Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 17 de fevereiro de 2019, às 10:15.
SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: A REUNIÃO DOS SANTOS
As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a
Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, o que devemos fazer?”.
Pedro 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. Essa promessa é para vocês, para
seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem
chamados pelo Senhor, nosso Deus”.
Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes:
“Salvem-se desta geração corrompida!”.
Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia
houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. (Atos 2.37-41)
O que aconteceu com as pessoas após ouvirem a mensagem de Pedro
mostra a essência da igreja: pessoas se reúnem após terem uma
experiência comum de fé em Cristo!
Esse movimento não é exclusivo da Igreja. Pessoas se unem em torno de
algum elemento comum. Ideias, esportes, posicionamentos políticos e
outras realidades são capazes de unir pessoas.
“A igreja é a reunião dos salvos, dos que creem, dos santos...” (Martyn
Lloyd Jones)
A IGREJA É A REUNIÃO DOS QUE TÊM UM MESMO SENTIMENTO
PARA COM A MENSAGEM DE SALVAÇÃO
“As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a
Pedro e aos outros apóstolos: ‘Irmãos, o que devemos fazer?’” (Verso 37)
As pessoas ouviram a mensagem e reagiram a ela.
Houve uma resposta de fé à mensagem que acabara de ser pregada.
Essa resposta é descrita como “partir o coração.”
Na NVI, a expressão é “ficaram aflitos em seu coração.” Com certeza, a
mensagem produziu um impacto enorme naqueles corações, e eles só
puderam responder.
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. (Apostila Ser Igreja –
Página 10)
A FRIEZA DE NOSSA GERAÇÃO
Ouvir a mensagem e não reagir a ela é algo cada vez mais nítido em
nossa sociedade. E pior: dentro de nossas igrejas. Há uma frieza nos
corações que torna as pessoas insensíveis à Palavra do Senhor.
“Muitos crentes respeitam a Palavra de Deus crendo que ela é revelada.
Mas, ainda assim, não a obedecem. Fico pensando se isso não é uma
verdadeira loucura dessa geração, crer que é Deus falando, mas não
obedecer...” (Paul Washer, pregando na capela da Trinity School, em julho
de 2009)

A IGREJA É A REUNIÃO DOS QUE ACEITAM A MENSAGEM E SE
SUBMETEM A ELA
“Pedro 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. Essa promessa é para vocês, para
seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem
chamados pelo Senhor, nosso Deus’”. (Verso 39)
Pedro fez um desafio muito difícil a seus ouvintes: arrependerem-se. E
também declararem sua fé, batizando-se. Estamos diante de uma atitude
que demonstra aceitação e submissão.
Eu ouço a Palavra;
Eu aceito a Palavra;
Eu me submeto à Palavra.
Em que estágio você está?

POR QUE REUNIÃO DOS SANTOS?
“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que
vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.” (Efésios 1.1)
“Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça
e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai”. (Colossenses 1.2)
Ao nos reunirmos em nome de Jesus como igreja, somos chamados de
“santos”. Isso significa que, em Jesus, passamos a reunir nossa qualidade
espiritual muito além de qualquer vínculo humano conhecido...
Somos Igreja... Somos os santos reunidos.
Eu agradeço a Deus porque através de Jesus Cristo ganhei uma nova
família.

