturidade. Os caris-
mas precisam ser praticados para o 
crescimento espiritual e a maturida-
de do povo de Deus (1 Co 14:26).

Em segundo lugar, os dons são 
dados para o benefício de todos. De 
acordo com 1 Coríntios 12:7, devem 

ser exercidos para bem comum. Sen-
do assim, não é certo usá-los ape-
nas em proveito próprio. Nisso, o 
apóstolo Pedro é categórico: Cada 
um exerça o dom que recebeu para 
servir aos outros, administrando fiel-
mente a graça de Deus em suas múl-
tiplas formas (1 Pd 4:10 - NVI). 

Em terceiro lugar, os dons são da-
dos para a glória de Deus. As Escritu-
ras nos dizem: Se alguém falar, fale 
segundo as palavras de Deus; se al-
guém administrar, administre segun-
do o poder que Deus dá; para que 
em tudo Deus seja glorificado (1 Pd 
4:11). Não devemos exercer nossos 
dons esperando elogios e aplausos. 
Aquele que nos capacitou é quem 
deve ser exaltado. No corpo de Cris-
to, todo cristão deve buscar o seu 
espaço, sem querer a primazia. Deus 
nos deu os dons, mas continua sen-
do o Senhor (1 Co 12:4-7). Assim, 
os dons devem ser usados como ele 
quer e para glória dele. 

4. Como devemos utilizar os 
dons? Obviamente, devemos praticar 
os dons espirituais levando em conta 
os três propósitos já citados anterior-
mente. Ainda assim, a palavra de Deus 
nos oferece dois critérios fundamentais 
para o uso dons na igreja. Em primeiro 
lugar, devemos utilizá-los com inter-
dependência. Os textos de Romanos 
12:4-8 e 1 Coríntios 12:12-31 mostram 
que, por sermos membros uns dos ou-
tros, dependemos uns dos outros. 

No corpo de Cristo, todos têm 
utilidade, e, na mútua cooperação, 



16   Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2015

nós nos completamos. O texto sa-
grado informa: ... os membros do 
corpo que parecem mais fracos são 
indispensáveis (1 Co 12:21-22). No 
exercício das habilidades que o Espí-
rito Santo nos deu, não devemos nos 
sentir melhores, nem piores que os 
outros. Na igreja, não há lugar para 
o complexo de inferioridade, muito 
menos para o complexo de superio-
ridade, porque todos são indispen-
sáveis e, ao mesmo tempo, todos 
precisam dos outros. O nome disso  
é interdependência! 

Em segundo lugar, devemos utili-
zar os dons com amor fraternal. Re-
pare que, na parte da primeira carta 
aos Coríntios em que a instrução é 

sobre os dons (capítulos 12, 13 e 14), 
Paulo usa 13 versículos para tratar 
também sobre o amor. Sua intenção 
é mostrar que todos os dons devem 
ser regidos e mediados pelo amor e 
que, sem o amor, eles se tornam nu-
los ou mesmo perigosos. 

Esta é a regra suprema para uti-
lizar os dons: exercê-los com amor. 
A ausência de amor é a maior cau-
sa dos abusos, na prática dos dons. 
Uma comunidade carismática nunca 
pode perder de vista esses dois crité-
rios, bem como toda a instrução que 
os apóstolos trouxeram à igreja pri-
mitiva sobre este assunto. A seguir, 
aplicaremos esse conteúdo à prática 
da igreja atual. 

01. Leia o item 1 do comentário, 1 Co 12:4-11 e responda: O que é um 
dom espiritual? Quantos dons existem? Cite alguns dons que são mencio-
nados na Bíblia. Para isso, recorra a Rm 12:6-8; 1 Co 12:8-10,28 e Ef 4:11.

02. Após ler 1 Co 12:7,11 e item 2, responda: Todos os cristãos pos-
suem dons espirituais? Você sabe qual é o seu? Comente.

03. Com base item 3, discorra sobre os três propósitos dos dons espi-
rituais apresentados na Bíblia. Leia também Ef 4:12-13; 1 Co 14:26; 1 
Pd 4:10-11.
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II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

04. Baseado em Rm 12:4-8; 1 Co 12:12-31, 13:1-3, responda: Como 
devemos utilizar os dons espirituais? Comente os dois critérios que 
devemos levar em contar, de acordo com o item 4.

1. Os dons espirituais tornam-
nos responsáveis diante de Deus.

Saber que cada cristão tem, pelo 
menos, um dom específico reve-
la-nos algo muito precioso: não há 
membro algum no corpo de Cristo 
que seja supérfluo, nenhum sem 
uma função. Deus conferiu dons a 
cada um, visando a um fim proveito-
so (1 Co 12:7). Ao fazer isso, ele não 
quer apenas que você tenha uma 
função. Ele tem uma missão para 
você e o capacitou para isso. Se o 
Senhor nos deu os dons, é para que 
eles sejam usados. 

Assim, temos responsabilidades 
diante de Deus. Cada um de nós 
precisa descobrir o seu dom e exer-
cê-lo com fidelidade, sabendo que, 
um dia, prestará contas (1 Co 4:1-2). 
Por sua vez, a igreja, em sua estrutu-
ra, deve possibilitar meios para que 
usemos os dons. Hoje, já temos os 
cultos e os departamentos. Mas, te-
mos trabalhado na implantação dos 
pequenos grupos, pois sabemos que 
estes são ambientes propícios para o 
uso das capacitações que o Senhor 
nos tem dado. 

2. Os dons espirituais tornam-
nos responsáveis diante da igreja.

Você já parou para pensar que, 
talvez, você seja a pessoa mais capa-
citada para realizar algumas coisas na 
igreja? Mesmo que seja algo simples, 
como fazer uma visita ou recepcio-
nar as pessoas na porta do templo, 
ainda assim é fundamental. Na igre-
ja, todos os membros recebem algo 
dos outros; no entanto, cada um tem 
algo para doar de si, através de suas 
habilidades. Em Cristo, o corpo intei-
ro, bem ajustado e ligado pelo auxílio 
de todas as juntas, segundo a correta 
atuação de cada parte, efetua o seu 
crescimento para edificação de si 
mesmo no amor (Ef 4:16). 

No corpo humano, se um membro 
ou órgão deixar funcionar – por exem-
plo, se os rins ficarem paralisados ou 
se os olhos pararem de enxergar ou a 
mão perder a sensibilidade e os mo-
vimentos –, o corpo inteiro sofre. O 
mesmo se aplica ao corpo de Cristo. 
Se um membro deixa de realizar sua 
função, todos os demais são prejudica-
dos. Que responsabilidade! Não temos 
o direito de ficar ociosos na obra de 
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Deus. Talvez você alegue não ter opor-
tunidades na igreja ou não ter cargos. 
Então, experimente participar de um 

pequeno grupo, pois, neste espaço, é 
quase impossível você não se envolver 
ativamente com suas capacidades. 

05. Leia a primeira aplicação e responda: Por que uma pessoa que 
não usa o seu dom está em falta diante de Deus? Como os pequenos 
grupos podem nos ajudar nesse sentido? 

06. O que acontece com o Corpo de Cristo, quando você, que é um de 
seus membros, deixa de exercer sua função, através de seu dom? Por 
que as reuniões de um pequeno grupo são importantes nessa questão? 

DESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje mostrou que a igreja de Cristo é, essencial-
mente, uma comunidade carismática. Levou-nos também a en-
tender que a saúde espiritual de uma igreja local depende muito 
de que seus membros conheçam e exerçam os seus dons espiritu-
ais. Por isso, o desafio desta semana é que você identifique essas 
habilidades que o Espírito Santo lhe concedeu. 

Mas como descobrir qual é o seu dom? Vamos lembrar o que 
vimos na lição: Geralmente, aquilo que você faz na igreja e lhe 
traz muita alegria está relacionado ao seu dom. Outra coisa que 
você pode fazer é perguntar para os irmãos em Cristo qual é o 
seu dom. Muitas vezes, ele fica evidente para aqueles que nos 
cercam. Mas, acima de tudo, ore a Deus a respeito disso e fique 
atento àquilo que ele vem mostrando em sua vida e às oportu-
nidades que lhe tem oferecido. Então, diga: “Eis-me aqui!”. É 
importante saber qual o seu dom, mas isso não é o suficiente. É 
necessário usá-lo! A igreja precisa de você. Não porque há cargos 
ou tarefas a serem exercidos, mas porque, através de seu dom, 
todos são abençoados e o propósito de Deus é alcançado.



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts 
deste capítulo em

www.portaliap.com.br

www.portaliap.com.br    19

TEXTO BÁSICO

... eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam 
aperfeiçoados na unidade, para que o mundo 
conheça que tu me enviaste e os amaste, 
como também amaste a mim. (Jo 17:23) 

LEITURA DIÁRIA

D 12/07 Jo 17:23

S 13/07 Jo 16:12-14

T 14/07 Jo 17:1-16

Q 15/07 Jo 17:17-26

Q 16/07 At 2:42,44

S 17/07 At 4:32

S 18/07 Rm 12:10;  
Cl 3:16

OBJETIVO

Explicar a importância 
de os membros da igreja 
de Cristo cultivarem 
fortes e significativos 
relacionamentos. 

18 DE JULHO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 231 • Final: HBJ 439

Uma comunidade 
relacional3

INTRODUÇÃO

Você pode descrever a rotina do seu dia? 
Provavelmente, acorda cedo, trabalha o dia 
inteiro, enfrenta o trânsito e ainda estuda ou 
cuida da casa e dos filhos, ou seja, tem o dia 
inteiro tomado com inúmeras atividades. Com 
a agenda repleta, os relacionamentos interpes-
soais ficam em segundo plano. Infelizmente, 
nem na igreja, onde deveria haver momentos 
de interação, é possível se relacionar. Às vezes, 
quando vamos ao templo, participamos do cul-
to ou nos envolvemos com o departamento, 
mas pouco tempo sobra para nos relacionar-
mos de maneira mais efetiva com os irmãos.

Não nos conhecemos bem, não conversamos 
de maneira profunda, não passamos tempo 
juntos. Dessa forma, nós nos distanciamos e 
nos afastamos; tornamos as relações afetivas 
com nossos irmãos e irmãs em Cristo em rela-
cionamentos frios e distantes. O certo é que a 
igreja reproduz as características da sociedade 
em que está inserida. Isso implica falta de en-
volvimento e, portanto, relacionamentos su-
perficiais. Contudo, nesta lição, veremos que 
a igreja deve ser uma comunidade relacional. 
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Hoje, a tendência natural da hu-
manidade é o isolamento. As pes-
soas trancam-se em suas casas e 
preferem os “relacionamentos” vir-
tuais. Contudo, Deus planejou o ser 
humano como um ser relacional. O 
problema é que o pecado corrom-
peu o plano original e, hoje, os re-
lacionamentos são custosos e não 
são fáceis de serem mantidos. Ain-
da assim, a igreja do nosso tempo 
deve esforçar-se para ser uma co-
munidade relacional. E o que é isso? 
Uma comunidade cujos membros 
cultivam fortes relacionamentos. A 
base destes é a união dos cristãos 
com Cristo. 

1. A base dos relacionamentos: 
Na noite em que foi traído e preso, 
Jesus fez uma oração por seus discí-
pulos e por todos os crentes, de to-
das as épocas. Orou ao Pai pelos pri-
meiros discípulos: ... que sejam um, 
assim como nós (Jo 17:11), e repetiu 
o mesmo pedido em favor de todos 
aqueles que viriam a crer nele: ... que 
todos sejam um, como tu, ó Pai, o és 
em mim, e eu em ti (Jo 17:21). É uma 
oração em favor da igreja que logo 
se iniciaria e se multiplicaria. Jesus 
estava orando pela igreja de todas as 
épocas e de todos os lugares. 

 Nessa oração, ele suplica ao Pai 
em favor da unidade da igreja, a 
unidade entre os que creriam. Não 
se trata de unidade de ideias e sen-

timentos comuns. Jesus está pensan-
do na unidade orgânica e espiritual, 
que existe entre todos aqueles que 
creem nele. Eles fazem parte da úni-
ca família de Deus na Terra. Observe 
o que Jesus diz: Eu lhes dei a glória 
que tu me deste, para que sejam um 
(v.23 – grifo nosso). 

A unidade que Jesus tem em 
mente é baseada na união com ele; 
é para todos os que creem; depen-
de de receberem a “glória” que o 
Pai deu a Jesus. Do que ele estava 
falando? De sua própria presença 
nos cristãos. O Pai se manifestou no 
Filho, assim como Jesus se manifesta 
nos crentes: Eu neles e tu em mim 
(v.24). Quando Deus habita no Fi-
lho, e ele, por meio Espírito, habita 
nos cristãos, estes se tornam copar-
ticipantes de bênçãos espirituais e 
membros da família de Deus. 

Essa unidade de essência, apesar 
de invísivel, deveria ser percebida, 
segundo Jesus. Cada comunidade 
cristã local deve viver em harmonia 
e comunhão. O modelo dessas rela-
ções é o relacionamento da Trinda-
de (Jo 17:23). Na união entre seus 
membros, não há inveja, ciúmes, 
não se reinvindica poder ou impor-
tância para si (Jo 16:12-14, 17:1-2); 
há respeito mútuo. 

O ideal é que pessoas salvas se-
jam restauradas e se empenhem 
para desenvolver essas qualidades 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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divinas,1 pois, se Jesus pediu isso ao 
Pai, em oração, é porque deseja que 
sua igreja viva a unidade e espelhe 
a Trindade. Segundo Jesus, além de 
modelo, a Trindade toma parte nos 
relacionamentos entre os crentes (Jo 
17:21b). Por meio desses relaciona-
mentos, a mensagem cristã ganha 
credibilidade (Jo 17:21c). 

Que pedido desafiador! Segundo 
Jesus, quando o mundo vir que a uni-
dade dos discípulos está sendo vivida 
através de uma comunhão real, a fé 
de que o Criador deste tipo de rela-
cionamento é alguém enviado por 
Deus pode irromper livremente.2 É 
isso que ele quer! A unidade da igreja 
fará o mundo dizer: Cristo vive nessas 
pessoas, na maneira como elas vivem 
e se relacionam umas com as outras, 
como o Pai foi visto em Cristo.3 Os 
relacionamentos saudáveis entre as 
pessoas que foram unidas em Cristo 
são um potente método de evange-
lização. A pregação de uma comuni-
dade relacional é poderosa. 

2. A vivência dos relacionamen-
tos: Não acreditamos que a igreja 
primitiva vivia num “mar de rosas”. 
Ela tinha seus defeitos, mas pode nos 
ensinar muitas coisas. Ao que pare-
ce, a oração de Jesus estava sendo 
cumprida, na prática, na igreja de Je-
rusalém.  Pessoas que foram unidas 
em Cristo, em seu corpo universal e 

1. Dugan (2012:72). 

2. Boor (2002:140).

3. MacDonald (2008:314).

único, evidenciavam essa unidade, 
através de relacionamentos saudá-
veis. Por duas vezes, ao menos, no 
livro de Atos (2:42,44, 4:32), temos a 
descrição de uma igreja digna de ser 
imitada, com relação à comunhão. 

A palavra grega traduzida por 
“comunhão”, nos textos menciona-
dos, é koinonia, cuja ideia é compar-
tilhar aquilo que se tem em comum. 
Essa palavra diz respeito à vivência, 
aos relacionamentos. Os primeiros 
cristãos de Jerusalém viviam essa co-
munhão. Estavam juntos e tinham 
tudo em comum (At 4:44). Era uma 
comunidade cujos membros cultiva-
vam fortes relacionamentos. 

As coisas em comum (koinonia) 
entre os cristãos de Jerusalém não 
implicavam meramente ligações 
casuais, em virtude de interesses 
mútuos, como escola ou esportes.4 
Como já vimos, à luz da oração de 
Jesus, essa comunhão é fruto da uni-
dade; tem a ver com a relação pes-
soal que os cristãos desfrutam com 
Deus e uns com os outros por serem 
o corpo de Cristo.5 

Atente para o detalhe fornecido 
pelo autor de Atos: Quem vivia a co-
munhão eram os que criam. A ver-
dadeira comunhão cristã pressupõe 
conversão. Os crentes partilhavam 
algo mais profundo, relacionado a 
sua união com Cristo. Eles eram um 
porque haviam sido unidos ao corpo 

4. Horrell (2006:126). 

5. Paes (2003:131).
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de Cristo. O que de comum com-
partilhavam era resultado da fé que 
possuíam. E como essa comunhão 
era verificada? Através do serviço 
comum. Os que criam ajudavam-se 
mutuamente, evidenciando o amor 
e a preocupação uns com os outros. 
Prontificavam-se a servir uns aos ou-
tros, inclusive materialmente. 

Além disso, eles partilhavam a 
vida: conheciam-se; dividiam re-
feições; oravam juntos; estudavam 
juntos a palavra, em casa; recrea-
vam-se juntos, etc. E não pensemos 
que é fácil viver assim. O texto diz 
que “perseveravam” na comunhão, 
isto é, comunhão é para ser man-
tida pela perseverança! Em se tra-

tando de seres humanos, sempre 
haverá situações de conflito. Mas 
a igreja deve lutar para vencê-las e 
manter a comunhão. 

Por causa disso, aqueles cristãos 
contavam com a estima do povo (At 
2:47). A mensagem era acredita-
da. A oração de Jesus estava sendo 
atendida! A vida daquela igreja me-
xia com os que ainda não haviam 
se unido a Cristo. Muitos foram os 
que reconheceram que Jesus havia 
sido enviado pelo Pai, pois a prega-
ção da igreja era credenciada pela 
vivência. Em Atos 2:41, lemos que 
eram quase três mil pessoas; em 
Atos 4:4, quase cinco mil pessoas 
rendidas a Cristo.

01. Com base em Jo 17:11,21,23-24, responda: O que Jesus pediu ao 
Pai, em favor de todos os que creriam nele? Como podemos definir a 
unidade entre os crentes?  

02. “Cada comunidade cristã local deve viver em harmonia e co-
munhão”. Qual deve ser o modelo dessas relações? Qual o objetivo 
dessa unidade? Leia Jo 17:21.

03. Leia At 2:42,44 e 4:32 e responda: Podemos dizer que a comuni-
dade cristã primitiva de Jerusalém era uma comunidade relacional? 
Em que estava baseada a sua comunhão?
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04. Comente sobre a reação que a vivência exemplar da igreja de 
Jerusalém gerou na sociedade da época. Leia At 2:44.

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

1. Uma comunidade relacional 
pode contribuir no crescimento 
espiritual dos cristãos.

Segundo estudamos, uma co-
munidade relacional é aquela cujos 
membros cultivam fortes relaciona-
mentos, tendo por base sua união 
com Cristo. Uma comunidade assim 
pode contribuir significativamente 
no crescimento espiritual dos cris-
tãos. A razão é que crescemos atra-
vés dos relacionamentos, uma vez 
que o fato de lidarmos com pessoas 
diferentes, às vezes, não tão dóceis, 
nos ajuda a exercitar a tolerância, a 
paz e o amor, características essen-
ciais a qualquer discípulo de Cristo.

O pequeno grupo é uma ferramen-
ta extremamente necessária para que 
a igreja seja uma comunidade relacio-
nal e para que seus membros cresçam 
espiritualmente. Ali, a comunhão dei-
xa de ser teórica e passa a ser pratica-
da. Nas grandes reuniões da igreja, os 
membros, por vezes, não têm a opor-
tunidade de se conhecer ou se relacio-
nar. Por causa disso, seu crescimento 
espiritual fica prejudicado.6 Daí a ne-
cessidade de as igrejas se dividirem nos 

6. Stott (2013:85). 

pequenos grupos. Estes favorecem a 
interação e o fortalecimento dos re-
lacionamentos, com a prática efetiva 
dos mandamentos da mutualidade (Jo 
13:35; Rm 12:10; Cl 3:16). Certamen-
te, as interações sociais servirão para 
nos aperfeiçoar como cristãos.  

2. Uma comunidade relacio-
nal pode ajudar no crescimento 
quantitativo da igreja. 

Em sua oração pelos discípulos, 
Jesus afirma: ... eu neles, e tu em 
mim (...) para que o mundo conhe-
ça que tu me enviaste e os amaste, 
como também amaste a mim (Jo 
17:23). Nossos relacionamentos uns 
com os outros são também uma for-
ma de testemunharmos Cristo. As 
pessoas verão a Deus, quando o re-
velarmos, por meio de nossas ações 
de amor uns para com os outros. O 
mundo conhece a Jesus não apenas 
pela mensagem falada, mas pelo 
comportamento dos cristãos. 

Se a base para os relacionamen-
to na comunidade cristã é o amor, 
certamente as pessoas que ainda 
não conhecem a Cristo serão apre-
sentadas a ele.7 Jesus escolheu essa 

7. Getz (2008:140). 
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forma para se revelar às pessoas. Ele 
nos colocou como participantes do 
processo de salvação de outros. Faça 

a sua parte: Ame! Evidencie Cristo, 
através de seus relacionamentos na 
comunidade cristã. 

05. Você já participa de um pequeno grupo? Se sim, compartilhe sua 
experiência de crescimento espiritual no relacionamento com os irmãos. 

06. O que pode acontecer, se a sua cidade ou o seu bairro enxerga-
rem, nos membros da igreja em que você congrega, uma comunidade 
relacional? Os pequenos grupos, espalhados pela cidade, podem 
potencializar essa visibilidade? 

DESAFIO DA SEMANA

Neste estudo, refletimos sobre o quanto a vida agitada que 
levamos nos impossibilita de desenvolver relacionamentos seme-
lhantes aos da Trindade e da igreja primitiva. Vimos, ainda, que o 
pequeno grupo favorece as interações. Diante disso, o que você 
tem feito para aprofundar seus relacionamentos com os irmãos 
da sua comunidade? 

Seu desafio desta semana é: se ainda não participa de um pe-
queno grupo, procure seu pastor e peça para ser encaixado em 
algum. Os benefícios para a sua vida serão inestimáveis. Tam-
bém, se, na sua comunidade, ainda não há pequenos grupos, 
ore para que esse projeto bíblico seja desenvolvido. Encoraje a 
liderança da sua igreja a desenvolver essa ação. 
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INTRODUÇÃO

Não é o conhecimento sinônimo de frieza es-
piritual. Engana-se quem pensa que a espiritu-
alidade anula a racionalidade. A propósito, nas 
palavras de Jesus, o verdadeiro conhecimento 
liberta: e conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará (Jo 8:32). O próprio Espírito San-
to é chamado de Espírito da verdade (Jo 14:7, 
15:26, 16:13), que nos guia em toda a verdade. 

Era sob o poder do Espírito da verdade que 
a igreja primitiva realizava a obra de Deus no 
mundo. Essa comunidade era vítima da per-
seguição religiosa, de açoites e até de morte, 
mas jamais se deixava escarnecer pela igno-
rância teológica, porque era uma comunidade 
que buscava crescer tanto na graça quanto no 
pleno conhecimento de Deus (2 Pd 1:2). Ela 
estava disposta ao ensino e aberta ao aprendi-
zado das sagradas letras.

O ensino bíblico é um imperativo de Cris-
to à sua igreja (Mt 28:20). Ele ordena e dá o 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

Hinos sugeridos – Inicial: BJ: 188 / HBJ 392 • Final: BJ 161 / HBJ 430

Uma comunidade 
ensinadora4

25 DE JULHO DE 2015

OBJETIVO

Ajudar o estudante da Bíblia 
a entender a importância 
do ensino bíblico na 
igreja de hoje, por meio 
do exemplo da igreja 
do primeiro século, de 
modo que, valorizando-o, 
obtenha discernimento  
e maturidade. 

LEITURA DIÁRIA

D 19/07 At 15:35

S 20/07 Jo 8:32

T 21/07 Jo 14:7; 
15:26, 16:13

Q 22/07 At 5:21,25

Q 23/07 At 17:11

S 24/07 1 Tm 6.20-21

S 25/07 At 2:36, 4:11

TEXTO BÁSICO

Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, 
ensinando e pregando, com muitos outros, a 
palavra do Senhor. (At 15:35)
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exemplo: Percorria Jesus toda a Ga-
lileia, ensinando nas sinagogas (Mt 
4:23). Por isso, a igreja primitiva fazia 
o mesmo. Não se cansava de ensi-
nar o verdadeiro evangelho de Jesus. 
Quanto a isso, vejamos, a seguir, três 
importantes características dessa co-
munidade de Cristo.  

1. Conhecedores da Palavra: 
Não é exagero dizer que a igreja do 
primeiro século era uma comunidade 
aplicada ao ensino da Palavra. Isso ela 
fazia com esmero (At 5:21,25). A igre-
ja levava o ensino bíblico às casas, às 
sinagogas, às praças públicas, a pes-
soas de faixa etária, etnia e condição 
social diferentes. Não é de admirar, 
portanto, que o cristianismo tenha se 
propagado tão rapidamente no mun-
do. O ensino produz crescimento. 

A igreja não ensinava de modo tão 
convincente por acaso. O seu ensino 
era resultado do conhecimento sobre 
o evangelho poderoso de Jesus. É 
necessário dizer que o conhecimento 
da Palavra envolve um estudo persis-
tente. A igreja estava sempre aberta 
ao aprendizado da Palavra (At 9:31). 
Aqueles irmãos não cessavam de 
ensinar (At 5:42). Havia verdadeiro 
interesse no exame das Escrituras: ... 
investigavam dia a dia as Escrituras, 
para conferir as declarações de Paulo 
e Silas, a fim de ver se realmente elas 
eram assim (At 17:11). 

O cristão não deve conformar-se 
em abrir a Bíblia apenas no templo, 
na hora do culto; precisa examiná-la 
disciplinarmente. Paulo disse a Timó-

teo: Persiste em ler, exortar e ensinar 
(1 Tm 4:13). Que haja, portanto, me-
nos entretenimento e mais conheci-
mento na vida dos salvos. O conheci-
mento da palavra envolve, também, 
valorização permanente. Dois moti-
vos pelos quais a igreja valorizava o 
estudo da Escritura podem ser aqui 
mencionados. 

O primeiro motivo é a inspiração 
da Bíblia: Toda a Escritura é inspirada 
por Deus (1 Tm 3:16). A Bíblia não é 
um livro qualquer, pois foi escrita por 
autores inspirados por Deus, a ponto 
de ser verdadeira em tudo que afir-
ma.1 O segundo motivo diz respeito 
aos benefícios que a Bíblia propor-
ciona. O conhecimento bíblico ajuda 
o salvo a alcançar maturidade espiri-
tual para desenvolver a sua salvação 
(Fp 2:12; 2 Pd 3:18) e auxilia o não-
salvo a ter um encontro com Cristo, 
proporcionando-lhe oportunidade 
de alcançar misericórdia e graça, a 
fim de ser ajudado em tempo opor-
tuno (1 Tm 3:15; Hb 4:16).

2. Defensores da Palavra: O co-
nhecimento da Escritura ajudou os 
cristãos da igreja primitiva a se torna-
rem exímios defensores da Palavra. 
Eles entendiam que a mensagem do 
evangelho é valiosa demais para ser 
contaminada por mestres fraudulen-
tos. Era preciso defendê-la das dou-
trinas opositoras da verdade. Esse 
problema foi arduamente enfrenta-
do pelos cristãos do primeiro século. 

1. Lopes (2008:61). 
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Duas doutrinas gnósticas foram 
duramente confrontadas naquele 
momento. Uma delas afirmava que 
Jesus não havia se encarnado. Para 
os gnósticos, era impossível que 
Deus, que é espírito puro e inteira-
mente bom, pudesse, de alguma 
forma, envolver-se com a matéria.2 
Nesse sentido, Jesus não teria corpo 
material. A outra doutrina afirmava 
que Jesus não é Deus. Negar a encar-
nação e a divindade de Jesus é grave, 
porque põe em xeque a sua messia-
nidade, a sua morte substitutiva e a 
sua ressurreição.

João refuta essas ideias afirmando 
aos leitores de sua carta que quem 
se opõe às verdades da encarnação 
e da divindade de Jesus não passa 
de mentiroso, anticristo e não tem o 
Pai (1 Jo 2:22-23). Como tantos ou-
tros, Pedro não se omitiu. Atos 2:14 
começa dizendo que se levantou 
Pedro, com os onze; e, erguendo a  
voz, advertiu-os. Essa advertência re-
sume-se na defesa da messianidade 
e da divindade de Jesus: Esteja ab-
solutamente certa, pois, toda a casa 
de Israel de que a este Jesus, que vós 
crucificastes, Deus o fez Senhor e 
Cristo (At 2:36, grifo nosso).

Muitos são os que, por meio de 
ensinos falazes (Cl 2:4), ludibriam 
o povo, apresentando-lhe um falso 
evangelho. Contudo, não podemos 
ser apáticos, quanto à verdade que 
Deus nos confiou. Nosso dever é 

2. Idem (2004:227).

guardá-la, proclamá-la e transmiti-la 
à geração seguinte (1 Tm 6.20-21).3 
Por isso, o ensino é relevante. Uma 
igreja sem ensino estará sempre vul-
nerável a doutrinas de demônios. Mas 
uma igreja conhecedora da Palavra 
está apta a defender a sã doutrina.

3. Proclamadores da Palavra: 
Além de ser conhecedora e defen-
sora da Palavra, a igreja tornou-se 
proclamadora do evangelho. Pouco 
antes de sua ascensão ao céu, Jesus 
disse aos seus discípulos: ... mas re-
cebereis poder ao descer sobre vós 
o Espírito Santo, e sereis minhas tes-
temunhas (At 1:8). Isso aconteceu 
de modo surpreendente. Jerusalém, 
Samaria, Judeia e muitos outros lu-
gares foram atingidos pela procla-
mação do evangelho. 

Quanto à proclamação da palavra 
de Deus, dois importantes aspectos 
eram considerados seriamente pela 
igreja primitiva. O primeiro deles era 
que a proclamação deveria ser viven-
cial. Em outras palavras, os cristãos do 
primeiro século ensinavam o que vi-
viam e viviam o que ensinavam. Logo, 
as pessoas viam coerência entre o 
que era dito e o que era praticado. 

Por isso, Lucas menciona que mui-
tíssimos sacerdotes obedeciam à fé 
(At 6:7b). Ao escolher os que servi-
riam às mesas, o ensino dos apósto-
los era: ... escolhei dentre vós sete 
homens de boa reputação (At 6:3a). 
O proclamador representa a Jesus, 

3. MacArthur (2010:53). 
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e deve fazê-lo dignamente. Por isso 
era ensinado a ter conduta exemplar 
(1 Co 11:1). 

O outro aspecto considerado era 
que a proclamação deveria ser cris-
tocêntrica. Cristo era o assunto da 
pregação dos santos da igreja primi-
tiva (At 2:36, 4:11). Eles afirmavam 
que somente por meio de Jesus é 
possível chegar ao Pai (Jo 14:6; At 
4:12). Sem Jesus, o ser humano per-
manece perdido em seus delitos e 
pecados. Essa era a mensagem que 
a igreja pregava. 

A igreja de hoje não pode perder 
esse foco. Em muitas pregações in-

felizmente tem-se buscado suprir as 
necessidades materiais das pessoas, 
enquanto a mensagem da salvação 
em Cristo é ignorada. Não devemos 
incorrer nesse mesmo erro.  

A igreja do primeiro século, con-
forme vimos até aqui, era envolvida 
com o ensino e o levava muito a sé-
rio. Por isso, era uma comunidade 
conhecedora, defensora e procla-
madora da Palavra. Muito temos a 
aprender com os primeiros cristãos. 
O seu exemplo é inspirador para a 
igreja contemporânea. Vejamos, a 
seguir, duas importantes lições que a 
igreja atual deve considerar. 

01. O estudo da Palavra de Deus envolve estudo persistente. Comen-
te a respeito, com base em At 5:42, 9:31, 17:11 e no item 1. 

02. O estudo da Palavra de Deus envolve valorização permanente. 
Comente a respeito, com base em 1 Tm 3:16; Fp 2:12, e no item 1. 

03. Com base em 1 Jo 2:22-23; At 2:14,36 e no item 2, comente sobre a 
necessidade de a igreja do primeiro século atuar em defesa da Palavra. 
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II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

04. Que importantes aspectos eram levados em conta pela igreja do 
primeiro século, no tocante à proclamação? Fale sobre cada um deles, 
com base em At 2:36, 6:3 e no item 3.  

1. Valorizemos o ensino, pois 
produz discernimento. 

O ensino bíblico é necessário, por-
que nos torna cautelosos, frente às 
heresias, que são opostas à mensa-
gem do evangelho. De fato, Pedro 
alerta que haverá entre vós, falsos 
mestres, os quais introduzirão, dissi-
muladamente, heresias destruidoras 
(2Pd 2:1). O ensino bíblico é uma 
poderosa arma que proporciona dis-
cernimento espiritual para combater 
as heresias. 

O pequeno grupo é uma ferra-
menta importante para adquirir 
discernimento, simplesmente por-
que sua principal ferramenta de 
estudo é a Bíblia, a revelação de 
Deus. Ali, há ensino bíblico coeren-
te. Ali, o cristão é preparado para, 
dentre outras coisas, não ser ludi-
briado por falsos mestres. Portan-
to, valorizemos, sempre, o ensino 
da Escritura. 

2. Valorizemos o ensino, pois 
produz maturidade. 

Os cristãos da igreja primitiva não 
se contentavam com um conheci-
mento bíblico superficial. Estavam 
sempre buscando aprender cada vez 
mais a Palavra sob as instruções dos 
apóstolos (At 2:42). Quanto mais co-
nheciam, mais maduros se tornavam. 
Esse é o principal propósito do ensino 
bíblico (Fp 2:12; 2 Pd 3:18). Com ele, 
teremos pregadores, cantores, inter-
cessores, professores e evangelizado-
res coerentes com a vontade do Pai. 

Não devemos ignorar que o pe-
queno grupo é importante no pro-
cesso de maturação do cristão. Isso 
porque, nele, as pessoas se reúnem 
regularmente para estudar a palavra 
de Deus e compartilhar experiências. 
Progressivamente, cada participante 
do PG se tornará apto a desenvolver a 
sua salvação em santificação. Valori-
zemos, portanto, o ensino da Palavra.

05. Por que é necessário à igreja buscar discernimento, por meio do 
ensino? Responda, com base na primeira aplicação. 
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06.  Por que é necessário à igreja buscar maturidade, por meio do 
ensino da Bíblia? Responda, com base na segunda aplicação. 

DESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje chegou ao fim. Isso, no aprendizado teórico, 
é claro. Mas a prática deve sempre nortear a nossa vida, dentro e 
fora das quatro paredes do templo. Tal como a igreja primitiva, que, 
por meio do ensino bíblico, se tornou conhecedora, defensora e 
proclamadora da Palavra, a igreja contemporânea precisa também 
ansiar e buscar tais virtudes. 

Um grande desafio proposto à igreja de hoje é a valorização do 
ensino bíblico. Como cristãos, não podemos deixar de olhar para 
essa questão com o carinho que ela merece. Por isso, o nosso de-
safio para esta semana é fazer algo para estimular o conhecimento 
bíblico. Para tanto, podemos participar do pequeno grupo e con-
vidar alguém a fazer o mesmo. Além disso, podemos tirar alguns 
minutos, durante o dia, para lermos a Bíblia e refletirmos sobre ela.  



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts 
deste capítulo em

www.portaliap.com.br

www.portaliap.com.br    31

1 DE AGOSTO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 26/07 Mt 28:19-20

S 27/07 At 11:26

T 28/07 At 18:26

Q 29/07 At 5:42

Q 30/07 Mt 11:29

S 31/07 At 15:37,39

S 01/08 2 Tm 4:12

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 171 / HBJ 414 • Final: BJ 309 / HBJ 366

TEXTO BÁSICO

Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que tenho ordenado. 
(Mt 28:19-20a)

OBJETIVO

Ajudar o estudante da 
Bíblia a entender que a 
igreja recebeu de Jesus 
a missão de discipular e, 
portanto, deve fazer isso 
de maneira relacional  
e pedagógica. 

5 Uma comunidade 
discipuladora

INTRODUÇÃO

O discipulado e a igreja caminham jun-
tos. Essa é a ideia proposta pela igreja pri-
mitiva. Isso é fato, pois os relatos inspira-
dos revelam que esta era composta tanto 
de discípulos (aprendizes que absorvem e 
observam os ensinos do evangelho) quanto 
de discipuladores (aqueles que transmitem 
os ensinos de Cristo a alguém). Atos 11:26 
exemplifica isso. 

Uma igreja em que o discipulado não é 
colocado em prática torna-se anêmica. Há 
aquelas comunidades que se desgastam 
em projetos de evangelização, mas pecam, 
quando se trata de retenção. Por conta dis-
so, parece ser incontável o número de pes-
soas que abandonam o evangelho. A igreja 
de Jesus não pode ser assim. O discipulado 
é uma prática a ser levada a sério, e a igre-
ja primitiva mostra com o próprio exemplo 
como fazer isso. 
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A importância do discipulado tor-
na-se nítida, quando entendemos 
que nossa missão não é fazer “con-
vertidos” ou adeptos, mas discípu-
los. Quando a igreja não leva a sério 
o discipulado, os “convertidos” são 
ganhos, batizados e aceitos como 
membros, para, depois, ajuntarem-
se aos espectadores.1 Para que isso 
não aconteça, cada convertido deve 
fazer parte de um processo de dis-
cipulado, na igreja. Precisa entender 
que está se tornando um discípu-
lo de Jesus e deve ser estimulado a 
formar novos discípulos. Analisemos 
o discipulado na igreja primitiva sob 
dois importantes aspectos. 

1. A consciência da igreja pri-
mitiva: A igreja primitiva tinha 
consciência de sua responsabilida-
de quanto ao discipulado. Afinal de 
contas, antes de voltar para o céu, 
Jesus, o Senhor da igreja, deixou o 
seguinte mandamento: Ide, fazei 
discípulos de todas as nações (Mt 
28:19). O verbo grego traduzido por 
Ide, neste texto, não é a ordem prin-
cipal. Trata-se de um verbo no modo 
particípio, equivalente ao gerúndio 
no português (Indo). A expressão 
“fazei discípulos” é, sim, um impe-
rativo;2 portanto, a grande ordem do 
texto. Desse modo, o sentido do tex-

1. Wiersbe (2006:140)

2. Idem.

to é que, enquanto estivermos indo, 
devemos fazer discípulos. 

Esse imperativo do Mestre – fa-
zei discípulos – é destinado não aos 
anjos, mas aos discípulos de Cristo. 
Todos aqueles que um dia se dispu-
seram a deixar tudo para seguir a Je-
sus, tornando-se discípulos dele, têm 
sob sua responsabilidade a tarefa de 
discipular. A igreja do primeiro sécu-
lo era eficiente em discipular porque 
tinha inteiro conhecimento da or-
dem que Cristo havia deixado. 

Não é à toa que facilmente se vê, 
no Novo Testamento, uma igreja in-
cansável no ato de fazer discípulos. 
Paulo e Barnabé passaram pela igreja 
de Antioquia e durante o ano inteiro 
reuniram-se naquela igreja e instruí-
ram muita gente (At 11:26). Priscila 
e Áquila discipularam o eloquente 
Apolo, expondo-lhe, com mais exa-
tidão, o caminho de Deus (At 18:26). 

Dito isso, o que é discipulado? É o 
processo ou o meio pelo qual levamos 
alguém a ser um verdadeiro discípulo 
de Cristo.3 Para isso trabalhavam os 
irmãos da igreja descrita em Atos dos 
Apóstolos. Para eles, o discipulado 
não se limitava a uma prática esporá-
dica. O texto sagrado diz que todos 
os dias, no templo e de casa em casa, 
não cessavam de ensinar e de pregar 
Jesus, o Cristo (At 5:42 – grifo nosso). 

3. Evangelismo e discipulado (2010:89). 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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Além disso, é necessário ressaltar 
que, na igreja primitiva, aqueles que 
eram discipulados não permaneciam 
nessa condição o tempo todo. Saulo 
começou apendendo com Ananias 
e com os outros discípulos de Jesus, 
mas, depressa, tinha o seu próprio 
grupo de discípulos a quem ele ensi-
nava a obedecer a tudo que Jesus ha-
via ordenado.4 É assim que deve ser. 

A igreja, portanto, não é uma as-
sembleia de líderes discipuladores, 
mas uma comunidade discipuladora. 
Em outras palavras, não é o discipu-
lado uma tarefa somente do pastor 
ou dos demais líderes da igreja. Os 
discípulos são treinados para, em 
seguida, discipularem outros. Afi-
nal, esse é o imperativo do Mestre: 
... fazei discípulos. Tal como a igreja 
primitiva, a igreja de hoje não pode 
ignorar a missão que lhe foi dada por 
seu Senhor. 

2. A prática da igreja primiti-
va: De modo prático, como o dis-
cipulado acontecia na igreja primi-
tiva? Como vimos, o discipulado é 
um imperativo de Jesus. Isso está 
suficientemente claro. Porém, o 
que fazer para realizar um disci-
pulado eficiente e coerente com 
as Escrituras? Uma postura neces-
sária é a seguinte: Enquanto cami-
nhamos (Ide), rumo às pessoas que 
ainda não se decidiram por Jesus, 
e encontramos alguém que quer 
assumir esse compromisso, me-

4. Marra (2007:71). 

diante a pregação do evangelho, 
precisamos desafiá-lo a se batizar. 
Jesus disse que o batismo faz par-
te do processo do discipulado (Mt 
28:19). O batismo é o compromisso 
ou confissão pública de fé. No Novo 
Testamento, não existia discípulo 
sem batismo. Encoraje essa pessoa 
já convertida, arrependida dos seus 
pecados, que já entendeu a propos-
ta de Jesus, a dar esse importante 
passo na vida cristã. 

Outra atitude fundamental está 
relacionada ao ensino, presente an-
tes e depois do batismo. O verdadei-
ro discípulo tem um Mestre, Cristo. 
Isso significa que está sempre dispos-
to a aprender. Por isso, o conselho 
de Jesus ainda é válido: ... aprendei 
de mim (Mt 11:29). Jesus observa 
que o discipulado deve vir acompa-
nhado tanto do batismo quanto do 
ensino: ... ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho orde-
nado (Mt 28:20a). A igreja primitiva 
era envolvida com o ensino bíblico: 
E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos (At 2:42). Naquela época, 
o Espírito Santo havia fundado uma 
escola, em Jerusalém, cujos profes-
sores eram os apóstolos que haviam 
sido treinados por Jesus, e havia três 
mil alunos no jardim de infância!5 O 
estudo da Escritura não pode faltar 
ao discipulando.

O aparelhamento também é de 
muita importância. É correto dizer 

5. Stott (2013:21). 
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que fazer discípulos é parte de equi-
par os santos para seus ministérios 
(Ef 4:11).6 No corpo de Cristo, cada 
membro é munido de dom, distri-
buído pelo Espírito (1Co 1:7, 12:7-
11, 18). Contudo, é necessário que 
o cristão saiba como utilizá-lo para 
benefício do corpo de Cristo. O disci-
pulado pode ajudá-lo nisso.

Jesus se empenhou em treinar 
seus discípulos. Ele se retirava com 
eles do meio das multidões e, em 
particular, treinava-os com ensinos 
e ações. Ele os exercitava, chegando 
mesmo a enviá-los de casa em casa 
e de aldeia em aldeia, checando, de-
pois, o resultado.7 Durante três anos, 
Jesus se dedicou ao aparelhamento 
de seus discípulos. Com ensino e trei-
namento adequados, o cristão se tor-
nará um discípulo segundo a vontade 
Deus. É preciso, portanto, que pen-
semos em alternativas e projetos que 
contemplem ambas as necessidades. 

Além do batismo, do ensino e do 
aparelhamento, o relacionamento 
é indispensável. Os irmãos da igreja 
primitiva possuíam um relaciona-

6. Mulholland (2004:126). 

7. Cidaco (1996:117). 

mento admirável. Eles perseveravam 
também na comunhão e no partir do 
pão (At 2:42). Mulholland8 explica 
que o discipulado envolve um rela-
cionamento de mutualidade, em que 
o mentor e o discípulo, por meio de 
um relacionamento de amor e con-
fiança, compartilham suas experiên-
cias de discípulos de Jesus.

O discipulado envolve um relacio-
namento constante. O acompanha-
mento precisa ser realizado ao longo 
de um período suficiente para mar-
car a vida do discípulo. O propósito 
desse relacionamento é a maturida-
de em Cristo para todos os aspectos 
do viver, demonstrada na comunhão 
com Deus e com as pessoas. 

 A maturidade, contudo, não acon-
tece de uma hora para outra. Daí a 
necessidade de relacionamento mú-
tuo e constante. Exemplo disso é João 
Marcos, que precisou de tempo para 
amadurecer, pois havia abandonado 
a obra na Panfília, sendo que Paulo 
não o quis levar consigo noutra via-
gem (At 15:37,39). Tempos depois, 
o próprio Paulo reconheceu seu pro-
gresso e sua maturidade (2 Tm 4:12).   

8. Op. cit., pp.123-124. 

01. “O discipulado é um imperativo de Jesus”. Comente essa afirma-
ção, com base em Mt 28:19 e no item 1 comentário. 
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02. O que é discipulado? É uma tarefa só do líder da igreja? Por quê? 
Responda, baseando-se em At 5:42 e no item 1. 

03. Por que o ensino bíblico é fundamental no discipulado? Respon-
da, após ler Mt 28:20a; At 2:42, e o item 2. 

04. Fale sobre a importância do aparelhamento e do relacionamento 
no discipulado. Baseie-se em At 2:42, 15:37,39 e no item 2. 

1. Discipulemos de maneira 
relacional. 

A igreja primitiva perseverava na co-
munhão e no partir do pão (At 2:42). 
Não há discipulado eficiente sem rela-
ção de mutualidade entre mentores e 
discípulos. Ambos compartilham suas 
experiências cristãs, de modo a se edi-
ficar mutuamente. Entendemos, por-
tanto, que os pequenos grupos são 
uma importante ferramenta no disci-
pulado, em se tratando, dentre outras 
coisas, de comunhão. 

Nos encontros dos pequenos gru-
pos, há um ambiente amigável pro-
pício ao contato pessoal e à interação 

dos participantes. Ali, todos podem 
participar e expor sua experiência 
cristã. Esse ambiente relacional é per-
ceptível na igreja do Novo Testamen-
to (At 2:44). Nos pequenos grupos, 
o compartilhamento da Palavra de 
Deus, através dos relacionamentos 
gera novos discípulos.9 Utilizemos, 
portanto, essa importante ferramenta 
para discipular de maneira relacional. 

2. Discipulemos de maneira 
pedagógica. 

Não há discipulado verdadeiro sem 
a exposição do ensino bíblico. A Palavra 

9. Cruz; Ramos (2007:46). 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL
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de Deus é, por si só, lâmpada para os 
pés e luz para o caminho (Sl 119:103). 
A igreja primitiva caracterizava-se por 
seu desejo de aprender (At 9:31). E de 
que modo aprendia? Investigando, dia 
a dia, as Escrituras (At 17:11). 

Entendemos que, no processo de 
ensino, no discipulado, os pequenos 

grupos constituem-se ferramenta ne-
cessária. Neles, através do ensino, da 
comunhão e da oração, as pessoas 
se comprometem cada vez mais com 
Cristo, tornando-se discípulas dele. 
Façamos dos pequenos grupos prio-
ridade, a fim de, por meio deles, dis-
cipularmos de maneira pedagógica. 

DESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje chegou ao fim, mas o nosso desafio, frente à 
urgência de cumprir a ordem de Jesus, está longe de terminar. Ele 
disse: ... fazei discípulos (Mt 28:19). Esse é o imperativo de nosso 
Senhor e Mestre a nós, discípulos, e precisamos observá-lo, utilizan-
do o ensino bíblico, o aparelhamento e o relacionamento. 

Para esta semana, o seu desafio é dispor-se a iniciar o processo 
de discipulado de alguém. Há aqueles que passaram por uma expe-
riência de conversão, mas que nunca tiveram a oportunidade de ser 
verdadeiramente discipulados. Portanto, essa é uma excelente opor-
tunidade de se deixar usar por Deus. Pode ser que você seja alguém 
que precisa ser discipulado, também. Se for o caso, seu desafio é 
procurar seu pastor e apresentar-lhe o desejo de ser discipulado.

05. Como podemos discipular de maneira relacional? Explique, com 
base na primeira aplicação.

06. Como podemos discipular de maneira pedagógica? Explique, com 
base na segunda aplicação. 
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TEXTO BÁSICO

Se alguém fala, fale de acordo com os 
oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na 
força que Deus supre, para que, em todas as 
coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus 
Cristo, a quem pertence a glória e o domínio 
pelos séculos dos séculos. Amém! (1 Pd 4:11b)

Uma comunidade 
adoradora

LEITURA DIÁRIA

D 02/08 1 Pd 4:11

S 03/08 1 Co 10:31

T 04/08 Rm 11:36

Q 05/08 Jo 4:23-24

Q 06/08 At 2:43; 9:31

S 07/08 Lc 24:50-51; 
At 2:47

S 08/08 Cl 3:16

OBJETIVO

Mostrar ao estudante da 
Bíblia, através das igrejas 
do Novo Testamento, 
o que significa ser 
uma igreja adoradora, 
enfatizando que a 
adoração deve ser a vida 
da igreja refletida em seus 
cultos coletivos. 

8 DE AGOSTO DE 2015

INTRODUÇÃO 

Pense, por alguns instantes, qual é o prin-
cipal motivo da existência da igreja? Certa-
mente, você pensou em várias tarefas im-
portantes, como: ensinar, evangelizar, cuidar 
dos necessitados, edificar os santos, orar etc. 
Tudo isso está correto; porém, seria alguma 
destas a razão primeira da existência da noiva 
de Cristo? Você pode até ficar surpreso, mas 
nenhum dos itens mencionados pode ser con-
siderado “o propósito fundamental da exis-
tência da igreja”.1 Ela foi estabelecida para 
glorificar a Deus (1 Co 10:31). Esse é o seu 
propósito fundamental. 

Sim, em essência, a igreja é uma comuni-
dade adoradora. A adoração precede qual-
quer outra missão e “é a responsabilidade 
mais importante da igreja”.2 É claro que esse 

1. Swindoll (2006:18). 

2. Stott (2013:34).

6
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Sabemos, então, que o objetivo prin-
cipal da igreja é a adoração, a glória de 
Deus. Adorá-lo deve estar no centro de 
nossas atenções. Vivemos um tempo 
em que se tem falado muito de adora-
ção; porém, tem-se adorado pouco da 
maneira correta. Como podemos ser 
uma comunidade adoradora? O que a 
igreja primitiva tem a nos ensinar, nes-
se sentido? É o que estudaremos. 

1. A igreja primitiva sabia o 
significado de adoração: Jesus, en-
quanto caminhou com seus discípulos, 
ensinou-lhes sobre adoração. Quando 
falou sobre o tema, Jesus usou o ter-
mo proskuneo (“prestar homenagem 
a”) e seus derivados (Jo 4:23-24). Em 
todo o Novo Testamento, esse termo e 
os seus cognatos aparecem 58 vezes. 

Originalmente, a palavra signifi-
cava “beijar” ou “jogar beijos para” 
(pros, “para”, e kuneo, “beijar”). A 
palavra pode ter ganhado o sentido 
de adoração, porque os povos anti-
gos, em suas cerimônias de adoração, 
prostravam-se ao chão e beijavam a 
terra ou a imagem do seu deus, em 
sinal de adoração.3 Shedd4 diz que 

3. Coenen; Brown (2000:1455). 

4. (2007:19).

o gesto de curvar-se diante de uma 
pessoa e ir até o ponto de beijar seus 
pés comunica a ideia de submissão e 
significa: “Reconheço a minha infe-
rioridade e a sua superioridade; colo-
co-me à sua inteira disposição”. 

Conforme já dissemos, Jesus usou 
essa palavra para falar sobre adora-
ção. Podemos dizer que adorar tem 
a ver com prestar reverência ou re-
conhecer a autoridade e a grandeza 
do nosso Deus, reconhecer que ele 
é Senhor de tudo e que estamos 
dispostos a servir-lhe como súditos. 
Jesus disse que o Pai procura gente 
com essa consciência, a quem ele 
chamou de verdadeiros adoradores 
(Jo 4:20-24). Estes reconheceram 
a grandeza e a majestade de Deus, 
gloriam-se no seu santo nome (seu 
caráter) e exultam nele, porque é su-
perior a tudo e a todos. 

Como esses adoradores demons-
tram essa consciência? Vivendo de 
maneira que o nome de Deus seja 
glorificado, em todas as dimensões 
da sua vida. Essa adoração deve ser 
mediada pelo Espírito e pela verdade 
(Jo 4:24). Diante da pergunta sobre 
“onde” era o lugar correto para ado-
rar a Deus (Jo 4:19), Jesus mostrou 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

aspecto da missão não tira a impor-
tância dos outros; contudo, todos 
devem ser feitos também por este 
motivo básico: para que Deus seja 

glorificado. Como disse Paulo: ... 
dele, e por ele, e para ele são todas 
as coisas; glória, pois, a ele eterna-
mente. Amém! (Rm 11:36). 
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para a samaritana que não é tanto o 
lugar, mas, sim, a atitude do coração 
o que mais importa para Deus. Te-
mos confirmações, no livro de Atos, 
de que a igreja primitiva entendia es-
sas verdades e procurava viver para a 
glória de Deus. 

Em duas ocasiões, no livro de 
Atos, temos uma expressão que 
evidencia a submissão dos cristãos 
a Deus e o reconhecimento de sua 
grandeza: Em cada alma havia te-
mor (At 2:43 – grifo nosso); as 
igrejas em toda a Judéia, Galiléia 
e Samaria (...) se multiplicavam, 
andando no temor do Senhor (At 
9:31 – grifo nosso). Segundo Stott,5 
Deus estava com os cristãos, e eles 
sabiam disso. Essa era a razão do 
“temor”. Eles se curvavam diante 
dele, maravilhados. Esse respeito 
reverente era uma resposta à gran-
deza de Deus. A igreja primitiva era 
formada por um povo cheio de re-
verência, que tinha compreensão da 
santidade de Deus.6 

Esse reconhecimento transfor-
mou-se em vivência prática. A igre-
ja primitiva, no templo e nas casas, 
louvava a Deus (At 2:47). A adora-
ção era algo que acompanhava os 
cristãos em seu dia-a-dia. Não era 
um evento, mas um estilo de vida. O 
louvor nos lábios era uma demons-
tração de que o coração dos crentes 
estava prostrado diante de Deus. 

5. (2008:91).

6. Lopes (2012:68). 

Os líderes da igreja tinham consci-
ência de que, em tudo, Deus deveria 
ser glorificado e desafiavam os cris-
tãos. Os apóstolos Paulo e Pedro, em 
suas cartas, orientaram a igreja sobre 
o viver para a glória de Deus: Portan-
to, quer comais, quer bebais ou fa-
çais outra coisa qualquer, fazei tudo 
para a glória de Deus (1 Co 10:31); 
... se alguém serve, faça-o na força 
que Deus supre, para que, em todas 
as coisas, seja Deus glorificado, por 
meio de Jesus Cristo (1 Pd 4:11b). A 
igreja primitiva era uma comunida-
de composta de cristãos que tinham 
uma vida de adoração. 

2. A igreja primitiva cultuava 
a Deus comunitariamente: Ao fo-
lhearmos as páginas do Novo Testa-
mento, vemos a igreja de Deus reu-
nida para adorá-lo através do culto 
comunitário (Lc 24:50-51; At 2:47). 
É claro que, como acabamos de ver, 
adoração é um estilo de vida e acon-
tece nas mais diversas atividades que 
fazemos para glória de Deus. Toda-
via, não podemos menosprezar o 
valor da celebração coletiva. Deus se 
agrada da adoração que seu povo 
lhe presta, quando se reúne. O cul-
to, tanto particular quanto coletivo, 
é uma forma de demonstrarmos que 
estamos rendidos aos pés do Senhor, 
que reconhecemos sua majestade. 

Como era o culto da igreja primi-
tiva? Numa análise de Atos, Stott7 
nos ajuda a entender um pouco esta 

7. Op. cit., p.90. 
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questão. Em primeiro lugar, temos o 
lugar do culto. Lucas nos informa, em 
At 2:46a: Diariamente perseveravam 
unânimes no templo, partiam o pão 
de casa em casa. O templo, aqui, é o 
dos judeus, em Jerusalém. Os primei-
ros cristãos ainda iam ao templo. É 
claro, pelo texto, que eles não aban-
donaram radicalmente o que poderí-
amos chamar de “igreja institucionali-
zada”. Não participavam mais dos sa-
crifícios de animais; todavia, enquanto 
puderam, ficaram no templo, partici-
pando dos cultos de oração (At 3:1). 

Além do templo, as casas eram, 
para os primeiros cristãos, lugares 
de celebração a Deus, com reuniões 
mais informais e espontâneas. Nes-
tes cultos, havia estudo da palavra, 
oração, louvores, partir do pão etc. 
Diante disso, podemos dizer que as 
formas de cultuar da igreja primitiva 
eram formais e informais. Portanto, 
segundo a análise de Stott:8 “Não há 
necessidade de polarizar entre (...) 
o tradicional e espontâneo. A igreja 
precisa de ambos”. 

Em segundo lugar, temos a ma-
neira do culto. Atos 2:46b diz que 
tomavam as suas refeições com 
alegria e singeleza de coração. Nos 
cultos da igreja primitiva, havia es-
paço para alegria e júbilo. O culto 

8. Idem. 

de adoração a Deus não pode ser 
enfadonho: deve ser uma “alegre 
celebração dos atos poderosos de 
Deus através de Jesus”.9 Essa alegria, 
entretanto, deve estar acompanha-
da de reverência (At 2:43). A com-
binação entre alegria e temor dá um 
equilíbrio saudável ao culto.10 

Ainda sobre a maneira do culto, em 
Colossenses 3:16, lemos: Habite, rica-
mente, em vós a palavra de Cristo; (...) 
louvando a Deus, com salmos, e hinos, 
e cânticos espirituais, com gratidão, 
em vosso coração. Nesse texto, temos 
algumas instruções sobre a adoração 
da igreja. Primeiro: nossas atividades 
devem ser orientadas e fundamentas 
na palavra de Deus. Segundo: o am-
biente do culto deve ser sempre de 
cuidado mútuo. Terceiro: nosso lou-
vor deve ser centralizado em Deus, 
por meio de um coração sincero.

Chegamos ao final desta primeira 
parte do nosso estudo e reafirmamos: 
A igreja de Cristo é uma comunidade 
adoradora. Conforme vimos, os cris-
tãos primitivos tanto sabiam o que 
significava adoração quanto a vivencia-
vam, no dia-a-dia e quando se reuniam 
para celebrar a Deus, por meio do cul-
to. A seguir, vamos pensar em duas 
questões práticas para a igreja atual. 

9. Ibidem, p. 91.

10. Idem.

01. À luz de Jo 4:20-24, comente um pouco com a classe sobre o sig-
nificado, os meios e os lugares da adoração a Deus. A adoração pode 
ser considerada a grande missão da igreja? 
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II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

02. O que a palavra “temor”, nos textos de At 2:43 e 9:31, evidencia 
sobre a consciência de Deus na igreja primitiva? O que os apóstolos 
Paulo e Pedro ensinam em 1 Co 10:31 e 1 Pd 4:11, respectivamente? 

03. Reflita com a classe sobre o que o texto de At 2: 43,46-47, mostra 
sobre o lugar e a maneira do culto coletivo, na igreja primitiva? Que 
princípios devem ser postos em equilíbrio, segundo esse texto? 

04. Leia Cl 3:16 e comente com a classe sobre os ensinos que po-
demos extrair desse texto e que devem ser aplicados em nossos 
cultos coletivos. 

1. Adoremos a Deus com a nos-
sa vida!

Em algum sentido, podemos de-

finir a igreja como uma comunidade 

de adoradores, pessoas que reco-

nhecem a grandeza e a majestade de 

Deus sobre todas as coisas e vivem 

submissas a ele, esforçando-se para 

agradar-lhe em cada pequeno deta-

lhe de suas vidas. Podemos chamá-la 

de comunidade adoradora, porque, 

além de prestar culto a Deus, em 
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suas reuniões públicas, a igreja local 
ajuda-nos a tomar consciência de 
nossa missão, através da exposição 
do evangelho, mostrando como vi-
ver para a glória de Deus. 

Você já havia parado para refle-
tir, por exemplo, sobre o fato de 
poder glorificar a Deus, enquanto 
toma café da manhã, almoça ou 
janta? Não é incrível isso? Vivemos 
em comunhão com Deus e para a 
sua glória, quando vivemos do modo 
que ele planejou, e isso inclui tudo 
que fazemos, em todos os momen-
tos: quando trabalhamos honesta-
mente; gastamos tempo educando 
nossos filhos, ouvindo o cônjuge; 
respeitamos os semelhantes, mesmo 
que não sejam cristãos; cultuamos a 
Deus, na igreja ou no pequeno gru-
po; enfim, quando vivemos a nossa 
vida como um presente do Criador. 
Em tudo isso, ele é glorificado. 

2. Adoremos a Deus com um 
culto correto!

Como estudamos, o culto da igre-
ja primitiva era alegre e reverente. 
Cada cristão tinha temor no coração, 
louvor nos lábios e estudo da palavra 
na cabeça. Além de espaço para ma-
nifestações espirituais (1 Co 14), ha-
via estudo da Bíblia, aconselhamento 
e louvor de qualidade (Cl 3:16-17). A 
nós, igreja da atualidade, não deve 
faltar a mesma postura.

Nos cultos do templo, não é razo-
ável insistir numa liturgia engessada, 
a ponto de não permitir nenhuma es-
pontaneidade, e, nos pequenos gru-
pos, não é razoável cultuar sem re-
verência e temor do Senhor. Ambos 
os cultos devem expressar os atos 
poderosos de Deus, através de Jesus 
Cristo. Que nossos cultos coletivos, 
no templo ou nas casas, louvem a 
Deus e glorifiquem seu nome. 

05. O que significa dizer que devemos adorar a Deus com a nossa 
vida? Cite exemplos práticos. Em que a igreja local contribui com 
esse entendimento?

06. Cultuamos a Deus no templo e nas casas. Como fazer isso de 
modo correto? Reflita, à luz da segunda aplicação.
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DESAFIO DA SEMANA

Existimos para adorar a Deus (Is 43:7), ou seja, para servi-lo e 
honrá-lo com nossa vida, desde as nossas palavras até as nossas 
ações. Nossa vida deve, então, ser a oferta diante de Deus (Rm 
12:1), aliás, é este louvor que ele deseja ouvir com as músicas que 
cantamos: uma vida santificada em obediência a sua lei. 

Portanto, vamos parar e pensar. Temos servido ao Senhor com 
toda a nossa vida? O que fazemos tem como motivação glorificar 
o seu nome? Pense na sua família, no seu trabalho, nas atividades 
escolares. Você tem chamado glória para si ou para o Senhor? No 
culto coletivo, bem como no pequeno grupo, tem glorificado a 
Deus? Que seja a ele a glória! 
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LEITURA DIÁRIA

D 09/08 At 12:5

S 10/08 Hb 7:25;  
1 Jo 2:1-2

T 11/08 Rm 8:26

Q 12/08 Tg 5:13-16

Q 13/08 Mt 6:9-13

S 14/08 At 4:24-31

S 15/08 At 2:42
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TEXTO BÁSICO

Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas 
havia oração incessante a Deus por parte da 
igreja a favor dele. (At 12:5)

OBJETIVO

Estudar biblicamente 
sobre intercessão, 
mostrando que esse 
tipo de oração é um 
mandamento praticado 
pela igreja primitiva e 
deve ser praticado pela 
igreja atual.

Uma comunidade 
intercessora7

INTRODUÇÃO

Em Romanos 8:34, está escrito: Cristo 
quem morreu ou, antes, quem ressusci-
tou dentre os mortos, o qual está à direi-
ta de Deus, e também intercede por nós. 
Jesus é o nosso intercessor no céu. Quan-
do pecamos e confessamos a Deus, Jesus, 
que é nosso advogado, intercede por nós e 
pede ao Pai que nos conceda o seu perdão  
(Hb 7:25; 1 Jo 2:1-2). 

Além desse intercessor no céu, os cristãos 
contam com um intercessor na terra. Em Ro-
manos 8:26b, lemos: ... o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos que não se 
expressam com palavras. O Espírito, dentro 
do coração, ajuda-nos a orar de acordo com 
a vontade de Deus.1 Seguindo o exemplo de 
Jesus e do Espírito Santo, todo cristão deve ser 
um intercessor. Uma igreja bíblica e autêntica 
é composta por esse tipo de cristão. É disso 
que trataremos. 

1. Lopes (2010:307). 
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A igreja deve ser uma comunida-
de intercessora. O que é intercessão? 
Esta palavra é a tradução para o ter-
mo grego “‘entugchano’, que signi-
fica ‘apelar a’, ‘pleitear’, ‘fazer inter-
cessão’, ‘orar’”. Nesse caso, interce-
der é colocar-se em lugar de outrem, 
diante de Deus, em oração.2 Vamos, 
então, descobrir como a igreja primi-
tiva praticava esse tipo de oração. 

1. O mandamento da interces-
são: O apóstolo Tiago, quando es-
creveu sua carta à igreja espalhada 
no mundo, tratou sobre alguns de-
talhes importantes a respeito da prá-
tica da oração intercessória: Está al-
guém entre vós aflito? Ore. (5:13a). 
E também: ... orai uns pelos outros, 
para serdes curados. Muito pode, 
por sua eficácia, a súplica do justo. 
(5:16b). Nesse texto, ele mostra a 
real importância de interceder. 

Não basta orar por nossos pró-
prios problemas, de maneira egoísta 
e mesquinha. O nosso Senhor nos 
ensinou a orar para o “Pai nosso” 
(Mt 6:9-13), sempre nos lembrando 
de que esse Deus a quem clamamos 
é o Pai dos outros cristãos, que, pela 
fé em Jesus, são nossos irmãos, e, 
por isso, devem ser alvos de nossas 
orações a Deus. 

O apóstolo Paulo também incenti-
vou a prática da intercessão, quando 

2. Brandt; Bicket (1996:29).

disse: ... exorto que se use a prática 
de súplicas, orações, intercessões, 
ações de graças, em favor de to-
dos os homens (1 Tm 2:1 – grifo 
nosso). Além de orar em favor de to-
dos os irmãos em Cristo (Ef 6:18), os 
discípulos do Senhor devem orar por 
todas as pessoas, e, aqui, Paulo pede 
a Timóteo que ore pelas autoridades 
(1Tm 2:2), para a liberdade da igreja 
e salvação dos homens (vv.3-4). 

Como cristãos que compõem a 
igreja de Cristo, somos chamados 
a sermos intercessores. É nosso de-
ver orar pelos cristãos que sofrem, 
seja perseguição, doença ou demais 
problemas. É nosso dever, de igual 
forma, colocar diante de Deus os 
“de fora”, incluindo as autoridades. 
Cristãos que intercedem fazem toda 
a diferença no local de trabalho, na 
família e na cidade. 

2. Intercessão na igreja primi-
tiva: Se os cristãos primitivos eram 
crentes de oração e incentivados a 
orar uns pelos outros e pelos não-
cristãos, então, podemos concluir 
que faziam isso coletivamente. Temos 
vários exemplos da igreja reunida em 
oração pelos demais irmãos em Cris-
to; um deles lemos em Atos 4:24-31. 

Nesse trecho, temos um exemplo 
de intercessão, quando os apósto-
los foram perseguidos por causa da 
fé em Cristo. Colocaram diante do 
Senhor a perseguição sofrida e pe-

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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diram poder para continuar procla-
mando a palavra de Deus, a fim de 
que os perseguidores acreditassem 
em Cristo (At 4:29-31). 

Outro episódio que nos mostra a 
igreja intercedendo encontra-se em 
Atos 12:5: Pedro estava na prisão; mas 
a igreja orava a Deus com insistência 
em seu favor (AS21). A igreja não ti-
nha como recorrer ao governo ou a 
César, mas tinha acesso ao governa-
dor do universo, por meio da oração. 

Em Atos 13:1-3, lemos que, na 
igreja de Antioquia, líderes oravam 
e jejuavam para que Deus separasse 
homens para sua obra, e assim acon-
teceu. O livro de Atos ainda mostra 
Paulo orando em favor de um homem 
acometido por uma enfermidade (At 
28:8). Esse fato chamou à atenção os 
habitantes da ilha de Malta, e muitos 
doentes foram curados (v.9). 

3. Perseverantes na interces-
são: A igreja primitiva era de oração; 
afinal, a comunidade cristã apostó-
lica era composta de cristãos, que, 
individualmente, levavam a vida cris-
tã a sério. Certamente os cristãos ti-
nham esse compromisso, pois perse-
veravam na doutrina dos apóstolos 
e na comunhão, no partir do pão e 
nas orações (At 2:42 – grifo nosso).

A palavra grega traduzida por per-
severavam é proskartereo, e significa: 
acompanhar de perto, assiduamente, 
constantemente.3 Perceba que orar 
era um estilo de vida. Eles sempre 
voltavam a orar (1 Ts 4:17). Não ora-
vam por “sete dias”, mas todos os 
dias dedicavam a Deus suas orações 
e, com certeza, oravam por todos.

Em um dos episódios que relata-
mos, sobre a prisão de Pedro, temos 
um exemplo de oração perseveran-
te: ... mas havia oração incessante a 
Deus por parte da igreja a favor dele 
(At 12:5b). A palavra incessante (gr. 
ektenos) traz o significado de fervo-
rosa,4 ou seja, contínua, insistente. 
Sejamos perseverantes em oração!

Sempre existirão necessidades a 
serem colocadas diante de Deus. 
Sempre haverá cristãos perseguidos 
que precisarão de nossas orações. 
Sempre existirão cristãos com os 
mais diversos problemas que pre-
cisarão de nossas súplicas a Deus. 
Sempre existirão não-cristãos, que 
precisarão da intercessão da igreja 
diante do Pai. Vamos à prática!

3.  Bíblia de estudo palavras-chave hebraico e 
grego (2011:2377). 

4. Stott (2008:234).

01. Ao ler Rm 8:34, 26, a introdução e o primeiro parágrafo da pri-
meira parte da lição, explique o que significa intercessão.
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02.  Com base em Tg 5:13a,16b; 1 Tm 2:1-3, e no item 1, comente 
com a classe sobre o “mandamento da intercessão”. 

03. Que reflexões temos em relação à intercessão na igreja primiti-
va? Leia At 4:24-31, 12:5, 28:8-9. 

04. Encontramos, em At 2:42, 12:5b, as palavras “perseveravam” e 
“incessante”. Qual o seu significado? Utilize também o item 3. 

1. Não deixemos de praticar a 
intercessão.

O apóstolo Tiago foi muito enfá-
tico em sua carta, quando disse: ... 
orai uns pelos outros, para serdes 
curados. Muito pode, por sua efi-
cácia, a súplica do justo (Tg 5:16b). 
Esse é um mandamento importante 
a cumprir, seja nos cultos, nos pe-
quenos grupos ou em nossas casas. 
Devemos orar em favor de outras 
pessoas. A oração intercessória nos 
ajuda a ser menos egoístas. 

Ore por seus irmãos em Cristo, 
por seus familiares e vizinhos. Ore 

por seus amigos de trabalhos e por 
todos que estiverem ao seu alcance. 
Também não se esqueça de orar pela 
liderança da igreja, pelas autoridades 
políticas, pelos que o consideram ini-
migo. Peça a intervenção soberana 
de Deus sobre cada situação. Não 
ore só por si; coloque outras pessoas 
diante de Deus em oração.

2. Não deixemos de perseverar 
na intercessão.  

Além de perseverantes na dou-
trina dos apóstolos, na comunhão 
fraternal, no partir do pão, os pri-
meiros cristãos eram perseverantes 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL
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nas orações (At 5:42). Como estu-
damos, eles eram uma comunidade 
de cristãos intercessores. Sempre 
que se reuniam, entre os motivos 
de oração estavam os outros (At 
4:24-31, 12:5, 13:3). 

Deus tem dado à Igreja Adventista 
da Promessa o projeto dos pequenos 
grupos. Esta é uma maneira de viver 
a fé cristã, que tem tudo a ver com 
o ato de orar uns pelos outros com 
perseverança. Nos pequenos grupos, 

podemos conhecer mais de perto as 
necessidades daqueles que, semanal-
mente, estão conosco. Ali, compar-
tilhamos as aflições e oramos. Que 
o Senhor nos dê a graça de sempre 
nos lembrarmos de orar pelos outros. 
Que não percamos o ânimo de orar 
pelos doentes, pelos familiares, pelos 
colegas de trabalho, pelos desviados, 
pelos não-cristãos, pelas autorida-
des. Oremos sempre! E que nossa 
oração não seja egoísta!

05. Como andam suas orações diante de Deus? Você ora pelos outros? 

06. Você tem sido perseverante na oração intercessória? Como fun-
ciona esse tipo de oração nos pequenos grupos?

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos ao final de mais um estudo que nos fez refletir so-
bre a igreja como uma comunidade intercessora. Pudemos veri-
ficar como é importante nosso compromisso de orar uns pelos 
outros e pelos que não fazem parte da igreja. Aprendemos que 
precisamos ser perseverantes na intercessão. 

Nesta semana, seu desafio é fazer uma lista dos pedidos que 
lhe fazem, com o nome das pessoas. Certamente, você também 
poderá incluir nomes de pessoas afastadas da igreja, de autori-
dades políticas e visitantes que estão frequentando os pequenos 
grupos. É nosso dever ser uma comunidade intercessora. 
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8
TEXTO BÁSICO

Assim como o Pai me enviou, também eu vos 
envio a vós. (Jo 20:21)

Uma comunidade 
engajada

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 425 • Final: BJ 175 / HBJ 37122 DE AGOSTO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 16/08 Jo 20:21

S 17/08 At 8:4

T 18/08 1 Pd 2:9

Q 19/08 1 Co 14:22-25

Q 20/08 At 5:14

S 21/08 Rm 1:8

S 22/08 2 Co 5:20

OBJETIVO

Mostrar que a igreja de 
Cristo é, essencialmente, 
uma comunidade 
engajada na obra de 
Deus, em que cada 
cristão se vê como um 
missionário e cada ação 
tem como foco a missão 
recebida do Senhor.

INTRODUÇÃO
A palavra missão, do latim missio, tem o 

significado básico de “enviar”. É daí que vem 
a palavra missionário, que se refere a alguém 
enviado com uma missão. O projeto nasce no 
coração de Deus. Foi ele quem primeiramente 
se moveu em direção ao mundo perdido, com 
o objetivo de resgatá-lo e salvá-lo. 

Assim, a Bíblia nos mostra o Pai enviando o 
Filho; depois, o Pai e o Filho enviando o Espíri-
to, e, então, vemos esse Deus Triúno enviando a 
igreja.  Em João 20:21, Jesus diz: ... como o Pai 
me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus foi 
enviado ao mundo com uma missão. Assim tam-
bém ele enviou a sua igreja. Engajada ou missio-
nária é como chamamos uma igreja profunda-
mente comprometida em fazer a parte que lhe 
cabe nessa obra de resgatar e salvar os perdidos. 
É sobre isso que estudaremos nesta lição.

Se igreja de Cristo é enviada ao mundo com 
uma missão, então, tudo o que é e faz deve 
ser definido por essa missão (cf. Mt 28:19-20; 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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Mc 16:15; Jo 20:21; At 1:8; 1 Pd 
2:9). Mas o que significa, na prática, 
a igreja ser uma comunidade engaja-
da? A Bíblia nos apresenta, pelo me-
nos, duas marcas dessa comunidade. 
Vejamos quais são.

1. Todo cristão é um missioná-
rio: A primeira marca de uma igreja 
engajada é que todos os seus mem-
bros enxergam-se como missionários 
no mundo. Veem-se como agentes 
de Deus na sociedade em que estão 
inseridos: na cidade em que moram, 
na empresa em que trabalham, na fa-
culdade em que estudam, na família 
a que pertencem, nos ambientes que 
frequentam, nos grupos de amizade 
que possuem e em todos os demais 
relacionamentos que desenvolvem. 

Quem nos ensina isso, de maneira 
extraordinária e exemplar, é a igre-
ja primitiva. Os primeiros cristãos, 
de acordo com o livro de Atos, iam 
por toda parte anunciando a palavra 
(At 8:4). Eles não esperavam pelos 
apóstolos, pois se enxergavam como 
missionários; afinal, haviam recebido 
uma missão de Jesus Cristo. Enquan-
to pregavam, a mão do Senhor era 
com eles; e grande número creu e se 
converteu ao Senhor (At 11:21). 

Não é de estranhar, portanto, o 
fato de que, naqueles dias, segun-
do o relato bíblico, a multidão dos 
que criam no Senhor, tanto homens 
como mulheres, crescia cada vez 
mais (At 5:14). Os primeiros cristãos 
entendiam que cada crente era “um 
agente da reconciliação” e “um em-

baixador de Cristo”, no lugar em 
que estava (2 Co 5:18-21). O embai-
xador é o porta-voz do Rei, é o seu 
representante diante do povo. 

De acordo com apóstolo Paulo, 
todo cristão é porta-voz de Deus no 
mundo, isto é, no trabalho, no bair-
ro, na escola, nas fábricas, na perife-
ria, nos condomínios, nos hospitais, 
no comércio, nas praças e ruas. O 
cristão está no mundo com uma in-
cumbência, e o seu campo missioná-
rio está em toda parte, inclusive em 
sua própria rua, em qualquer lugar 
onde se vê ignorância ou rejeição ao 
evangelho de Cristo.1 Todo crente 
em Jesus está em missão neste mun-
do. Todo cristão é agente de Deus 
no ministério da reconciliação. 

O apóstolo Pedro afirma que todos 
os cristãos são sacerdotes e chamados 
para proclamar as grandezas daquele 
que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz (1 Pd 2:9). No Antigo 
Testamento, os sacerdotes eram os 
únicos que tinham livre acesso a Deus, 
e, por causa desse privilégio, agiam 
como intercessores, levando Deus ao 
povo e o povo a Deus. No Novo Tes-
tamento, todos os cristãos têm acesso 
ao trono da graça e também devem 
agir como “pontes” entre Cristo e 
aqueles que ainda não o conhecem. 
Esse chamado não é apenas para os 
obreiros assalariados, mas para todo 
aquele que professa ser crente em Je-
sus (cf. Jo 17:18; Mc 16:15; At 1:8). 

1.Wright (2012:34). 
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Sendo assim, o exemplo dos primei-
ros cristãos nos ensina que, na igreja, 
não há lugar para espectadores, pois 
todos precisam ser atuantes na obra. 
Mostra que uma igreja engajada é 
aquela em que todos os membros 
(ou, pelo menos, a maioria) estão 
envolvidos, pois, ali, se sabe que a 
missão não é dever apenas daqueles 
que foram chamados para ir a um 
campo missionário em outros países, 
mas, sim, de todos os membros,2 seja 
onde estiverem. 

2. Toda ação é focada na missão: 
A segunda marca de uma igreja enga-
jada ou missionária, conforme pode-
mos aprender com a igreja primitiva, 
é que ela mantém o foco na missão, 
em tudo que é e que faz. Ela direciona 
e canaliza suas forças, suas atividades, 
seus eventos e suas ações para um 
propósito. Isso significa, por exemplo, 
que ela leva os não-cristãos em consi-
deração em tudo que faz,3 até mesmo 
em seus cultos (1 Co 14:22-25). 

Em outras palavras, uma igreja 
assim é aquela cujos departamentos 
preocupam-se não somente com os 
membros, mas também com aque-
les que ainda não se converteram a 
Cristo e mostram essa preocupação 
através das ações que promovem. 
Não se trata de uma igreja inacessí-
vel, cujas portas são fortalezas pelas 
quais nenhum infiel ou não-cristão 
pode entrar. 

2. Padilha (2009:19). 

3. Ibidem, p. 210. 

A igreja primitiva era voltada para 
os de fora, vista e conhecida pelos 
não-cristãos. Paulo, por exemplo, 
elogiou os tessalonicenses, pois a 
palavra do Senhor repercutiu a partir 
deles na Macedônia e Acaia e sua fé 
se divulgou por toda parte (1 Ts 1:8-
10). A igreja de Tessalônica, nesse 
sentido, era como um megafone de 
Deus pelo qual as pessoas ouviam o 
evangelho de Jesus Cristo. 

Ao que parece, assim também era 
a igreja que estava em Roma. Diz o 
apóstolo Paulo, acerca dos cristãos 
romanos, que sua fé era divulgada 
em todo o mundo (Rm 1:8). Esses 
textos mostram que as primeiras 
igrejas eram, em essência, missio-
nárias, que, através de unidade, do 
amor mútuo, da conduta exemplar e 
da alegria radiante,4 compartilhavam 
a fé em Jesus com os não-cristãos 
que as rodeavam. 

Eram, sem dúvida, igrejas focadas 
na missão. Assim era a igreja de Je-
rusalém, que, por meio de seu exem-
plo magnífico e de sua pregação 
dinâmica, contava com a admiração 
e com a simpatia dos que não eram 
cristãos, a ponto de Lucas, o escritor 
de Atos, relatar que a igreja caía na 
graça de todo o povo (At 2:47a) e 
que, como consequência, o Senhor 
acrescentava a cada dia os que eram 
salvos (At 2:47b). 

Igrejas engajadas na obra de Deus 
não são como caramujos: não vivem 

4.Bosch (202:112).
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enclausuradas em si mesmas, nem 
vivem sua fé em Cristo apenas dentro 
dos muros do templo, mas se movem 
em direção aos perdidos de seu bairro 
ou de sua cidade, com o objetivo de 

testemunhar de Cristo (At 1:8). Isso 
porque, em uma comunidade missio-
nal, o foco é a missão. Veremos, a se-
guir, dois princípios que nos ajudarão 
a praticar o que aprendemos até aqui. 

01. Nesta lição, tratamos sobre o que é ser uma igreja engajada na 
missão. Neste sentido, o que é missão? Onde nasce a missão e como 
está relacionada à igreja? Baseie-se em Mt 28:19-20; Mc 16:15; Jo 
20:21; At 1:8. 

02. Qual a primeira marca de uma igreja engajada na missão, de 
acordo com a Bíblia? Leia Jo 17:18; At 8:4, 11:19-21, e o item 1. Co-
mente a frase: Todo crente em Jesus está em missão neste mundo. 

03. A Bíblia diz que o cristão é “embaixador de Cristo”, “ministro da 
reconciliação” e que a igreja é um “reino de sacerdotes”. O que isso 
significa? Baseie-se em 2 Co 5:18-21; 1 Pd 2:9. 

04. Qual a segunda marca de uma igreja engajada na missão? Fale sobre 
os exemplos das igrejas de Jerusalém, Tessalônica e Roma, mostrando 
como elas eram engajadas. Leia 1 Ts 1:8-10; Rm 1:8, 16:19; At 2:47. 
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1. Engajemo-nos na missão.
A missão, conforme aprende-

mos, não é responsabilidade so-
mente de pastores, missionários ou 
de uns poucos fiéis que se sentem 
chamados ao campo missionário, 
mas, sim, de cada pessoa que se 
professa cristã. Todos nós fomos en-
viados por Cristo a este mundo (Jo 
20:21) como seus embaixadores, ou 
seja, como seus porta-vozes àqueles 
que não são cristãos, com o fim de 
anunciar a mensagem da reconcilia-
ção (2 Co 5:20). 

Mas como nos envolver mais? Os 
grupos pequenos podem ajudar-nos 
nessa questão. Essas ferramentas nos 
aproximam da prática da igreja pri-
mitiva, que usava as casas como um 
lugar de proclamação (cf. At 5:42, 
20:7-12,20). Realmente, os peque-
nos grupos são uma ótima maneira 
de alcançarmos pessoas para Cristo; 
contudo, o que precisamos destacar, 
neste estudo, é que é quase impos-
sível participar de um PG, sem se en-
volver ou se engajar na missão. 

2. Foquemo-nos na missão. 
Você já reparou na agenda anual de 

sua igreja local? Já notou quantos even-
tos e ações são direcionados aos não-
cristãos? Essa análise é importante, pois 
uma igreja autocentrada não foca seus 
esforços e ações com o objetivo de sal-
var vidas. Sim, é fácil constatar que são 
muitos os eventos e os programas que 
promovemos, mas a verdade é que bem 
poucos destes são voltados àqueles que 
ainda não conhecem a Jesus. 

Os pequenos grupos podem nos 
ajudar nisso também, pois, quando 
implantados numa comunidade local, 
demandam um espaço semanal na 
agenda da igreja, um espaço especial 
dedicado à comunhão, e servem tam-
bém como um momento para o qual 
convidamos pessoas não-cristãs, a 
fim de aprenderem a palavra de Deus 
de uma maneira dinâmica e criativa. 
Os pequenos grupos nos ajudam a 
focalizar a missão. Com o tempo, 
acabam direcionando os eventos e as 
atividades da igreja. Eles nos ajudam 
a sermos mais missionários.  

05. Comente com os demais alunos da classe sobre como os peque-
nos grupos podem nos ajudar a alcançar amigos, familiares e vizi-
nhos não-cristãos.   

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL
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06. Comente sobre como, por vezes, temos negligenciado a missão 
deixando de focá-la, em nossas atividades como igreja. Em seguida, 
discuta com a classe sobre como o pequeno grupo pode ajudar a 
igreja nessa questão. 

DESAFIO DA SEMANA

Depois de tudo que aprendemos, propomos dois desafios. O pri-
meiro é um exercício: Observe os eventos e os programas que sua 
igreja local tem promovido. Note quantos deles são missionários. 
Caso perceba que sua igreja tem sido demasiadamente muito pou-
co preocupada com os não-cristãos, comece a orar por ela. Peça 
a Deus que lhe dê amor pelos não-cristãos e paixão pela missão. 

Como vimos, os pequenos grupos podem ser chamados de 
um “programa missionário”, pois estão focados na missão. Dessa 
maneira, seu segundo desafio é participar de um pequeno gru-
po com o objetivo de fazer que outras pessoas participem dele, 
principalmente seus familiares, seus vizinhos e seus amigos não-
cristãos. Caso já participe, não deixe de levar visitas. Lembre-se 
de que somos todos missionários e a igreja é uma comunidade 
essencialmente engajada na missão.
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INTRODUÇÃO

As estatísticas são alarmantes: muitas pes-
soas entram para a igreja, mas, infelizmente, 
os crentes não as acolhem. Como resultado, 
tais pessoas permanecem por pouco tempo 
na comunidade cristã e acabam saindo, indo 
para outra igreja ou decepcionando-se, de 
uma vez por todas. Quantos já saíram de nos-
sas igrejas, pelo fato de não terem sido efeti-
vamente acolhidos! 

Frequentemente, as pessoas procuram as 
comunidades cristãs na esperança de serem 
amavelmente recebidas e encontrar paz, com-
preensão, amparo e orientação para a vida. 
Será que entendemos o valor do acolhimen-
to? Sabemos o que é, como e a quem fazê-lo? 
Na lição de hoje, vamos buscar essas respostas 
com o propósito de sermos, sempre mais, uma 
comunidade acolhedora.

Os cristãos do primeiro século têm muito 
a nos ensinar sobre acolhimento. A multidão 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

29 DE AGOSTO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 23/08 Rm 15:7

S 24/08 At 9:10-16

T 25/08 At 9:17-27

Q 26/08 At 18:24-26

Q 27/08 2 Tm 3:13;  
Tt 1:10-16; 

S 28/08 2 Pd 2;  
Rm 16:17-18

S 29/08 1 Co 16:19

OBJETIVO

Apresentar ao estudante 
as marcas de uma igreja 
acolhedora, de modo 
que possa colocar esses 
princípios em prática, 
acolhendo pessoas, sem 
distinção, para a glória 
de Deus.

TEXTO BÁSICO

Portanto, estendam a mão e acolham uns 
aos outros, para a glória de Deus. Jesus fez; 
agora é a vez de vocês. (Rm 15:7 - AM)

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 213 / HBJ 197 • Final: HBJ 21

Uma comunidade 
acolhedora9
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de novos convertidos encontrou na 
igreja um lugar em que se sentiam 
amados, aceitos, tinham suas neces-
sidades atendidas e compartilhavam 
tudo (At 4:32-35). Diz a Bíblia: Em 
número cada vez maior, homens e 
mulheres criam no Senhor e eram 
acrescentados à comunidade (At 
5:14). Homens e mulheres, ricos e 
pobres, sãos e doentes, órfãos e vi-
úvas, todos recebiam a atenção da 
igreja. Prossigamos aprendendo com 
nossos antigos irmãos.

1. O que significa acolher: A 
palavra frequentemente utilizada, 
no Novo Testamento, para refe-
rir-se ao ato de acolher alguém é 
proslambano, uma expressão rica, 
que significa tomar como compa-
nheiro, tomar pela mão, a fim de 
colocar ao lado, receber em casa, 
conceder acesso ao coração, aco-
lher em amizade e relação. Esses 
sentidos devem ser entendidos 
considerando sempre uma ideia 
paralela de bondade.

Desse modo, podemos entender 
que, de acordo com as Escrituras, 
acolher pessoas na igreja é muito 
mais que arrolá-las em nosso cadas-
tro de membros ou dar-lhes cargos 
em algum departamento. Trata-se 
de recebê-las com atenção e amor, 
estabelecer uma relação de amiza-
de, companheirismo e aceitação. Os 
crentes acolhem pessoas, quando as 
tornam parte de suas vidas.

Em um mundo que se torna cada 
vez mais impessoal, as pessoas estão 

buscando um lugar do qual se sin-
tam parte. Sendo assim, a igreja “é 
como um oásis espiritual no meio do 
deserto”.1 Acolher pessoas é esten-
der a mão, não apontar o dedo; é 
dar um abraço e não as costas.

2. A importância do acolhi-
mento: Acolher pessoas é um man-
damento que a igreja deve praticar. 
Podemos apresentar, pelo menos, 
três razões. A primeira é a gratidão. 
Paulo ensinou que devemos acolher 
uns aos outros, assim como Cristo 
nos acolheu (Rm 15:7). O Senhor Je-
sus graciosamente nos incluiu no seu 
reino e nos tornou membros da fa-
mília de Deus. Podemos demonstrar 
nossa gratidão ao Senhor tratando 
as pessoas como ele nos tratou.

A segunda razão é a integração, 
que possibilita o discipulado. Foi as-
sim que a igreja recebeu o novo con-
vertido Saulo de Tarso: A despeito 
do receio que tinham quanto àquele 
que, antes, os perseguia, os irmãos 
o acolheram, através de Ananias e 
Barnabé, que o fez seu companheiro 
e discípulo (At 9:10-27). Paulo co-
meçou a pregar o evangelho e a an-
dar na companhia de outros irmãos; 
assim, pôde contar com a proteção 
destes, quando fora ameaçado por 
judeus e gregos.

A terceira razão pela qual a igreja 
deve acolher pessoas é a possibilidade  
de formar novos líderes. Após ser 
convertido por Cristo, acolhido pela 

1. Warren (2008:242).
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igreja e discipulado por Barnabé, 
Paulo veio a ser um abnegado prega-
dor e grande líder da igreja de Cristo. 
De igual modo, Apolo foi acolhido 
por Priscila e Áquila, em Corinto, (At 
18:24-26). Como resultado, Deus 
usou esses homens poderosamente 
na pregação do reino (At 18:24-28; 
1 Co 3:5-6).

3. A quem devemos acolher: 
Talvez pense o estudante que to-
das as pessoas devam ser recebidas 
tranquilamente, no seio da comuni-
dade, mas não é bem assim. Várias 
são as advertências das Escrituras, 
quanto ao perigo dos falsos mes-
tres (2 Tm 3:13; Tt 1:10-16; 2 Pd 
2). Aqueles que não se submetem 
a Cristo e tentam perverter a igre-
ja não devem ser acolhidos (Rm 
16:17-18; 2 Jo 10).

Excetuando-se o grupo citado 
anteriormente, a regra geral, pelo 
testemunho bíblico, é que todas as 
pessoas, independentemente de cor, 
raça, posição social, idade etc., de-
vem ser bem recebidas pela igreja, 
sem acepção. Não obstante isso seja 
verdadeiro, destacamos três grupos 
de pessoas que a Bíblia menciona: 
os novos convertidos, irmãos de ou-
tras localidades e os fracos na fé. Os 
novos convertidos devem ser inte-
grados à comunidade da fé. Neces-
sitam sentir-se valorizados, precisam 
ser batizados, ensinados a guardar 
todas as coisas que Jesus ordenou 
e preparados para servir com seus 
dons (Mt 28:19-20).

Irmãos de outras localidades de-
vem ser recebidos com estima e con-
sideração. Foi essa a recomendação 
de Paulo aos romanos, quanto à dia-
conisa Febe, que servia na igreja de 
Cencreia (Rm 16:1). Finalmente, os 
fracos na fé também devem ser aco-
lhidos (Rm 14:1). São pessoas que 
ainda não têm uma vida espiritual 
sólida e madura ou ainda necessitam 
de mais esclarecimento acerca das 
verdades eternas.

4. Os meios para o acolhimen-
to: Podemos acolher as pessoas, 
basicamente, de duas maneiras: 
através dos cultos e dos pequenos 
grupos. Os cultos, que, geralmen-
te, acontecem nos templos, são os 
meios mais comuns de encontro 
entre os crentes (At 2:46). Para re-
ceber bem as pessoas, é importante 
que proporcionemos um ambiente 
alegre e amigável. É bom que rece-
bam nossa atenção, sem se sentirem 
pressionadas ou monitoradas.

Queremos que nossos cultos se-
jam fonte de encorajamento, e não 
de desestímulo.2 Um outro meio 
bíblico são as nossas casas, através 
dos pequenos grupos. Os lares dos 
crentes sempre foram um ambien-
te favorável para receber pessoas, 
especialmente os não crentes. Nos 
pequenos grupos, podemos cultivar 
relacionamentos mais profundos. O 
acolhimento se dá de maneira mais 
pessoal e interativa. 

2. Ibidem, p.241.
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Na igreja primitiva, eram comuns 
os encontros nos lares, para comu-
nhão, adoração e testemunho (Rm 
16:1-16). Perceba que foi para a sua 
casa que Priscila e Áquila levaram 
Apolo, quando o acolheram, e, de 
acordo com Rm 16:3-5 e 1 Co16:19, 
era costume desse casal receber 
a igreja em sua casa. É importante 
lembrar também que reunir peque-
nos grupos em casa era uma prática 
do próprio Jesus (Mt 9:10). 

Aprendemos, até aqui, o con-
ceito bíblico de acolhimento, com 
base no testemunho da igreja 
primitiva. Compreendemos a im-
portância de cumprir esse manda-
mento, afastando-nos dos falsos 
mestres, recebendo novos conver-
tidos e demais irmãos em nossos 
cultos e nos pequenos grupos. Na 
próxima parte, vamos buscar co-
nhecer princípios que a igreja atual  
possa praticar. 

01. Leia o item 1 e compartilhe com a classe: O que significa acolher 
pessoas na igreja?

02. Leia Rm 15:7; At 9:17-19, 18:24-26; o item 2, e responda: Você 
entende que acolher pessoas é um mandamento? Fale sobre as três 
razões que temos para obedecer-lhe.

03. De acordo com a Bíblia, há um grupo de pessoas que não deve 
ser acolhido pela igreja. Quem são elas? Rm 16:17,18; 2 Jo 10. Afinal, 
a quem devemos acolher?

04. Podemos receber pessoas nos cultos e nos pequenos grupos. Fale 
sobre esses dois meios de acolhimento de pessoas (At 2:46; Rm 16:3-5).
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II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

1. Assim como Cristo, acolha as 
pessoas, sem distinção. 

Jesus nunca esteve enganado a 
nosso respeito, quando se entregou 
por nós. 

Ele sabia que não éramos anjos. 
Morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores (Rm 5:8). Felizmente, não 
procurou nossos méritos para nos re-
conciliar com o Pai: Pois não há dis-
tinção entre judeu e grego, uma vez 
que o mesmo é o Senhor de todos, 
rico para com todos os que o invo-
cam (1 Co 1:26). 

Assim como ele, devemos acolher 
as pessoas sem fazer diferença. A igre-
ja de Jesus as recebe com o mesmo 
tratamento (Tg 2:9). Não devemos re-
cebê-las com base em seus dotes ou 
posição social. O bêbado que entra na 
igreja clamando por misericórdia me-
rece um tratamento tão digno quanto 
o empresário bem sucedido. Acolha-
mos sem distinção, pois, para Deus, 
não há acepção de pessoas (Rm 2:11). 

2. Assim como Cristo, acolha as 
pessoas para a glória de Deus. 

Nosso Deus e Pai foi glorificado 
por meio dos atos redentores de seu 
filho Jesus. Ele nos acolheu na rude 
cruz. Morremos com Cristo e tam-
bém viveremos com ele. Agora é a 
nossa vez irmãos! Vamos acolher 
pessoas no reino, tratando-as com 
dignidade, amor e respeito. Procu-
remos ser amigáveis e construir rela-
cionamentos sólidos e sinceros. 

Somos embaixadores de Deus e, 
em Jesus, recebemos a palavra da 
reconciliação. Seja esta nossa única 
intenção: a reconciliação do pecador 
e a glória de Deus. Nossa vocação 
não é impressionar pessoas. Não 
estamos competindo com a igreja 
vizinha. Não buscamos números ex-
pressivos em relatórios estatísticos. 
Não somos mercadores da palavra; 
somos ministros de Deus. Portanto, 
acolha pessoas, para que a glória 
seja somente dele. 

05. De acordo com a Bíblia, acepção de pessoas é uma conduta peca-
minosa (Tg 2:9). O que podemos fazer para evitar esse erro? 
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06. Infelizmente, há quem esteja interessado em acolher pessoas 
apenas para fazer volume na igreja. O que você acha disso? Como po-
demos ser uma comunidade que glorifica a Deus acolhendo pessoas?

DESAFIO DA SEMANA

A comunidade cristã, “baseada na partilha, no serviço e na 
solidariedade”,3 consiste numa alternativa que Jesus oferece ao 
mundo. Somos mais uma alternativa de Deus para oferecer às 
pessoas abrigo, esperança, direção, socorro. 

Para esta semana, você tem algumas opções desafiadoras. 
Convide um novo convertido e sua família para participar de uma 
boa refeição em sua casa. Procure levar um amigo ou visitante da 
igreja para participar do pequeno grupo de que você faz parte 
ou, então, tente aproximar-se de alguém que está frequentando 
os cultos, mas que, talvez, ainda não tenha conseguido construir 
amizades sólidas. Convide-o a um momento de oração, um bate
-papo ou um cafezinho em seu lar. Seja acolhedor!

3.Gianastacio (2006:126)
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INTRODUÇÃO

Dupla cidadania é um privilégio de todo 
cristão (cf. Fp 1:20; Hb 13:14). Ao se tornar se-
guidor de Cristo, ele não perde sua cidadania 
terrena; ganha a cidadania celestial. Qual destas 
é mais importante? A resposta a esta pergunta 
indicará o estilo de vida predominante, porque a 
cidadania mais importante determinará as práti-
cas mais significativas para cada pessoa. No caso 
do cristão, os valores da cidadania celestial de-
vem ter preeminência. Contudo, ele não deixa 
de ser cidadão desta terra. É aqui que ele vive. 

A falta de compreensão de que o cidadão do 
céu ainda continua sendo cidadão da terra tem 
levado muitos a viverem alienados, descom-
prometidos com sua cidade e seu país. Para ser 
relevante, no seu tempo e no local onde está 
inserida, a igreja precisa considerar essas ques-
tões. Pensar na igreja como uma comunidade 
relevante é pensar num modo de viver desafia-
dor, que leva em conta suas responsabilidades 
perante os céus e perante a sociedade, confor-
me estudaremos na presente lição.

LEITURA DIÁRIA

D 30/08 Mt 5:13-14,16

S 31/08 Mt 5:13-16

T 01/09 At 19:9,12-32

Q 02/09 At 4:33,35

Q 03/09 At 6:1

S 04/09 Cl 3:10-11

S 05/09 2 Co 6:14-7:1

5 DE SETEMBRO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: BJ 172 / HBJ 419 • Final: HBJ 333

OBJETIVO

Ajudar o estudante 
a compreender que, 
para a igreja ser 
relevante perante Deus 
e a sociedade, tem a 
responsabilidade de viver 
e proclamar um estilo de 
vida com base nos valores 
do reino, sendo sal e luz.

Uma comunidade 
relevante

TEXTO BÁSICO

Vós sois o sal da terra (...). Vós sois a luz do 
mundo. Assim brilhe também a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 
nos céus. (Mt 5:13-14,16)

10
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Ao olharmos para a igreja do 
primeiro século, é impossível não 
concordarmos que esta era uma co-
munidade relevante. Uma igreja re-
levante é aquela que faz a diferença 
onde está inserida. Uma igreja que 
impacta as pessoas ao seu redor, 
influenciando-as e transformando
-as. Parece-nos que é isso que Jesus 
deseja dos seus seguidores, à luz do 
texto-base desta lição. Aprofunde-
mos um pouco mais esses conceitos.

1. Permeando a sociedade: Ima-
gine uma igreja local que possua mú-
sicas excelentes, pregações atrativas, 
acomodações confortáveis, progra-
mas para crianças, jovens e adultos, 
e, apesar disso, não impacta a vizi-
nhança. Do lado de dentro de suas 
paredes, todos estão satisfeitos, mas 
quem vive em volta dessa igreja não 
a nota. Se ela saísse dali, não faria fal-
ta a ninguém. Por que isso, às vezes, 
acontece? Porque muitas igrejas não 
são relevantes perante a sociedade. 

Sal e luz são elementos utilizados 
por Jesus para mostrar o impacto que 
ele espera que seus seguidores produ-
zam no mundo (Mt 5:13-16). Não dá 
para conciliar o exemplo citado com o 
que Jesus espera de sua igreja, através 
dessa metáfora. É impossível a carne 
não sofrer alteração, depois que o sal é 
colocado nela. Uma pequena centelha 
de luz é suficiente para dissipar as mais 
densas trevas. É isto que o Senhor es-

pera de sua igreja: presença marcante, 
responsável e consistente. O sal deve 
salgar e a luz deve brilhar. Cristo quer 
que seus seguidos se espalhem e per-
meiem a sociedade com os valores do 
reino. Podemos ver um exemplo disso 
na igreja que surgiu na cidade de Éfeso.

Através do evangelho, a igreja em 
Éfeso provocou rebuliço tão forte 
naquela localidade (At 19) que era 
impossível não saber da existencia da 
igreja de Cristo na cidade. Trevas mo-
rais e espirituais (At 19:9,12-32) fo-
ram incomodadas com a chegada da 
luz. A cidade-sede do culto de Diana 
tornou-se, agora, um território domi-
nado pela Palavra de Deus.1 Houve 
até um impacto econômico nessa 
cidade. Por causa do evangelho, o 
templo da deusa Diana esvaziou-se 
e a venda de imagens de escultura 
diminuiu drasticamente (vv.23-41). 

Houve agitações e tumultos na 
cidade, por causa da igreja. Ela foi 
notada! Muitos ignoraram a mensa-
gem pregada, mas não puderam di-
zer que nunca a ouviram. O poder do 
evangelho pode fazer isto: uma cida-
de impactada pelo evangelho mina o 
lucro da prostituição, da idolatria, da 
falsa religião, do tráfico de drogas, 
da corrupção. Onde a luz do evange-
lho brilha, através das boas obras da 
igreja, muitos louvam a Deus.

1. Lopes (2012:391).

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA



64   Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2015

2. Transformando realidades: 
Voltemos para as metáforas do sal e 
da luz. Afirmamos que elas nos en-
sinam sobre a influência que Jesus 
espera que seus seguidores exerçam. 
Tanto o sal quanto a luz mudam o 
ambiente em que são inseridos. A in-
fluência do sal é negativa: impede a 
deterioração. Já a influência da luz é 
positiva: ilumina as trevas. Do mesmo 
modo, “Jesus deseja que a influência 
dos cristãos na sociedade seja tanto 
negativa (impedindo a disseminação 
do mal) quanto positiva (promovendo 
a disseminação da verdade e da bon-
dade, e, em especial, do evangelho)”.2

Além de querer que seus seguido-
res se espalhem pela sociedade, Je-
sus deseja que provoquem mudan-
ças nela. O pecado deixou, no ho-
mem, a terrível marca do egoísmo, 
da presunção. É comum pensarmos 
que não dependemos de ninguém 
e também que não precisamos nos 
envolver com ninguém.3 Esse sen-
timento domina todas as camadas 
sociais, todas as raças e lugares. A 
igreja precisa de uma mentalidade 
diferente; deve envolver-se com to-
dos para influenciar e mudar realida-
des, isto é, deve ser sal e luz. 

A igreja não conseguirá cumprir 
seu papel de ser sal e luz, se ficar 
escondida nos seus pequenos armá-
rios escuros ou nos seus elegantes e 

2. Stott (2013:132).

3. Barro (2012:62).

confortáveis saleiros eclesiásticos.4 A 
igreja de Jerusalém entendeu isso. 
Não deixou de testemunhar com 
ousadia do evangelho da graça (At 
2:42, 4:33); não deixou de ser gene-
rosa com os necessitados (At 2:45) e 
afetuosa entre si (At 2:48). O livro de 
Atos chega a dizer que, em determi-
nado momento, não havia entre eles 
necessitado algum (...). E repartia-se a 
cada um segundo a sua necessidade 
(At 4:33,35). Além disso, havia uma 
distribuição diária de alimento para 
viúvas (At 6:1). Suas ações receberam 
a aprovação dos cidadãos (At 2:47). 

Por que a igreja de Jerusalém re-
cebeu essa aprovação e contou com 
a “simpatia” do povo? Por causa do 
seu modo de vida, com valores e pa-
drões diferentes do habitual. Eis nos-
so desafio! Façamos a diferença onde 
estivermos. Indivíduos e até a socieda-
de podem ser mudados. Por isso, ape-
sar de sabermos que, até a volta de 
Cristo, não haverá sociedade perfeita 
de paz e de justiça, nesta terra, ainda 
assim, podemos melhorá-la.5 Influen-
ciemos a sociedade para o bem!

3. Confrontando realidades: 
Estatísticas indicam que 81,23% da 
população brasileira vivem nas cida-
des.6 É exatamente aí que se encon-

4. Stott, op. cit., p.131.

5. Ibidem, p. 133.

6.  Bordo, Adilson Aparecido. Scripta Nova: 
Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales.   Disponível em: < http://www.
ub.edu/geocrit/sn/sn-194-79.htm >. Aces-
so em: 02 de abril de 2015.

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-79.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-79.htm
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tram as desigualdades sociais. Dia-
riamente, os meios de comunicação 
informam sobre violencias, abusos 
contra menores e contra os mais 
indefesos, discriminações raciais e 
sociais. O estresse assola a muitos; a 
solidão também provaca sofrimento. 

A proposta de justiça de Jesus con-
fronta as práticas sociais, que levarão 
ao total apodrecimento e à destrui-
ção moral. Mais que procurar culpa-
dos, é preciso questionar: Onde está 
a igreja? O que está fazendo? O sal 
atua contra o processo de decompo-
sição e a luz ilumina na escuridão. A 
igreja é sal e luz. Não é tempo de se 
esconder no saleiro ou sob a cama.

Deus quer que seus valores preva-
leçam porque são os melhores para a 
sociedade, e a maneira de influenciar 
a cidade e o país é através da igreja. 
É por isso que “ele envia seu povo 
para o mundo tanto para pregar o 
evangelho e fazer discípulos, como 
para abrandar toda a comunidade e 
torná-la mais agradável a Deus, mais 
justa, mais participativa, mais livre”.7 

Em geral, os cristãos agiam radi-
calmente, diferentemente dos não-

7. Stott, op. cit., p.128.

cristãos. Haviam aprendido com Je-
sus que eram sal e luz (Mt 5:13-16). 
Sal e luz colocam em contraste cris-
tãos e não-cristãos. Ser radicalmente 
diferente não significa ser um des-
vairado, gritando pelas ruas contra 
os pecados dos outros. A igreja pri-
mitiva infiltrou-se na sociedade para 
transformá-la, sendo diferente. Que 
armas os cristãos devem usar? Stott8 
cita seis delas: oração, evangelismo, 
exemplo, argumentação, ações atra-
vés de cidadãos responsáveis e dis-
posição para sofrer pelo que creem.

O Deus santo procura uma igre-
ja santa e cristãos comprometidos, 
para proclamar, em um mundo 
apodrecido, em avançado estado 
de decomposição, que é possível 
ser diferente e renascer, pois há sal, 
para assepcia e para conservação, e 
há luz, para iluminar a maldade e a 
obscuridade. A igreja é a agência de 
Deus para confrontar a ideologia do 
mundo e provocar mudanças. É uma 
comunidade que tem dupla cidada-
nia, que já entendeu os valores eter-
nos do Reino de Deus e dissemina 
esses valores aqui na terra.

8. Ibidem, pp. 134-137.

01. Leia Fp 3:20, a introdução e comente sobre a dupla cidadania do 
cristão, a importância e a relação de cada uma delas.
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II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

02. Baseando-se em Mt 5:13-16 e no item 1, defina o que é ser uma 
comunidade relevante. Cite fatos da igreja em Éfeso que comprovam 
que ela foi uma igreja relevante.

03. Com base em At 2:42-47, 4:32-37 e no item 2, fale sobre o impac-
to que a igreja de Jerusalém causou na sociedade.

04. A partir do item 3, comente sobre realidades do homem urbano e 
a importância da existência da igreja na cidade.

1. Sejamos uma igreja relevan-
te marcando presença.

Violência social, desrespeito para 
com as mulheres, negligência para 
com os pobres e marginalizados, in-
sensibilidade para com os sofrimen-
tos alheios formam um retrato des-
te mundo. A igreja cristã não pode 
amoldar-se a essa realidade. Precisa 
não apenas proclamar a dignidade e 
igualdade entre todos, mas também 
demonstrar, na prática, que este é o 
propósito de Deus (Cl 3:10-11). Ao 
invés de nos esconder, somos con-

vocados a deixar o mundo saber que 
existimos como igreja, que o padrão 
moral prevalecente não satisfaz e 
que nossa presença leva o mundo a 
questionar suas práticas. 

O propósito do mundo é neutrali-
zar o grito da igreja. Mas uma igreja 
santa não se permite ser engolida pelo 
mundo; ela se impõe, pois para isso é 
sal e luz. Uma boa forma de a igreja se 
espalhar pela cidade, levando os valo-
res do Reino, é quando seus membros 
conscientizam-se do seu papel de ser 
sal e luz onde estiverem: no ambiente 
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de trabalho, na faculdade, nas diver-
sões. Outra forma eficaz é através dos 
pequenos grupos. Uma igreja com 
cinco pequenos grupos funcionan-
do semanalmente é uma igreja com 
cinco lares anunciando e vivendo o 
evangelho, em pontos diferentes da 
cidade. Usemos essa ferramenta para 
discipular pessoas e influenciar com 
os valores do Reino de Deus. 

2. Sejamos uma igreja relevan-
te ajudando indivíduos.

Fome, desconfiança, dor, solidão, 
mágoa, desesperança são alguns 
males que afetam a muitos. Erro-
neamente, nós nos afastamos das 
pessoas não-cristãs, justificando que 
somos igreja e elas, mundo. O texto 
de 2 Co 6:14-7:1 não ensina afasta-
mento físico dos não-cristãos, mas 

afastamento dos pecados deles. Ao 
invés de sermos influenciados, deve-
mos influenciar. Cristo se fez homem 
para ajudar os homens. Sigamos seu 
exemplo. No que depender de nós, 
façamos a diferença e vivamos os va-
lores do reino!

Como a igreja pode ser relevante 
e ajudar indivíduos neste nosso tem-
po? Uma boa arma é o Pequeno Gru-
po. Nos megaeventos, as pessoas são 
número; nos pequenos grupos, elas 
têm nome, podem ser ajudadas em 
oração e com ações, como: aconse-
lhamento, encorajamento, desafio e 
orientação para abandonar o peca-
do. Nos pequenos grupos, é mais fá-
cil ajudar e cuidar de cristãos e não-
cristãos. Sejamos uma comunidade 
relevante, nesse sentido!

05. Leia Cl 3:10-11 e comente sobre igualdade social. De que maneira 
você pode contribuir para que o grito da igreja não seja neutralizado?

06. Para amenizar o sofrimento físico, emocional e moral das pessoas 
que você conhece, o que está disposto a fazer para encaminhá-las a um 
pequeno grupo? 2 Co 6:14-7:1 ensina afastamento físico das pessoas?
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DESAFIO DA SEMANA

A igreja é sal e luz. Sendo assim, suas ações precisam impactar 
o mundo. Na igreja de Cristo, negros e brancos, de bairros no-
bres ou da periferia, são um; homens valorizam as mulheres, não 
com más intenções, mas porque Cristo as dignificou; crianças 
são amadas e orientadas, não exploradas; o ancião é respeitado 
porque é um ser humano, imagem e semelhança do criador.

Em vez de ser um clube social conformado com o mundo, a 
igreja precisa viver sua vocação e sua missão, como agente de 
transformação. Ore e peça a Deus para orientá-lo sobre o que 
você pode fazer para demonstrar amor, de forma prática, para 
com os que sofrem. Pense, ainda, em ações pessoais que contri-
buam para que a igreja cumpra sua vocação como sal e luz.
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INTRODUÇÃO

Crianças entregues ao tráfico de drogas, 
à prostituição, sem estudo, sem perspectivas 
adequadas de futuro; fome, doenças, falta de 
moradias, desemprego, desigualdades, são al-
guns dos problemas dos nossos dias. Milhões 
de pessoas no mundo ainda vivem em extrema 
pobreza, sem condições de ter o básico para 
sobreviver. Além disso, cresce, cada dia mais, o 
número daqueles que precisam de atendimen-
tos por causa de doenças emocionais, psíqui-
cas, espirituais, pelos mais variados motivos. 

Não há como a igreja ignorar essas realida-
des. Os cristãos enfrentam e estão sujeitos a 
essas situações, e é nesse cenário que a igreja 
exerce sua missão. Por isso mesmo, não pode 
deixar de ser uma comunidade solidária. Ser 
uma comunidade solidária é ser uma comu-
nidade com cristãos dispostos a estar ao lado 
dos que sofrem, para ajudá-los no momento 
da necessidade, partilhando a sua dor e sua 
luta. Apesar de a palavra “solidário” não apa-
recer na Escritura, o conceito está presente no 

11 Uma comunidade 
solidária
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OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus que 
a igreja de Cristo tem 
como marca, ao longo da 
história, a solidariedade, 
e desafiá-lo a se envolver 
nessa nobre missão, em 
sua comunidade cristã.  

LEITURA DIÁRIA

D 06/09 Tg 1:26-27

S 07/09 At 10:38

T 08/09 Mt 20:34;  
Lc 7:13

Q 09/09 Gl 6:10

Q 10/09 1 Jo 3:17-18

S 11/09 Tg 2:15-16

S 12/09 Tg 1:27

TEXTO BÁSICO

Religião de verdade, que agrada a Deus, 
o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e 
desamparados que sofrem e não entrem no 
esquema de corrupção do mundo sem Deus. 
(Tg 1:26-27 – AM)



70   Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2015

Não cremos que os cristãos foram 
chamados para acabar com todos os 
males do mundo; mas eles não po-
dem ignorá-los. Esses problemas exis-
tem por causa do pecado, e todo cris-
tão sabe que Jesus se entregou pelo 
ser humano para salvá-lo por com-
pleto de todos os efeitos do pecado. 
Tanto é assim que temos a promessa 
de que todos os males do mundo um 
dia deixarão de existir. Até lá, o que 
fazer, como igreja, para amenizar a 
dor dos que sofrem? Devemos esten-
der a mão. Fazemos parte de uma 
comunidade solidária. Veja o que a 
Bíblia tem a dizer sobre isso.

1. Os mandamentos da soli-
dariedade: A perseverança em fa-
zer o bem é uma característica da 
verdadeira igreja. O maior exemplo 
da igreja é o próprio Jesus. Em seu 
discurso na casa de Cornélio, Pedro 
lhe disse que Jesus andou fazendo 
o bem (At 10:38). A palavra grega 
traduzida por “fazendo o bem” é 
euergeton, que poderia ser tradu-
zida por “benfeitor”, título empre-
gado a alguns imperadores. Pedro 
apresentou Jesus a Cornélio como 
um “benfeitor”.  

A Bíblia “A Mensagem” traduziu as-
sim o texto: Ele percorreu toda a nação, 
ajudando o povo. Esses atos de Jesus 
não visavam tão somente ser sinal do 
cumprimento de sua missão, mas ex-
pressões de sua compaixão por aqueles 
que sofriam. Jesus compadeceu-se das 
mazelas humanas. Temos vários textos, 
no Novo Testamento, que destacam a 
compaixão de Jesus pelas pessoas (cf. 
Mt 20:34; Mc 1:41; 6:34; Lc 7:13 etc.). 
O que aprendemos com Jesus é que 
servir sem compaixão ofende a huma-
nidade das pessoas servidas.2 

É com base no exemplo do pró-
prio Jesus que a igreja é chamada 
para exercer compaixão aos que 
sofrem. Temos algumas recomen-
dações bíblicas nesse sentido. Escre-
vendo aos Gálatas, Paulo convoca os 
cristãos, como família, a fazer o bem: 
... enquanto temos oportunidade, 
façamos o bem a todos, mas prin-
cipalmente aos da família da fé (Gl 
6:10). Observe que o apóstolo parte 
do pressuposto de que a igreja é uma 
família. Numa família, há preocupa-
ção sincera de um para com o outro. 

2. Mulholland (2004:182)

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA

evangelho.1 A solidariedade foi uma 
marca clara do ministério de Jesus e 

1. Barro (2013:201).

da igreja primitiva, conforme vere-
mos nesta lição. 
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Escrevendo para as igrejas da Ásia 
sob sua supervisão, João afirmou: 
... aquele que possuir recursos des-
te mundo, e vir a seu irmão padecer 
necessidade, e fechar-lhe o seu co-
ração, como pode permanecer nele 
o amor de Deus? (1 Jo 3:17-18). Na 
mesma linha, Tiago diz: Se um ir-
mão ou irmã estiver necessitando de 
roupas e do alimento de cada dia e 
um de vocês lhe disser: “Vá em paz, 
aqueça-se e alimente-se até satisfa-
zer-se”, sem porém lhe dar nada, de 
que adianta isso? (Tg 2:15-16).

Embora essa bondade deva ter 
como prioridade os cristãos, não deve 
estar limitada apenas aos cristãos. Isso 
já era claro no ensino do Mestre (Mt 
5:13-16, 44; 6:1-4; Lc 10:25-37). Ade-
mais, o próprio Paulo, que tratou sobre 
a prioridade aos cristãos, usou o termo 
“principalmente” e não “unicamen-
te” (Gl 6:10). Enquanto pudermos, 
de todas as maneiras que pudermos, 
devemos fazer o bem a todos. Tia-
go também ensina algo parecido, ao 
tratar da religião vã e da religião pura 
(1:26-27). Ele usa a palavra “religião” 
para referir-se a atos religiosos base-
ados na crença que a pessoa possui. 

A religião verdadeira não é apenas 
teórica. Os judeus para os quais Tiago 
escreve sua carta consideravam-se re-
ligiosos, mas não demonstravam sua 
fé, no dia-a-dia. Tiago ensina que a 
religião pura se manifesta, também, 
no comportamento solidário: Reli-
gião de verdade, que agrada a Deus, 
o Pai, é esta: cuidem dos necessita-

dos e desamparados que sofrem (Tg 
1:27a – AM). Quem possui fé em 
Jesus, demonstra-a através de um 
modo de vida que o glorifique, e não 
faz porque quer ser visto ou aplaudi-
do, mas porque realmente se preocu-
pa com a pessoa (Mt 6:1-4). Faz parte 
desse modo de vida ajudar, sempre 
que possível, aqueles que necessitam.

2. A prática da solidariedade: Ao 
olharmos para a prática da igreja pri-
mitiva, podemos enxergar o cumpri-
mento dos princípios bíblicos citados 
anteriormente? Os cristãos primitivos 
viveram esses princípios? Sim! Vamos 
conferir! Em primeiro lugar, temos o 
exemplo da igreja de Jerusalém. O livro 
de Atos nos conta que havia uma ati-
tude singular de generosidade, nessa 
comunidade: Vendiam suas proprie-
dades e bens, e repartiam com todos, 
segundo a necessidade de cada um 
(At 2:45); ... ninguém dizia que coisa 
alguma que possuía era sua própria, 
mas todas as coisas lhes eram comuns 
(At 4:32). A igreja de Jerusalém colo-
cou as pessoas antes dos bens e do 
dinheiro;3 cuidava dos pobres e com-
partilhava com eles suas possessões.

Apesar de esse texto não ordenar 
que devemos vender os nossos bens 
e repartir com os outros, a disposição 
em compartilhar, generosa e volunta-
riamente, é um princípio permanente, 
que deve ser característica da igreja, em 
todos os tempos. O livro de Atos mos-
tra que a igreja se reunia nas casas (At 

3. Gianastacio (2006:42). 
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2:46, 5:42), ou seja, os cristãos tinham 
casas; não venderam todas as suas pro-
priedades. Os cristãos que resolveram 
vender algo sabiam o que estavam fa-
zendo, e faziam porque podiam fazer. 
Essa decisão brotou de sua compaixão 
para com a necessidade do outro. A 
igreja de Jerusalém também possuía 
um sistema de distribuição “diário” de 
alimentos para as viúvas (At 6:1). 

Em segundo lugar, temos o exem-
plo da igreja de Antioquia. Assim que 
souberam de uma fome que viria 
sobre o mundo, os cristãos daquela 
igreja decidiram enviar ajuda aos ir-
mãos da Judeia (At 11:27-29). Não 
ficaram só nas “deliberações”, mas 
agiram. Em Antioquia, eles tinham a 
boca pronta para anunciar (At 11:20-
26) e os bolsos prontos para ajudar 
(At 11:30). Não pensaram duas ve-
zes, antes de enviar Paulo e Barnabé 
a Jerusalém com os donativos.

Em terceiro lugar, temos o exem-
plo da igreja de Filipos, que também 
esteve sempre pronta a ajudar o 
apóstolo Paulo em suas aflições, por 
mais de uma vez (Fp 4:11-16). Em 
quarto lugar, temos o bonito exem-
plo dos irmãos pobres da Macedônia, 
que, mesmo nessa condição, segun-
do suas posses, quiseram participar 
da coleta para os cristãos pobres da 
Judeia (2 Co 8:1-4). Em quinto lugar, 
temos o exemplo da igreja de Éfeso. 
Ao que parece, esta igreja mantinha 
um programa de ajuda a viúvas ne-
cessitadas, a exemplo do que acon-
tecia em Jerusalém (1 Tm 5:3-16). 

São vários os exemplos de solida-
riedade das igrejas cristãs primitivas. 
Matos,4 ao comentar sobre a ação 
social entre os cristãos primitivos, 
afirma que, devido às circuntâncias 
difíceis destes, o Novo Testamento 
dá ênfase ao serviço cristão voltado 
aos irmãos da fé. Só para citar Jeru-
salém como exemplo, na época de 
Jesus, a cidade era um centro de 
mendicância. E é bem possível que 
muitos desses cidadãos pobres te-
nham se tornado cristãos. Daí a ati-
tude radical de alguns de venderem 
suas propriedades para acudir ne-
cessidades mais urgentes. Contudo, 
“fica implícito que a prática de bene-
ficência devia aplicar-se também aos 
de fora”.5 

A igreja primitiva andou fazendo 
o bem. Havia, nela, cristãos dispos-
tos a estar ao lado dos que sofrem 
para ajudá-los nos momentos da ne-
cessidade, partilhando sua dor e sua 
luta, cobrindo o que sentia frio, dan-
do comida ao faminto, acolhendo os 
que sofriam e os desemparados. Era 
uma comunidade compassiva, que 
imitava seu Mestre e estava disposta 
a socorrer os santos em suas neces-
sidades (Rm 12:13) e a chorar com 
os que choram (Rm 12:15). Ser uma 
comunidade assim também é o nos-
so grande desafio.

4.  Matos, Alderi Souza de. Estudos sobre ação 
social cristã. Disponível em: http://www.
mackenzie.br/7150.html > Acesso em: 29 
de abril de 2015.

5. Idem.

http://www.mackenzie.br/7150.html
http://www.mackenzie.br/7150.html
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01. O que significa dizer que a igreja é uma comunidade solidária? 
Leia At 10:38; Mc 6:34; Lc 7:13. O que esses textos ensinam?

02. Leia Gl 6:10; Rm 12:13; 1 Jo 3:17-18; Tg 2:15-16, e responda: O 
que esses textos nos ensinam? Como mostramos que nossa preocu-
pação é verdadeira?

03. Em Gl 6:10, Paulo ensina que devemos fazer o bem unicamente 
aos cristãos? Leia Tg 1:26-27; Rm 12:20; Mt 6:1-4, e comente sobre o 
ensino desses textos. A ajuda em questão é somente para cristãos?

04. Após ler At 2:45; 4:32, 6:1; 2 Co 8:1-4, comente sobre o exemplo 
da igreja primitiva. 

1. Sejamos uma igreja solidá-
ria: enxerguemos os que sofrem!

Como mostramos na introdução, 
uma comunidade solidária é com-
posta por cristãos dispostos a se co-
locar ao lado de pessoas que sofrem, 

para partilhar sua dor ou sua luta. 
Para fazermos isso, em primeiro lu-
gar, precisamos enxergar tais pesso-
as e suas lutas. O sofredor precisa ser 
notado. Uma vez notado, não pode 
ser ignorado. Os primeiros cristãos 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL
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levaram a sério o fato de haver ne-
cessitados entre eles. Sabiam que 
existiam pobres (At 2:45), viúvas (At 
6:1) etc. Possivelmente, conheciam 
seus nomes, suas necessidades e os 
lugares onde moravam. 

Se a igreja não notar os necessita-
dos – quem são eles e quais os seus 
dilemas –, não conseguirá exercer 
com eficácia seu papel, como co-
munidade solidária. Que espaço ela 
tem, em sua vivência, para fazer isso 
com maestria? Os pequenos grupos! 
O fato de se tratar de um ambiente 
acolhedor e familiar ajuda-nos a co-
nhecer as necessidades de nossos 
irmãos de maneira bem mais efetiva 
(se estão doentes, aflitos, necessita-
dos). Você tem conseguido enxergar 
as necessidades dos seus irmãos em 
Cristo? Daqueles que estão ao seu re-
dor, no pequeno grupo, em sua em-
presa, em sua família? Fique atento!  

2. Sejamos uma igreja solidá-
ria: ajudemos os que sofrem! 

O primeiro passo para uma comu-

nidade ser efetivamente solidária é 
enxergar os que sofrem. Contudo, 
este é apenas o primeiro passo. Em 
Antioquia, por exemplo, depois que 
os cristãos ficaram sabendo do so-
frimento que viria sobre os cristãos 
da Judeia, decidiram ajudá-los (At 
11:29-30). Não basta saber: uma 
comunidade solidária é aquela que 
ajuda o que sofre.

Suponha que você tenha conhe-
cimento de que outro cristão, que 
congrega toda semana com você e 
frequenta o mesmo pequeno grupo, 
está em dificuldades: o que fazer? 
Não pense duas vezes: dentro de suas 
possibilidades, disponha-se a ajudar, 
dando-lhe auxílio financeiro, espiritu-
al, psicológico etc. Seja alguém na vida 
daqueles que não têm, às vezes, nada 
e ninguém. Ofereça uma oração, uma 
palavra, uma cesta básica, um empre-
go, um curso etc. Que o mundo possa 
ver as nossas boas obras e glorificar 
aquele que sempre andou por todos 
os lados fazendo o bem.

05. O que a igreja pode fazer, hoje, para enxergar mais as pessoas 
que sofrem, a fim de lhes oferecer ajuda? Você concorda que uma 
reunião do Pequeno Grupo ajuda neste trabalho? 

06. Além de enxergar os que sofrem, o que mais a igreja deve fazer, 
à luz de At 11:29-30, como comunidade solidária? Cite ações práticas. 
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DESAFIO DA SEMANA

A igreja local em que você serve a Cristo possui pessoas com ne-
cessidades? Você já conseguiu notá-las? O que fez a respeito? Seu 
desafio para esta semana, com base no exemplo de Cristo e da igre-
ja primitiva, é dispor-se a ajudar alguém. “Ah, mas eu não tenho 
condições financeiras!” – alguém pode dizer. Não há problema! 
Você pode ajudar orando, demonstrando preocupação, compai-
xão, emprestando seu ouvido e seu tempo para a pessoa desabafar. 

Para os que têm condições financeiras, a Bíblia é clara: é preciso 
fazer o bem, ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a 
repartir (1 Tm 6:18). Procure saber se a igreja investe em algum pro-
jeto e busque contribuir. Além disso, que tal pensar na possibilidade 
de reunir um grupo de cristãos para visitar um asilo ou um orfanato?    
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TEXTO BÁSICO

Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho 
a todas as pessoas (Mc 16:15 - NTLH).

LEITURA DIÁRIA

D 13/09 Mc 16:15

S 14/09 At. 1:8

T 15/09 Rm 1:1; 16

Q 16/09 At 8:40

Q 17/09 At 5:42, 20:20

S 18/09 At 16:29-33

S 19/09 At 19:18-20

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus a 
responsabilidade da igreja 
de ter uma mentalidade e 
estruturas que favoreçam 
a evangelização, frente a 
sua missão evangelística.

19 DE SETEMBRO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: BJ 349 / HBJ 412 • Final: BJ 32 / HBJ 373

Uma comunidade 
evangelística12

INTRODUÇÃO

Estamos caminhando para o final de mais 
uma série de lições bíblicas. Até aqui, foram 
feitas importantes reflexões sobre a essência 
da igreja de Cristo. No estudo anterior, apren-
demos, de acordo com as Escrituras, que ela 
deve fazer o bem aos irmãos da comunidade 
da fé (At 2:45; 1 Jo 3:17-18), mas não somen-
te a eles: a todos (Gl 6:10; Tg 1:26-27). Deve 
exercer a solidariedade para com crentes e 
não-crentes. Isso faz parte de sua missão.

No presente estudo, será tratado outro as-
pecto da missão da igreja: a evangelização dos 
não-cristãos. A igreja é uma comunidade en-
gajada na missão de levar os homens a desfru-
tar a perfeita comunhão com Deus. Sendo as-
sim, a evangelização faz parte da sua essência 
da igreja. Quando esta deixa de evangelizar, 
está negando a si mesma. 

Já estudamos, nesta série, que a igreja primi-
tiva era uma comunidade adoradora. Os cris-
tãos entendiam que a adoração a Deus era sua 

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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primeira e maior missão. A igreja exis-
te para adorar ao Deus que a salvou. 
Contudo, esta não é sua única mis-
são. A igreja é, também, em essên-
cia, uma comunidade evangelística. 
A maneira de o mundo conhecer o 
Deus que ela adora é a proclamação. 
Assim, sua principal tarefa em rela-
ção ao mundo é proclamar as virtu-
des daquele que a chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz (1 Pd 2:9). 

1. A igreja primitiva conhecia 
sua missão evangelística: Marcos 
registra a seguinte ordem de Jesus 
aos seus discípulos: Vão pelo mun-
do inteiro e anunciem o evangelho a 
todas as pessoas (Mc 16:15 - NTLH). 
Lucas, por sua vez, registrou a se-
guinte afirmação de Jesus: ... rece-
berão poder quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda 
a Judéia e Samaria, e até os confins 
da terra (At. 1:8).

Observando os contextos de am-
bos os textos, percebemos clara-
mente que tanto a ordem quanto 
a afirmação foram dirigidas aos dis-
cípulos, depois que Jesus ressusci-
tou e antes de retornar ao Pai. E o 
conteúdo de ambas faz menção de 
uma grande e importante missão da 
igreja de Jesus: proclamar o evange-
lho do Reino a todas as pessoas, em 
todos os lugares.

A igreja primitiva era conscien-
te de sua nobre missão; por isso, 
engajou-se em cumpri-la urgente-
mente. Empenhou-se em evangeli-

zar os não-cristãos, batizá-los e dis-
cipulá-los na doutrina de Cristo (At 
2:36-41). Estava tão focada e deter-
minada que, mesmo sob ameaças e 
perseguições, negava-se a deixar de 
pregar (At 4:18-20, 11:19-20).

Isso fez que o cristianismo se es-
palhasse rapidamente por todo o 
império romano. Segundo Tertulia-
no, um cristão do segundo século, 
a religião cristã havia penetrado em 
todas as áreas da vida imperial: cida-
des, ilhas, tribos, mercado, palácio, 
senado e tribunal.1 Os cristãos primi-
tivos acreditavam piamente que ha-
viam sido salvos para testemunhar a 
respeito de Cristo.

2. A igreja primitiva sabia exa-
tamente o que pregar: Os primeiros 
cristãos não só tinham consciência de 
sua missão evangelística como tam-
bém sabiam exatamente qual deve-
ria ser o conteúdo a ser pregado. Eles 
aprenderam de Jesus que deveriam 
pregar o evangelho: Vão pelo mundo 
todo e preguem o evangelho a todas 
as pessoas (Mc 16:15 - NTLH). 

O apóstolo Paulo afirmou que era 
um servo de Jesus Cristo, separado 
para o evangelho de Deus (Rm 1:1), e 
que esse evangelho é o poder de Deus 
para a salvação de todo aquele que 
crê (Rm 1:16). Filipe, um diácono da 
igreja, é mencionado no livro de Atos 

1.  Matos, Alderi Souza de. A toda tribo, 
povo e língua e nação. Disponível em: 
<http://www.ultimato.com.br/revista/ar-
tigos/278/a-toda-tribo-povo-lingua-e-na-
cao> Acesso: 05 de abril de 2015.

http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/278/a-toda-tribo-povo-lingua-e-nacao
http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/278/a-toda-tribo-povo-lingua-e-nacao
http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/278/a-toda-tribo-povo-lingua-e-nacao
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pregando o evangelho em todas as 
cidades pelas quais passava (At 8:40). 

Mas o que é o evangelho? Qual o 
seu conteúdo? De uma forma bem 
objetiva, evangelho significa boas 
novas ou boas notícias. Segundo 
uma explicação do próprio apósto-
lo Paulo, evangelho é a boa notícia 
acerca do Filho de Deus (Rm 1:3). 
Portanto, não é um conjunto de 
dogmas, de tradições eclesiásticas, 
mas a história da salvação através de 
Cristo Jesus.

O sermão de Pedro, no dia de 
Pentecoste, ilustra muito bem essa 
verdade (At 2:14-36). Após escla-
recer à multidão que o que estava 
acontecendo ali não era fruto de 
embriaguez, mas o cumprimento 
da profecia de Joel, o apóstolo foca-
liza sua mensagem na pessoa e na 
obra de Jesus de Nazaré. Portanto, 
pregar o evangelho é dar testemu-
nho de Jesus Cristo. Essa pregação 
mostra quem Jesus é (Deus, Senhor 
e Salvador), o que ele fez (morreu e 
ressuscitou), suas promessas (perdão 
e salvação), suas exigências (arrepen-
dimento e fé) e seus ensinos (tudo o 
que ele ensinou). 

3. A igreja primitiva possuía 
compromisso evangelístico: O li-
vro de Atos dos Apóstolos é o regis-
tro mais antigo e preciso acerca da fé 
e da organização da igreja primitiva; 
por isso, é fundamental recorrer a 
ele, para compreender as raízes do 
cristianismo e a razão do impacto 
causado pelos primeiros cristãos nas 

diferentes regiões e culturas dos pri-
meiros séculos.

Lucas registra a atuação da igreja 
entre judeus e gentios, em diversas 
regiões. O que pode ser visto é que, 
embora tenham encontrado gran-
des desafios político-religiosos, os 
primeiros cristãos tinham um com-
promisso com a evangelização em 
tudo que faziam. Os cristãos não 
perdiam tempo, nem oportunidade: 
pregavam o evangelho nas praças, 
nas ruas, nas sinagogas, nas casas, 
nas prisões, nos navios, nos palácios, 
nas cidades e nos tribunais (At 5:42, 
20:20). Esse era o segredo dos pri-
meiros cristãos.

Matos2 lembra corretamente que, 
à exceção de Paulo, nenhum missio-
nário destacou-se nos três primeiros 
séculos da vida da igreja. O cristia-
nismo crescia espontaneamente, por 
meio do testemunho de cristãos anô-
nimos, que, no seu dia-a-dia, partilha-
vam informalmente a fé com seus pa-
rentes, amigos, vizinhos, conhecidos 
e colegas de trabalho. Era uma comu-
nidade engajada evangelisticamente. 

Além disso, destacamos o am-
biente das reuniões cristãs: os lares. 
Tais reuniões, devido a sua forma 
flexível e informal, favoreciam a par-
ticipação e a integração dos não-cris-
tãos. Muito “antes de ter púlpitos e 
batistérios, a igreja tinha cozinhas e 
mesas de jantar”,3 onde o evangelho 

2. Idem.

3. Lucado (2010:77).



www.portaliap.com.br    79

era compartilhado. A igreja primiti-
va encontrou, nos pequenos grupos, 
uma estrutura ideal para a procla-
mação do evangelho e o desenvolvi-
mento da fé. 

Lucas registra que as reuniões do-
mésticas eram diárias (At 2:46). Era 
no ambiente dessas reuniões, marca-
das pela comunhão, pelas orações, 
pela pregação, que mais pessoas 
aceitavam a fé cristã (At 2:47, 6:7, 

9:31, 16:5). A igreja primitiva era 
verdadeiramente uma comunidade 
evangelística; por isso, impactou o 
mundo de sua época e contribuiu 
diretamente com a transformação 
de vidas (At 8:26-38), de famílias 
inteiras (At 16:29-33), de socieda-
des (At 19:18-20). Confira, a seguir, 
algumas perguntas para reflexão e 
aprendizado e, na sequência, duas 
aplicações do conteúdo.

01. A introdução traz a seguinte frase: “Quando esta [igreja] deixa 
de evangelizar, está negando a si mesma”. Você concorda ou discor-
da de tal pensamento? Justifique a sua resposta.

02. Leia Mc 16:15; At 1:8; o item 1, e comente a mensagem de Jesus 
contidas nesses textos. A igreja tinha conhecimento de sua missão 
evangelística? 

03. Leia Rm 1:1-3,16; o comentário do item 2, e responda às seguin-
tes perguntas: O que não é o evangelho? Qual é o conteúdo do 
evangelho? Por que é importante conhecer o conteúdo do evange-
lho, antes de proclamá-lo? 

04. Com base no item 3 do comentário anterior, em At 2:46, 5:42, 
fale sobre o segredo da comunidade primitiva. Havia vários missio-
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nários de destaque? Onde aconteciam as reuniões? As reuniões nos 
lares ainda são importantes? 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL

1. A igreja atual precisa de 
mentalidade que valorize a 
evangelização.

Talvez falte a algumas igrejas lo-
cais uma consciência evangelística. 
Dois fatores podem evidenciar isso. 
Primeiro: é muito comum encontrar-
mos igrejas sobrecarregadas de pro-
gramas e atividades voltadas para 
si próprias. Com tantos eventos, 
ensaios, reuniões, falta espaço na 
agenda para a evangelização urbana 
e a visita aos amigos não-crentes, fal-
ta tempo para “pensar nos de fora”. 

Segundo: é muito comum ver-
mos igrejas reduzindo evangeliza-
ção a um evento que a igreja faz em 
determinado dia e horário, desas-
sociando a pregação do dia-a-dia. 
Não é errado fazer eventos evange-
lísticos, mas a evangelização não se 
resume a estes. O testemunho do 
evangelho faz-se no cotidiano, com 
a voz e a vida. Os primeiros cristãos 
entenderam que a evangelização 
era a sua missão urgente e, por isso, 
dedicaram-se a cumpri-la. Precisa-
mos trazer sempre à memória as 
palavras de Jesus: Vão pelo mundo 

todo e preguem o evangelho a to-
das as pessoas (Mc 16:15). 

2. A igreja atual precisa de 
estruturas que favoreçam a 
evangelização.

Existem igrejas que, por não pos-
suírem uma consciência evangelísti-
ca, obviamente, dispensam qualquer 
estrutura evangelística. Mas existem 
aquelas que até possuem a consciên-
cia, mas lhes falta uma estrutura, um 
programa que as ajude a desenvol-
ver aquilo que está na consciência. 
Para essas, as reuniões em pequenos 
grupos domésticos é ainda uma ex-
celente opção. E por quê? Ao redor 
da casa de cada membro da igreja, 
há dezenas de famílias fechadas em 
suas fortalezas, que não receberiam 
um estranho nem aceitariam o con-
vite para ir até o templo participar 
de um culto nos moldes tradicionais 
que realizamos.4

 Essas mesmas pessoas poderiam 
ser alcançadas por intermédio de 
um convite para participar de um 
pequeno grupo doméstico, que se 

4. Zwetsch (2014: 29).
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reúne para compartilhar a palavra 
de Deus, relacionando-a com fatos 
concretos da vida diária das pesso-
as. As reuniões nos lares favorecem 
a evangelização. Os pequenos gru-
pos favorecem a integração social de 

um não-cristão na igreja, alcançam 
novos bairros da cidade onde ainda 
não há uma igreja e proporcionam 
um ambiente relacional e favorável 
para receber e acolher uma pessoa 
não-convertida. 

05. Como você avalia a consciência evangelística de sua igreja local? 
Você tem se dedicado, de alguma forma, à evangelização? 

06. Você concorda que o pequeno grupo, na igreja, é uma estrutura 
que favorece a evangelização? Comente sobre as razões. Está dispos-
to a contribuir para que a sua igreja local desenvolva um? 

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos ao final deste estudo, que tratou do aspecto evan-
gelístico da missão da igreja. Como uma comunidade de salvos, a 
igreja recebeu a incumbência do seu Senhor de anunciar o evan-
gelho todo a todas as pessoas, em todos os lugares. Diante dis-
so, ela precisa ter uma mentalidade e estruturas que favoreçam a 
evangelização. Sugerimos uma opção: a reunião nos lares.  

Essa reunião, em nossos dias, chama-se pequenos grupos. Nos-
so desafio, nesta semana, é que você se envolva na implantação e 
no desenvolvimento dos pequenos grupos em sua igreja local. Se 
eles já funcionam, seu desafio é tentar levar um amigo ou familiar 
seu até a reunião. Além disso, viva como um cristão comprometido 
com a missão da evangelização em todos os lugares onde estiver. 
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INTRODUÇÃO

No Novo Testamento, a igreja fundada por 
Jesus começou com uma comunidade de doze 
discípulos, a quem, por um período de apro-
ximadamente três anos, ele se propôs a ensi-
nar e treinar. Porém, esse grupo rapidamente 
cresceu e se expandiu de modo assustador. O 
evangelho invadiu Jerusalém e a igreja de Je-
sus não parou de crescer (At 2:41, 4:4, 5:14). 

Tal crescimento, porém, não foi fácil. As 
condições não lhe eram favoráveis. Contra o 
crescimento da igreja lutavam os líderes religio-
sos incrédulos, o Estado, o mundo, a carne e o 
diabo (cf. At 5:17-18, 8:1). Mas a perseguição 
não impedia a igreja de crescer em quantida-
de, muitos menos em qualidade. É sobre esse 
crescimento que iremos tratar neste estudo. 

A igreja de Cristo é uma comunidade cres-
cente. Isso porque, segundo Lucas, Deus é 
quem concede esse crescimento (At 2:47). 
Contudo, o crescimento da igreja, em Atos, 

TEXTO BÁSICO

Os que aceitaram a mensagem foram 
batizados, e naquele dia houve um acréscimo 
de cerca de três mil pessoas. (At 2:41)

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 537 • Final: HBJ 424

Uma comunidade 
expansiva13

26 DE SETEMBRO DE 2015

OBJETIVO

Ensinar ao estudante 
da Bíblia, com base 
no exemplo da igreja 
primitiva, que a igreja de 
Cristo cresce em números 
e em qualidade. Por isso, 
é necessário que façamos 
a nossa parte, sendo 
atuantes e zelosos.

LEITURA DIÁRIA

D 20/09 At 2:41

S 21/09 At 4:4

T 22/09 At 5:14

Q 23/09 1 Co 3:6

Q 24/09 At 19:18-19

S 25/09 At 19:20

S 26/09 At 2:47

I O EXEMPLO DA IGREJA PRIMITIVA
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tinha critérios, já que os fins não 
justificam os meios. Logo, é neces-
sário que se trate, neste estudo, 
sobre como acontece expansão da 
igreja primitiva. 

1. A expansão quantitativa: O 
crescimento da igreja primitiva ocor-
reu de modo quantitativo. Em pri-
meiro lugar, esse crescimento foi ge-
ográfico. A igreja primitiva teve seu 
início em Jerusalém, mas ela não se 
firmou somente ali. Simultaneamen-
te, expandiu-se geograficamente. 
Não é à toa que Cristo declarou: Mas 
recebereis poder, ao descer sobre 
vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas, tanto em Jerusalém, 
como em toda a Judeia e Samaria, 
até os confins da terra (At 1:8). 

A igreja, então, se expandiu por 
Jerusalém (At 5:28), Judeia, Galileia, 
Samaria (9:31), chegando a terras dis-
tantes (At 13-28). É inadmissível que 
uma igreja genuinamente cristã se 
conforme com a estagnação. Já que 
Jesus disse que quer discípulos em 
todas as nações, toda igreja deve ter 
planos e estratégias para alcançar di-
ferentes cidades, estados, países, etc. 

A expansão da igreja também 
foi numérica, além de geográfica. 
Ela não parava de crescer. O texto é 
claro nesse sentido, ao dizer: E cada 
dia acrescentava-lhes o Senhor os 
que iam sendo salvos (At 2:47, 6:7). 
As três mil pessoas, de Atos 3:41, e 
os quase cinco mil, de Atos 4:4 são 
exemplos concretos desse cresci-
mento espetacular.

Apesar disso, não devemos idola-
trar os números, pois não são mais 
importantes na igreja. Antes de nos 
preocuparmos com os números, 
precisamos nos preocupar com a 
salvação e o crescimento espiritu-
al das pessoas (Mc 6:34; At 5:42). 
Ainda assim, não podemos ignorá
-los. Uma vez que a igreja cresce em 
qualidade, naturalmente ele produ-
zirá quantidade.

O crescimento da igreja, em Atos, 
não ocorre a qualquer custo. Os mi-
nistros do evangelho não recorriam a 
artifícios antibíblicos para aumentar 
o número de fiéis. Eles simplesmen-
te pregavam a palavra apresentando 
a salvação na pessoa de Cristo (At 
4:12). Também não se trata de um 
crescimento meramente humano. 
Não havia vaidade ali, pois todos 
sabiam que Deus é quem dá o cres-
cimento: ... acrescentava-lhes o Se-
nhor (At 2:47). 

Além disso, o crescimento não 
era pretexto para a ociosidade. O 
fato de saberem que o crescimento 
é dado por Deus não impedia aque-
les irmãos de continuarem pregando 
a palavra. Cruzar os braços, jamais! 
Isso porque o crescimento é precedi-
do de duas ações exclusivas da igre-
ja: plantar e regar (1 Co 3:6). 

2. A expansão qualitativa: A 
igreja de Cristo não cresce somente 
em números, mas também em quali-
dade. Em outras palavras, ela cresce 
espiritualmente, ou seja, se desen-
volve na fé e na maturidade. Não há, 
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na igreja primitiva, uma preocupação 
em crescer de modo desordenado. É 
preciso que esse crescimento ocorra 
da maneira correta: com qualidade. 

Algumas características detec-
tadas no crescimento da igreja do 
primeiro século indicam o seu cresci-
mento qualitativo. A disposição para 
aprender é uma delas. Atos 2:42 diz 
que os irmãos daquela igreja perse-
veravam na doutrina dos apóstolos. 
A espiritualidade daqueles crentes 
não os impeliu a negligenciar o inte-
lecto.1 Pense nisso! 

Muitos ali haviam sido cheios do 
Espírito (At 2:4), mas, agora, esta-
vam se enchendo do conhecimento 
da Palavra. Portanto, cuidado com 
o crescimento sem conhecimento. 
Uma igreja sem o entendimento da 
palavra é anêmica e não pode nutrir 
a quem quer que seja. A preocupa-
ção em cuidar é outra característica 
detectada no crescimento qualitativo 
da igreja primitiva: E perseveram (...) 
na comunhão, no partir do pão e nas 
orações (At 2:42).  

A comunhão da igreja de Atos é 
linda de se ver. Ora, trata-se de uma 
comunhão mais do que presencial: 
é uma comunhão solidária. Assim, 
ninguém considerava exclusivamen-
te sua nem uma das coisas que pos-
suía, tudo, porém, lhes era comum 
(At 4:32). Estamos diante de uma 
comunidade cujos membros se im-
portam verdadeiramente uns com os 

1. Stott (2013:21). 

outros, a ponto de suprir as necessi-
dades uns dos outros. 

A igreja de Cristo cresce com a 
unidade. Aliás, da boca do Mestre, 
ouviu-se dizer que reino dividido não 
subsiste (Lc 11:18). A unidade cris-
tã é uma importante evidência de 
maturidade espiritual.2 Jamais igno-
remos essa verdade. Por fim, a con-
versão verdadeira é, também, uma 
característica do crescimento quali-
tativo da igreja. 

Quando falamos em conversão, 
nós nos referimos não a uma simples 
adesão a uma comunidade religiosa, 
mas a uma atitude de abandonar o 
pecado e voltar-se para Cristo.3 Por 
isso, na igreja de Atos, vemos os 
convertidos abandonarem a idola-
tria e o paganismo, confessando e 
denunciando publicamente as suas 
próprias obras (At 19:18-20).

Hoje em dia, muitas pessoas lo-
tam as igrejas em busca de bênçãos 
materiais, de curas e de outros in-
teresses pessoais. É alimentando 
esses desejos que muitas igrejas 
crescem. Estas acabam formando 
cristãos interesseiros, não discípu-
los comprometidos. Esse tipo de 
crescimento, porém, não é visto 
na igreja primitiva. O crescimento 
da igreja é, sim, numérico. Contu-
do, isso de nada importará, se não 
ocorrer com qualidade. 

2. Casimiro (2009:24). 

3.  O Doutrinal: nossa crença ponto a ponto 
(2012:70).
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01. Com base em At 1:8, 5:28, 9:31, e no item 1, responda: Podemos 
dizer que a igreja primitiva cresceu geograficamente? Qual deve ser 
a visão da igreja de nossos dias? 

02. Podemos dizer que a igreja primitiva cresceu em números? Qual 
deve ser a nossa atitude em relação aos números? Explique, com 
base em At 2:47, 6:7 e no item 1.

03. Por que a disposição para aprender indica crescimento qualita-
tivo da igreja primitiva? A espiritualidade negligencia o intelecto? 
Baseie-se em At 2:42 e no item 2. 

04. A preocupação em cuidar e a conversão verdadeira são carac-
terísticas do crescimento qualitativo da igreja? Por quê? Comente, 
baseando-se em At 4:32, 19:18-20 e no item 2.

1. Em busca do crescimento, 
sejamos atuantes.

O crescimento numérico da igreja 
é perceptível nos textos sagrados de 

Atos dos Apóstolos, de modo que a 
cada dia acrescentava-lhes o Senhor 
os que iam sendo salvos (At 2:47). 
Isso acontecia porque a igreja fazia 

II A PRÁTICA DA IGREJA ATUAL
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a sua parte, era atuante de maneira 
constante. Todos os dias, reunia-se 
no templo e nas casas e compartilha-
va a palavra de Deus (At 2:46). 

Nós também precisamos fazer a 
nossa parte, compartilhando o evan-
gelho aos nossos amigos, vizinhos, 
parentes; abrindo nossas casas para 
receber um pequeno grupo, onde o 
evangelho é compartilhado. Pode-
mos ser atuantes encorajando e con-
vidando pessoas não-convertidas a 
participarem de um pequeno grupo. 
Nosso desafio, em pleno século XXI, 
é tal qual nos tempos da igreja primi-
tiva: conquistar a simpatia de todo o 
povo (At 2:47).

2. Em busca da maturidade, se-
jamos zelosos.    

O crescimento da igreja primitiva 
não era apenas quantitativo, mas 
também qualitativo, porque havia 
um zelo da comunidade de Jesus 
pelo ensino e pela aprendizagem da 
Palavra, pelo cuidado com o próxi-

mo e pela conversão verdadeira das 
pessoas (At 2:42, 19:18-20). O que 
importava não era ganhar adeptos 
para a igreja, mas formar discípulos 
autênticos para Cristo. 

Existem algumas ferramentas im-
portantes para ajudar a igreja a cres-
cer qualitativamente: a Escola Bíbli-
ca, um culto com a centralidade na 
Palavra, programas de discipulado, 
treinamento de cristãos para o mi-
nistério etc. Contudo, além destes, 
podemos citar o Pequeno Grupo. 
Ele pode ser muito útil para que os 
cristãos alcancem maturidade e de-
senvolvimento da fé, pois possibilita 
uma aplicação mais eficaz das Escri-
turas na vida das pessoas, facilitan-
do a sua aplicabilidade.4 Lancemos 
mão, portanto, dessa ferramenta, a 
fim de promovermos, com a ajuda 
de Deus, um crescimento qualitativo 
na igreja de Cristo.

4. Cruz; Ramos (2007:48).

05. Com base na primeira aplicação, responda: De que maneira pode-
mos ser mais atuantes, em busca do crescimento da igreja? 

06. Com base na segunda aplicação, responda: Por que é necessário 
que haja zelo na busca da maturidade? 
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DESAFIO EVANGELÍSTICO 

Hoje, vimos que a igreja é uma comunidade expansiva, que 
cresce de forma quantitativa. Trata-se de um crescimento sem 
fronteiras e sem limites. Ela também se expande de forma qua-
litativa, quando propicia o aprendizado bíblico, a comunhão e a 
conversão verdadeira. Muito aprendemos com o crescimento da 
igreja primitiva. 

Mediante o estudo de hoje, seu desafio para esta semana é tirar 
um momento, durante o dia, para orar pelo crescimento da igreja 
em que você congrega. Peça ao Senhor que o ajude a ser mais 
atuante na busca do crescimento e mais zeloso na busca da matu-
ridade. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte.
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SÁBADO ESPECIAL
Sugestão para programa de culto

 Hino:  
199 HBJ – “Vitória em Cristo”

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5:16-17

Assim que, daqui por diante, a 
ninguém conhecemos segundo a 
carne; e, ainda que também tenha-
mos conhecido a Cristo segundo a 
carne, contudo, já não o conhece-
mos desse modo. Assim que, se al-
guém está em Cristo, nova criatura 
é: as coisas velhas já passaram; eis 
que tudo se fez novo”.

Oração

Palavra pastoral

Louvores: 

Quebrantado
Vineyard - http://letras.mus.br/vineyard/1134190/

Eu olho para a cruz  
E para a cruz eu vou 
Do seu sofrer participar, 
Da sua obra vou cantar.
O meu Salvador, 
Na cruz, mostrou 
O amor do Pai, 
O Justo Deus.
(Refrão) 
Pela cruz, me chamou; 
Gentilmente, me atraiu, 
E eu, sem palavras, me aproximo, 
Quebrantado por seu amor.
Imerecida vida, de graça recebi; 
Por sua cruz, da morte me livrou. 
Trouxe-me a vida; eu estava condenado, 
Mas, agora, pela cruz, eu fui reconciliado.
Impressionante é o seu amor 
Me redimiu e me mostrou 
O quanto é fiel
Pela cruz Jesus me amou, 
Pela cruz, pela cruz.

http://letras.mus.br/vineyard/
http://letras.mus.br/vineyard/1134190/
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 Dedicação de dízimos e ofertas 
(Música instrumental ou cântico)

Acima de tudo (21 HBJ)
Aline Barros - https://www.youtube.com/wat-

ch?v=W88b3ESyMDM

Bem mais que as forças,
Poder e reis,
Que a natureza e tudo que se fez;
 Bem mais que tudo, criado por tuas 
mãos,
Deus tu és o início, meio e fim.
Bem mais que os mares,
Bem mais que o sol
 E as maravilhas que o mundo conheceu,
 E as riquezas, tesouros desta Terra,
Incomparável és pra mim.
(Refrão)
Por amor, sua vida entregou!
Meu senhor, humilhado foi!
 Como a flor, machucada no jardim,
Morreu por mim, pensou em mim,
Me amou!

Grandiosa graça (231 HBJ)
www.adoracaoirresistivel.com/downloads

Grandiosa graça de Jesus,
Que hoje me alcançou!
Em trevas andei, sem ver a sua luz,

Mas Cristo me amou.
A graça encheu meu coração,
O medo dissipou!
Maravilhosa salvação!
Sua graça me livrou.
(Refrão)
Eu livre estou pra Deus servir.
Me resgatou, meu Salvador!
Foi por amor, eterno amor!
Grandiosa graça de Jesus!
Promessas fez-me o Senhor,
Sim, nele eu posso crer!
É torre forte em meio à dor;
Protege o meu ser.
Se eu o vale atravessar,
O mal não temerei!
A graça irá me acompanhar,
Até encontrar meu Rei.

Mensagem Bíblica: “Divulgue o 
que Cristo fez por você”

Apelo e oração

Hino: 121 BJ / 260 HBJ – “Em 
nada ponho a minha fé”

Bênção Apostólica

https://www.youtube.com/watch?v=W88b3ESyMDM
https://www.youtube.com/watch?v=W88b3ESyMDM
http://www.adoracaoirresistivel.com/downloads
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