Lição # 03
Tema: SER

IGREJA – A REUNIÃO DOS SALVOS

Texto: ATOS 2.3741

INTRODUÇÃO
Uma interessante pesquisa citada por Charles Swindoll no Jornal mensal do Seminário de Dallas traz dados
interessantes sobre o que as pessoas pensam sobre a Igreja. Quando mais de 800 pessoas foram entrevistadas sobre
o que é uma Igreja as principais respostas foram:
1.
2.
3.

Um prédio = Concepção material da Igreja;
Um clube ou associação fechada = Concepção social da Igreja;
Um grupo de pessoas que professa uma mesma fé = Concepção doutrinária da Igreja.

Em todos esses casos vemos equívocos que não estariam distantes da percepção de muitos de nós acerca da Igreja.
Realmente, para muitos a Igreja é um prédio, um clube, um grupo de pessoas que professam a mesma fé, ou ainda,
uma religião. Precisamos, porém, dizer que a Igreja é muito mais do que isso.
Martin Lloyd Jones comentou que em sua perspectiva a Igreja é
antes de tudo uma “reunião”. É um encontro de várias pessoas que
tem algo em comum. É isso que vemos na leitura de Atos 2. O
Espírito Santo fora derramado em cumprimento a Profecia de Joel
e o apóstolo Pedro acabara de pregar um poderoso sermão
anunciando a salvação em Cristo Jesus. Acabada a mensagem
temos a expressão determinante do verso 37 que diz: “Quando
ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a
Pedro e aos outros apóstolos: ‘Irmãos, que faremos?’” Essa
pergunta traz a base de toda a reunião daquelas pessoas. O que
aconteceu com elas? Logo, observaremos que a Igreja é a reunião
dos que tem:

“A Igreja é a reunião das pessoas
que sentem o coração arder e a
necessidade de responder ao apelo
do Espírito Santo de Deus”

1. UM MESMO SENTIMENTO EM RELAÇÃO À MENSAGEM DE SALVAÇÃO (Verso 37)
Aquelas milhares de pessoas ouviram a mensagem do evangelho. Mas não só a ouviram. Elas reagiram à mensagem
sentindo algo em seus corações. Elas queriam responder à mensagem pregada. Houve uma interação entre a
mensagem e o coração daquelas pessoas. A Igreja é a reunião daqueles que ouvindo a mensagem sentem algo em seu
coração. A NVI (Nova Versão Internacional) traz a expressão ‘ficaram aflitos em seu coração’. Outras versões
traduziram o original grego por ‘compungiramse em seu coração’. A palavra grega aqui traduzida é ‘katanusso’ (já
transliterada) que significa literalmente ‘picar, furar; 2) metáf. atormentar a mente profundamente, agitar
veementemente; 2a) esp. da emoção de tristeza, aflição’. O que está claro é que ao ouvirem a mensagem o coração
daquelas pessoas doeu, ardeu, não podia mais ser o mesmo. Aquela mensagem transformara as suas vidas. E é por
isso que perguntam imediatamente: ‘o que faremos?’ Não podiam simplesmente ouvir a mensagem e continuar os
mesmos.
A Igreja é a reunião das pessoas que sentem o coração arder e a necessidade de responder ao apelo do Espírito Santo
de Deus. A Igreja não é a reunião daquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não se incomodam com o que ouvem.
Ouvem a mensagem, mas não se importam e não querem responder. Igreja é a reunião de quem sente o coração ser
tocado pelo Espírito Santo do Senhor.

2. ACEITAM A MENSAGEM E SE SUBMETEM À ELA (Versos 3840)
A resposta feita no verso 37 é respondida por Pedro efusivamente. Ele fala sobre o arrependimento necessário. Fala
sobre o batismo, fala também sobre a necessidade de prudência diante de uma sociedade perversa. Ele termina de
falar e Lucas, autor de Atos, registra a resposta daqueles irmãos dizendo: “Os que aceitaram a Palavra foram batizados
e naquele dia houve um acréscimo de quase 3 mil almas”.
Eles aceitaram a Palavra e se submeteram a ela. Eles, finalmente, se reuniram como Igreja. Não há Igreja sem aceitação
e submissão da Palavra. E para que isso aconteça é preciso, em primeiro lugar, arrependimento. Compreensão de que
estamos longe de Deus e precisamos dEle em nossa vida. Somos pecadores e nosso caminho está equivocado.
Infelizmente vemos em muitos casos que a Igreja se tornou a reunião de pessoas que não aceitam a Palavra de Deus
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e que não se submetem a Ela. Cada vez mais surgem pseudoigrejas cujo interesse não é uma vida de acordo com a
Palavra de Deus, mas sim, apenas reunir pessoas, ainda que não aceitem a Palavra e ainda que não se submetam a ela.
Charles H. Spurgeon pregava: ‘não há submissão a Deus sem submissão à Palavra de Deus. Ninguém pode se aproximar
de Deus se não se aproximar da Sua Palavra”. Nós estamos aqui porque aceitamos a Palavra de Deus e nos submetemos
a Ela. Esse é o nosso diferencial e o mundo está precisando disso. O mundo não precisa apenas de grupos sociais, de
clubes ou de associações. O mundo precisa ver pessoas que se reúnem porque creem em Deus e em sua Palavra, e
aceitam isso e vivem isso.

3. PASSAM A FAZER PARTE DA MESMA HISTÓRIA (Verso 41)
Lucas registra que naquele dia houve um acréscimo. Aquelas pessoas foram para a festa do Pentecostes. Saíram de
suas casas de diversas partes do Império, tinham sua própria história de vida. Mas quando se reuniram passaram a
fazer parte da mesma história. Passaram a construir uma realidade comum chamada ‘Igreja’. Lucas utiliza aqui a
palavra grega ‘prostithemi’ que entre outros significados também tem o de ‘juntar a, juntarse a uma companhia, o
número de seguidores ou companheiros de alguém’. Penso que Lucas quis traduzir uma ideia muito importante:
aqueles que se reuniram, tornaramse companheiros, seguidores de Jesus Cristo, e passaram a ter a mesma história,
a história do perdão, do arrependimento, da vida nova e da trajetória transformada por Jesus.
Igreja é a reunião de companheiros. De gente que senta na mesma mesa porque compreendeu a Palavra, e que está
disposta a seguir o mesmo Jesus, servindoo com seus dons e talentos. Nós estamos construindo uma mesma história.
Cada pessoa que integra a Igreja, cada um que se aproxima, faz parte desta história. Que alegria é ver o povo de Deus
crescendo, e isso, só é possível porque este povo se reúne em nome de Jesus Cristo.

CONCLUSÃO
Igreja é reunião. Reunião dos que sentiram o coração arder diante da comunicação da Palavra. Reunião dos que
aceitaram a Palavra. Reunião dos que passam agora a fazer parte da história da redenção em Cristo. Nós estamos aqui
reunidos e ninguém é obrigado ou pressionado a isso. Nós estamos reunidos porque sabemos da graça de Deus e
queremos vivenciála em nossa vida. Que Deus nos alerte sobre esse tema constantemente.

APLICAÇÃO
Qual é a razão para você estar se reunindo na igreja?
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