
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na 
Igreja Batista Betel, em 17 de fevereiro de 2019, às 18:00.

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: A REUNIÃO DOS SANTOS (Parte 2)

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)

A Igreja é a reunião dos que têm um mesmo sentimento para com a 
mensagem de salvação. Eles a aceitam e se submetem a ela!

POR CAUSA DA IGREJA, NÓS PASSAMOS A FAZER PARTE DA MESMA
HISTÓRIA

“Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele 
dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas.” (Verso 41)

Pessoas que não se conheciam passam a caminhar juntas, a viver a 
mesma realidade de fé e a professar a mesma confiança em Deus. Isso é 
ser Igreja!

POR CAUSA DA IGREJA...
Nós testemunhamos uns aos outros – “foram batizados”;
Nós nos reunimos para a caminhada cristã – “e naquele dia houve um 
acréscimo de cerca de três mil pessoas”.

Os membros da Igreja deveriam...
- Ser companheiros na caminhada de fé;
- Seguir juntos, firmes na Palavra e prontos a servir ao Senhor;
- Ter um sentimento solidário na caminhada cristã.

O QUE ACONTECE NA PRÁTICA COM A VIVÊNCIA DOS MEMBROS DA
IGREJA?
A vivência dos membros da Igreja os transforma em uma família 
espiritual, que é chamada, na Bíblia, de “Santos”.

“Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus.
Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças.” (Filipenses 
4.21)



“Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e 
chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus
Cristo lhes deem graça e paz.” (Romanos 1.7)

Em Cristo, nós passamos a ser um povo santo.
Reunimo-nos como povo santo.
Somos um povo santo no mundo.


