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Baseado no sermão de 05/09/2021
Sem.  Hiltemar J;unior



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 oportunidade de 
compartilhar o Evangelho

ORE pela Escola de Teologia

ORE pelas família enlutadas da SIB

Tempo de cantar
Eu te exalto

64 HCC - Glorioso és tu, Senhor

60 HCC - “Aleluia! Aleluia! Gratos hinos 
entoai

Eterno Deus

52 HCC - “ Grandioso és tu!

Aclame ao Senhor

Quão grande é o meu Deus



A ESSÊNCIA DA IGREJA
[Atos 2.41-42] 41Os que acreditaram nas
palavras de Pedro foram batizados, e
naquele dia houve um acréscimo de cerca
de três mil pessoas. 42Todos se dedicavam
de coração ao ensino dos apóstolos à
comunhão, ao partir do pão e à oração.      .

No original, a palavra que, encontramos para 
ensino dos apóstolos é didaquê, traduzida por 
ensino ou doutrina. Um antigo documento da 
igreja recebe o nome de didaquê, ele era 
conhecido como o ensino dos apóstolos, que 
fornecia ordem e instrução para a igreja. A 
questão é que, desde o início, a Igreja Primiti-
va foi uma igreja que aprendia. O ensino era 
central e crucial para o desenvolvimento dos 
cristãos.

Às vezes as pessoas dizem: “Bem, eu não 
quero nenhuma doutrina, apenas me dê 
Jesus!” Isso parece muito espiritual, mas o que 
elas estão dizendo é: "Não tenho tempo para 
toda essa teologia, só preciso de Jesus”. Mas, 
comovocê realmente sabe quem é Jesus se 
nunca o estudou? O sermão de Pedro no capí-
tulo 2 de Atos é sobre Jesus. Ele está ensinan-
do ao povo a verdadeira doutrina.

A Grande Comissão inclui falar sobre Jesus, 
“ensinando os novos discípulos a obedecerem 
a todas as ordens que eu lhes dei.” (Mt 28.20). 
“Todas as ordens” é uma quantidade imensa 
de informações, é uma vida inteira de aprendi-
zado! É tanto ensino, que passaremos a eterni-
dade inteira aprendendo sobre Deus e nunca 
conseguiremos aprender tudo. Ao olharmos 
para os nossos dias, encontraremos igrejas 
que dizem: “As pessoas simplesmente não 
conseguem aprender a doutrina. Vamos 
cortar o ensino. Eles não podem prestar a 
atenção por muito tempo. Vamos cortar os 
sermões e pregar pequenas mensagens.” O 
resultado disso, são igrejas atrofiadas produzi-
das a  partir de pequenos sermões.

Uma igreja só cresce à medida que os mem-
bros crescem. E um crente cresce quando está 
firmado na doutrina dos apóstolos. Devemos 
ser uma igreja que ensina doutrina. Devemos 
orar para que o Senhor conserve em nosso 
púlpito um pastor que seja sempre um 
homem de Deus que ensine a Palavra de 
Deus, ao povo de Deus, para a glória de Deus.

Pergunta: Como o conhecimento da dou-
trina e da Teologia traz amadurecimento e 
crescimento para a igreja? 

[Atos 2.42,44,45] 42Todos se dedicavam
de coração ao ensino dos apóstolos à
comunhão, ao partir do pão e à oração.
44Os que criam se reuniam num só lugar e
compartilhavam tudo que possuíam. 
45Vendiam propriedades e bens e
repartiam o dinheiro com os necessitados. 

A palavra traduzida como “comunhão” é a 
palavra Koinonia. Esta palavra “comunhão” 
não significa café no fim do dia, ou passeio de 
bicicleta no feriado, ou churrasco com os 
amigos no fim de semana. É claro que existe 
um sentido em que a comunhão bíblica pode 
incluir esses tipos de coisa, mas em sua essên-
cia, a palavras a  significa “compartilhar” ou 
“participar com”. Comunhão significa com-
partilhar algo em comum. Os cristãos com-
partilham uma fé comum no Senhor Jesus 
Cristo. Os cristãos observam essa fé juntos por 
meio das ordenanças: o batismo e a ceia do 
Senhor; por isso, no versículo 42, logo após a 
palavra comunhão o apóstolo fala sobre o 
partir do pão. O compartilhamento também é 
visto nos versículos 44 a 45. Compartilhar a fé  
levou os primeiros cristos ao compartilhamen-
to de recursos. Os primeiros cristãos mantive-
ram os direitos de propriedade privada, isso 
fica claro no capítulo 5 de Atos. Estamos 
vendo aqui doações generosas. Estamos 
falando sobre a consciência de que você não é 
dono de nada.

   A.W. Tozer aconselhava suas ovelhas dizendo: 
"Não seja dono de coisa alguma. Deus permi-
tirá que você tenha seu carro e seus negócios, 
sua profissão e sua posição, qualquer que ela 
seja, contanto que entenda que isso não é seu, 
em absoluto, mas d’Ele, e que tudo quanto 
está fazendo é apenas trabalhando para Ele.” 
qualquer que ela seja, contanto que entenda 
que isso não é seu, em absoluto, mas d’Ele, e 
que tudo quanto está fazendo é apenas traba-
lhando para Ele. Os primeiros cristãos manti-
veram os direitos de propriedade privada, isso 
fica claro no capítulo 5 de Atos. Estamos 
vendo aqui doações generosas. Estamos 
falando sobre a consciência de que você não é 
dono de nada. 

Tempo da palavra

 

Atos 2.41-47



Uma igreja que compartilha é uma igreja 
amorosa. Existe um amor genuíno um pelo 
outro. Lembre-se do que nosso Senhor Jesus 
ensinou em João 13.35: “Seu amor uns pelos 
outros provará ao mundo que são meus discí-
pulos”. Tornarse parte da igreja é entrar em um 
elacionamento de amor com um povo tão pró-
ximo e querido que nos referimos a eles como 
irmãos, irmãs, pais na fé, uma família. Amar e 
ser amado é ser vulnerável.  Por isso é necessá-
rio entregar seu coração a Jesus. Dê seu cora-
ção aos outros. Isso é o que a Igreja Primitiva 
fez.

 .
Pergunta: De que forma a glória de Deus
se apresenta no amor de uns pelos outros?

[Atos 2.42-43] 42Todos se dedicavam de
coração ao ensino dos apóstolos à
comunhão, ao partir do pão e à oração.
43Havia em todos eles um profundo temor,
e os apóstolos realizavam muitos sinais e ma-
ravilhas. .

No início do capítulo 2, lemos sobre 120 pesso-
as que se reuniram no cenáculo para orar, o 
Espírito Santo veio depois daoração. Nenhuma 
igreja é uma igreja poderosa sem que primeira-
mente seja uma igreja devota. A Igreja Primitiva 
orava. A tradução correta do versículo 42 seria 
conforme está na NAA: “E perseveravam na dou-
trina dos apóstolos e na comunhão, no partir do 
pão e nas orações.” Observe que o texto diz “nas  
oracões ”, plural. Eles oravam frequentemente. 

Quanto menos espiritualidade uma igreja 
tem, mais entretenimento é necessário para 
mantê-la funcionando. Como já dito pelo Pr. 
Leandro Peixoto: “Aquilo que uma igreja faz para 
atrair pessoas será o mesmo que a igreja terá  
que fazer para manter a pessoa.” Daí a impor-
tância de focarmos na oração e estudo da Pala-
vra. A Igreja Primitiva era uma igreja de oração. 
E nós devemos continuar sendo uma igreja de 
oração. Espero que você continue orando todos 
os dias. Separe na sua agenda um momento 
devocional, leia uma devocional e ore. Devemos 
orar não apenas por nós e por nossa igreja, mas 
também pelos perdidos. Se assemelhe aos cris-
tãos da igreja primitiva, e se dedique com frequ-
ência a oração.

Pergunta: Quanto tempo temos nos dedica-
do a orações individuais? E a orações coletiva 
(com a igreja)? Qual a importância da oração 
coletiva?

Atos 2.46-47} 46adoravam juntos no 
templo diariamente, reuniam-se nos lares 
para comer e partiam o pão com grande 
alegria e generosidade, 47sempre louvando 
a Deus e desfrutando a simpatia de todo o 
povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescen-
tava aqueles que iam sendo salvos.          .
   

Eles “adoravam juntos no templo diaria-
mente”. Sua adoração era uma adoração 
diária. Frequentemente pensamos em adora-
ção como apenas ir à igreja (ou melhor, ao 
prédio onde temos os serviços de adoração). 
Hoje em dia as pessoas vão a igreja uma ou 
duas vezes por semana, mas a igreja primitiva 
ia diariamente. Eles não exigiam perfeição 
um do outro. Eles eram um povo imperfeito, 
formando uma igreja imperfeita, mas isso 
não os impediu de se reunir amorosamente 
na adoração regular. Algumas pessoas dizem: 
“Não vou para aquela igreja, pois ela está 
cheia de   hipócritas”, se você ouvir isso, 
responda: “Isso não é verdade, não estamos 
cheios de hipócritas, sempre temos espaço 
pra mais um!” Somos um povo imperfeito 
que compartilha amor por um Salvador per-
feito, o Senhor Jesus Cristo. 

É o amor por Jesus Cristo e pelo evangelho 
que motiva nossa união. Devemos, seguindo 
o exemplo da igreja primitiva, sermos um 
povo que vive para Deus. No versículo 47, 
lemos que a igreja primitiva vivia “sempre 
louvando a Deus”, e no versículo 46 lemos 
que eles faziam isso com “alegria e generosi-
dade”. Eles amam Jesus!          .

Pergunta: Como devemos adorar a Deus?  
Como a comunhão com a igreja produz ado-
ração?

[Conclusão] 
A igreja primitiva era uma igreja básica, 

centrada no evangelho. Jared C. Wilson, que 
foi professor no Midwestern Seminary. Ele 
escreveu: “Uma igreja centrada no evangelho 
não tem como objetivo ser a igreja mais 
bonita da cidade…”. 

Não, uma igreja centrada no evangelho não 
tem como objetivo ser a igreja mais bonita, 
mais popular ou mais  inteligente da cidade 
porque não se compara a  outras igrejas, mas 
à santidade de Deus. A função da igreja é 
enfatizar a glória de Deus.
     .



Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B A Simplicidade da Igreja l Atos 
2.41-47 

Sem. Hiltemar Júnior

https://www.youtube.com/watch?v=ic-
f3vxBFjj8

Participe

Participeu
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 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 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

Uma igreja que compartilha é uma igreja 
amorosa. Existe um amor genuíno um pelo 
outro. Lembre-se do que nosso Senhor Jesus 
ensinou em João 13.35: “Seu amor uns pelos 
outros provará ao mundo que são meus discí-
pulos”. Tornarse parte da igreja é entrar em um 
elacionamento de amor com um povo tão pró-
ximo e querido que nos referimos a eles como 
irmãos, irmãs, pais na fé, uma família. Amar e 
ser amado é ser vulnerável.  Por isso é necessá-
rio entregar seu coração a Jesus. Dê seu cora-
ção aos outros. Isso é o que a Igreja Primitiva 
fez.

 .
Pergunta: De que forma a glória de Deus
se apresenta no amor de uns pelos outros?

[Atos 2.42-43] 42Todos se dedicavam de
coração ao ensino dos apóstolos à
comunhão, ao partir do pão e à oração.
43Havia em todos eles um profundo temor,
e os apóstolos realizavam muitos sinais e ma-
ravilhas. .

No início do capítulo 2, lemos sobre 120 pesso-
as que se reuniram no cenáculo para orar, o 
Espírito Santo veio depois daoração. Nenhuma 
igreja é uma igreja poderosa sem que primeira-
mente seja uma igreja devota. A Igreja Primitiva 
orava. A tradução correta do versículo 42 seria 
conforme está na NAA: “E perseveravam na dou-
trina dos apóstolos e na comunhão, no partir do 
pão e nas orações.” Observe que o texto diz “nas  
oracões ”, plural. Eles oravam frequentemente. 

Quanto menos espiritualidade uma igreja 
tem, mais entretenimento é necessário para 
mantê-la funcionando. Como já dito pelo Pr. 
Leandro Peixoto: “Aquilo que uma igreja faz para 
atrair pessoas será o mesmo que a igreja terá  
que fazer para manter a pessoa.” Daí a impor-
tância de focarmos na oração e estudo da Pala-
vra. A Igreja Primitiva era uma igreja de oração. 
E nós devemos continuar sendo uma igreja de 
oração. Espero que você continue orando todos 
os dias. Separe na sua agenda um momento 
devocional, leia uma devocional e ore. Devemos 
orar não apenas por nós e por nossa igreja, mas 
também pelos perdidos. Se assemelhe aos cris-
tãos da igreja primitiva, e se dedique com frequ-
ência a oração.

Pergunta: Quanto tempo temos nos dedica-
do a orações individuais? E a orações coletiva 
(com a igreja)? Qual a importância da oração 
coletiva?

Atos 2.46-47} 46adoravam juntos no 
templo diariamente, reuniam-se nos lares 
para comer e partiam o pão com grande 
alegria e generosidade, 47sempre louvando 
a Deus e desfrutando a simpatia de todo o 
povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescen-
tava aqueles que iam sendo salvos.          .
   

Eles “adoravam juntos no templo diaria-
mente”. Sua adoração era uma adoração 
diária. Frequentemente pensamos em adora-
ção como apenas ir à igreja (ou melhor, ao 
prédio onde temos os serviços de adoração). 
Hoje em dia as pessoas vão a igreja uma ou 
duas vezes por semana, mas a igreja primitiva 
ia diariamente. Eles não exigiam perfeição 
um do outro. Eles eram um povo imperfeito, 
formando uma igreja imperfeita, mas isso 
não os impediu de se reunir amorosamente 
na adoração regular. Algumas pessoas dizem: 
“Não vou para aquela igreja, pois ela está 
cheia de   hipócritas”, se você ouvir isso, 
responda: “Isso não é verdade, não estamos 
cheios de hipócritas, sempre temos espaço 
pra mais um!” Somos um povo imperfeito 
que compartilha amor por um Salvador per-
feito, o Senhor Jesus Cristo. 

É o amor por Jesus Cristo e pelo evangelho 
que motiva nossa união. Devemos, seguindo 
o exemplo da igreja primitiva, sermos um 
povo que vive para Deus. No versículo 47, 
lemos que a igreja primitiva vivia “sempre 
louvando a Deus”, e no versículo 46 lemos 
que eles faziam isso com “alegria e generosi-
dade”. Eles amam Jesus!          .

Pergunta: Como devemos adorar a Deus?  
Como a comunhão com a igreja produz ado-
ração?

[Conclusão] 
A igreja primitiva era uma igreja básica, 

centrada no evangelho. Jared C. Wilson, que 
foi professor no Midwestern Seminary. Ele 
escreveu: “Uma igreja centrada no evangelho 
não tem como objetivo ser a igreja mais 
bonita da cidade…”. 

Não, uma igreja centrada no evangelho não 
tem como objetivo ser a igreja mais bonita, 
mais popular ou mais  inteligente da cidade 
porque não se compara a  outras igrejas, mas 
à santidade de Deus. A função da igreja é 
enfatizar a glória de Deus.
     .
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