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Baseado no sermão de 20/06/2021
Pr. Leandro B. Peixoto

AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGMs
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID
ORE para que o Espírito Santo
conceda a você coragem e oportunidade de compartilhar o Evangelho
ORE para que Deus levante anﬁtriões para os novos PGMs

E

Tempo de cantar
“Oh, quão lindo teu nome é”
56 HCC - “Saudai o nome de Jesus”
“Doce nome”
193 HCC - “Maravilhosa graça”
“Maravilhosa graça”
574 HCC - ”Um só rebanho”
“Teu povo”
“Dia glorioso”

Tempo da palavra

UMA IGREJA OLD SCHOOL
[Atos 2.1-16] Leia em sua Bíblia
Os versículos que lemos descrevem a
vinda do Espírito Santo e os resultados disso
na igreja e na sociedade imediata ao redor
dela:
1. A vinda do Espírito foi um dom sobrenatural (2.1-4): [a] eles ﬁcaram cheios do Espírito (2.1-3) e [b] falaram pelo Espírito (2.4).
2. A vinda do Espírito reverteu a maldição
de Babel (2.5-11): [a] ouviram a palavra de
Deus em sua própria língua (2.5-10) e [b]
ouviram sobre as maravilhas de Deus em
sua própria língua (2.11).
3. A vinda do Espírito deixou alguns confusos e outros céticos (2.12-16) e Pedro os
respondeu pelas Escrituras (v. 16).
Em resumo, a igreja “Old School” é empoderado pelo Espírito.
Sem o Espírito Santo, não temos: nenhum
novo nascimento (Jo 3.5), nenhuma conﬁssão do senhorio de Cristo (1Co 12.3), nenhuma vitória sobre o pecado (Rm 8.13),
nenhum progresso na santiﬁcação (2Ts 2.13),
nenhuma sabedoria espiritual (Ef 1.17),
nenhum dom espiritual (1Co 12.7) e nenhuma ressurreição dos mortos (Rm 8.11). Do
começo ao ﬁm, devemos tudo ao EspíritoSanto de Deus. A igreja “OLD SCHOOL” é
empoderada pelo Espírito – e busca ser
cheia do Espírito.
.
Pergunta:
Como buscar ser cheio do Espírito Santo?
[Atos 2.16-36] Leia em sua Bíblia
Nesse trecho das escrituras, encontramos o primeiro sermão da Igreja Primitiva,
o primeiro sermão de Atos dos Apóstolos,
o primeiro sermão de Pedro, empoderado
pelo Espírito. Desse modo, é preciso destacar, a igreja do século I era uma igreja
centrada nas Escrituras.
No dia do Pentecostes, a palavra de
Deus foi ensinada. Nos dias que se seguiram ao Pentecostes, a Palavra de Deus foi
ensinada (At. 2.42), e “a palavra de Deus
continuava a se espalhar, e havia muitos
novos convertidos” (At 12.24).
O primeiro sermão de Pedro foi uma res-

Atos 2

posta à confusão e ao ceticismo nos quais
se encontravam os ouvintes (v. 16). O apóstolo, à partir da situação que carecia de luz
ou esclarecimento, recorreu a três textos
bíblicos do Antigo Testamento (v 26-21: Jl
2.28-32; v. 25-28: Sl 16.8-1; v. 33-36: Sl 110) e
os expôs ao público lá congregado.
O sermão de Pedro foi trinitário em seu
conteúdo. Dito de outro modo, a ênfase do
sermão de Pedro foi a pessoa e a obra de
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo.
Pergunta:
Como o sermão de Pedro responde ao
ceticismo dos dias de hoje? Quais as
questões da atualidade são respondidas pelo primeiro sermão da igreja?
[Atos 2.16-36] Leia em sua Bíblia
Lucas nos fornece um resumo dessa
pregação de Pedro. Sem a exposição das
Escrituras, o povo teria permanecido confuso, a maioria cético e, principalmente,
não convertido. Sem a palavra de Deus
não há compreensão, tampouco conversão. Não somos inteligentes o suﬁciente
para ensinar outra coisa senão a Bíblia, e
somos sábios o bastante para não ensinar
qualquer coisa, mas somente a Bíblia.
É bem verdade que alguém pode juntar
uma multidão e construir uma grande
comunidade sem a Bíblia como base (ou
distorcendo a Bíblia), mas a pessoa jamais
construirá uma grande IGREJA sem a
Bíblia (corretamente interpretada e sabiamente aplicada) como base! Uma igreja
“OLD SCHOLL” é a que expõe a Bíblia de
forma completa, correta, consistente e
convincente.
.
Pergunta:
Porque a pregação do Evangelho é tão
importante?
[Conclusão] A igreja “OLD SCHOOL” é empoderado pelo Espírito Santo e expõe as
Escrituras – levando em conta o
problema das pessoas, fundamentando-se na Bíblia, enfatizando a obra de Deus.

Saiba Mais:

B

Apoio ao roteiro
Sermão: Uma igreja Old School partes 1 e 2
Leandro Peixoto
https://www.youtube.com/PrLeandroBPeixoto

u

Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h
62 98158-7076 | Arthur Guilarde
PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h
62 99421-8036 | Johnatas Sousa
PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h
62 99695-7495 | Hubner Ramos
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César

Material produzido e distribuido gratuitamente pela
Segunda Igreja Batista em Goiânia

www.sibgoiania.org

