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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo 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 oportu-
nidade de compartilhar o Evange-
lho

ORE para que Deus levante anfitri-
ões para os novos PGMs

Tempo de cantar
 “Santo Espírito” 

226 HCC - “Este é o dia do Senhor”

“235 HCC - “Vinde, cristãos, cantai!”

“Rei das nações”

“318 HCC - “Que alegria é crer em Cristo”

“Verdadeiro adorador”

399 HCC - “Mais perto quero estar”

“Ao único”

“Maravilhoso”

“Consagração”



UMA IGREJA OLD SCHOOL
[Atos 2.37-41] 37As palavras partiram o 
coração dos que ouviam, e eles pergunta-
ram a Pedro e aos outros apóstolos: 
“Irmãos, o que devemos fazer?”. 38Pedro 
respondeu: “Vocês devem se arrepender, 
para o perdão de seus pecados, e cada um 
deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. 
Então receberão a dádiva do Espírito Santo. 
39Essa promessa é para vocês, para seus 
filhos e para os que estão longe, isto é, para 
todos que forem chamados pelo Senhor, 
nosso Deus. 40Pedro continuou a pregar, 
advertindo com insistência a seus ouvintes: 
“Salvem-se desta geração corrompida!”. 
41Os que acreditaram nas palavras de 
Pedro foram batizados, e naquele dia 
houve um acréscimo de cerca de três mil 
pessoas.                .

Uma igreja “Old School” é uma igreja que 
evangeliza, ela ganha almas para Jesus. 
Curiosamente, por algum motivo, tanto a 
“igreja emergente” como os cristãos refor-
mados extremados recuam diante de tal 
conversa. Por isso, peça a Deus para conta-
giá-lo com o “vírus” do evangelho e a 
“doença” do evangelismo. Você descobrirá 
que essa é uma doença (ganhar almas para 
Jesus) para a qual não desejará a cura. 
Ganhar almas para Jesus, e discipulá-las, 
não tem preço. Afinal, há enorme “alegria no 
céu por causa do pecador perdido que se 
arrepende” (Lc 15.7).

Note o modo como Pedro os evangelizou. 
Há muito aqui sobre o nosso evangelismo e 
discipulado. Mas não deixe de notar que o 
sermão de Pedro foi essencialmente “dou-
trinário”, bíblico expositivo, e desse modo o 
povo foi impactado para a conversão. Obser-
ve: [1] Pedro cortou o coração deles com a 
Palavra (At 2.37); [2] Pedro Comunicou a eles 
os elementos essenciais da salvação (At 
2.38); [3] Pedro confortou o coração deles 
com a esperança do evangelho (At 2.39); [4] 
Pedro confrontou o estado do mundo (At 
2.40); [5] Pedro colheu os frutos (At 2.41).

 .
Pergunta:
Quais são os elementos essenciais da 
salvação descritos por Pedro? Qual a 
esperança do evangelho? Como esse 
texto te motiva a fazer discípulos?

[Atos 2.42-47] 42Todos se dedicavam de 
coração ao ensino dos apóstolos, à comu-
nhão, ao partir do pão e à oração. 43Havia 
em todos eles um profundo temor, e os 
apóstolos realizavam muitos sinais e ma-
ravilhas. 44Os que criam se reuniam  num 
só lugar e compartilhavam tudo que pos-
suíam. 45Vendiam propriedades e  bens e 
repartiram o dinheiro com os necessita-
dos, 46adoravam juntos no tempo diaria-
mente, reuniam-se nos lares para comer 
e partir o pão com grande alegria e gene-
rosidade, 47sempre louvando a Deus e 
desf rutando a simpatia de todo o povo. E, 
a cada dia, o Senhor lhes acrescentava 
aqueles que iam sendo salvos.

Lucas destaca que uma igreja “OldScho-
ol” é uma igreja que edifica crentes. Com 

efeito, Jesus ordenou que sua igreja fosse 
uma igreja que faz discípulos (Mt 28.19-
-20), uma igreja que está no negócio de 
“formar Cristo” nos cristãos (Gl 4.19) e 
vê-los amadurecer, chegando à completa 
medida da estatura de Cristo (Ef 4.13).

Nesses versículos finais do capítulo 2 de 
Atos dos Apóstolos, somos expostos a 
cinco componentes essenciais e inegociá-
veis de uma igreja que está edificando 
seus membros em cumprimento à 
Grande Comissão: [1] o ensino dos apósto-
los é o conteúdo da edificação dos cristãos 
(At 2.41-42); [2] o amor cristão é a atmosfe-
ra da edificação dos cristãos (At 2.42); [3] a 
disciplina da oração é o motor da edifica-
ção dos cristãos (At 2.42-43); [4] o exercício 
de compaixão e graça é o elo da edifica-
ção dos cristãos (At 2.44-45); [5] a prática 
de congregar é o ambiente da edificação 
dos cristãos (At 2.44, 46-47).

No modelo da igreja “Old School”, a prá-
tica de Congregar é o ambiente da edifi-
cação dos cristãos e a estratégia Evange-
lística da Igreja – “E a cada dia, o Senhor 
lhes acrescentava aqueles que iam sendo 
salvos” (v. 47b). 

A prática de congregar é o ambiente da 
edificação dos cristãos e a grande. “ferra-
menta” evangelista da igreja. Isto implica 
em termos que criar e viver uma cultura 
congregacional: uma cultura de evange-
lismo e de discipulado cujo centro ou am-
biente é a vida comunitária da igreja – ou 
seja: 

- Diariamente adorando juntos no 
templo; 

- Diariamente reunindo-nos nos lares 
para comer e partiam o pão; 

- Diariamente desf rutando de grande 
alegria e generosidade; 

- Diariamente louvando a Deus; 
- Diariamente desf rutando a simpatia 

de todo o povo;  
E Diariamente o Senhor acrescentará 

aqueles que vão sendo salvos.

Pergunta:
Porque a comunhão com nossos 
irmãos em Cristo é tão importante para 
o cristão?

[Conclusão] À medida que avançamos no 
século XXI, temos algumas decisões muito 
importantes a tomar. A igreja de Cristo 
está numa encruzilhada, enfrenta um mo-
mento de decisão. O que faremos? 

- Vamos focar na sociedade corrompi-
da ou no Salvador Cristo?
- Vamos focar em sistemas teológicos 
ou na totalidade das Escrituras?
- Vamos focar em questões sociais ou 
em salvar pecadores do inferno?
- Vamos focar em partidos políticos ou 
no poder da Palavra?
- Vamos debater direita e esquerda ou 
nos debruçar sobre Deus e a Escritura?
- Vamos pregar e debater moralidade 
cristã ou a mensagem da cruz?
- Faremos o possível para ser popula-
res ou nos esforçaremos para ser 
puros?

Tempo da palavra

Parte 2 - Atos 2



Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B Sermão: Uma igreja Old School - 
partes 3 e 4 
Leandro Peixoto

https://www.youtube.com/PrLeandro-
BPeixoto

Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM dos Casais
Todo sexta às 20h

62 9662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

Participe

u 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
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