
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na 
Igreja Batista Betel, em 24 de fevereiro de 2019, às 10:15.

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: SER IGREJA É ESTABELECER UM AMBIENTE DE UNIDADE
TEXTO: ATOS 2.42, 43a, 44.

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do 
pão e às orações. Todos estavam cheios de temor [...] Os que criam 
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum”.

O Esforço da Unidade
“Os que criam mantinham-se unidos”.

Uma Orientação para a Unidade
“E tinham tudo em comum”.

1. UM AMBIENTE EM QUE A PRIORIDADE É ESPIRITUAL

“Quando se perde a noção do espiritual, a unidade dos membros da Igreja
passa a girar em torno de assuntos não espirituais e isso é um perigo para
o futuro da Igreja”. (C. H. Spurgeon. Comentário de Atos.)

Podemos sentir um ambiente espiritual da Igreja quando...
- Há ensino da Palavra de Deus;
- Há partilha; 
- Há oração;
- Há temor a Deus.

Quando alguns membros da Igreja têm prioridades espirituais e outros 
não, a unidade se torna muito difícil de ser alcançada.



1.1. ANANIAS E SAFIRA (Atos 5)
Eles não viram o propósito espiritual da oferta e mentiram. Para eles, era 
apenas uma quantidade de dinheiro, não uma entrega ao Senhor.

1.2. A ESCOLHA DOS SETE (Atos 6)
Os apóstolos ensinam sobre a prioridade da palavra e da oração. 

2. UM AMBIENTE EM QUE A ESTRUTURA AJUDA A UNIÃO

A Igreja primitiva era simples em sua estrutura. A grande marca era reunir
pessoas que criam e, para isso, pouca coisa bastava, praticamente 
apenas as próprias pessoas.

“Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares 
para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade”. 
(Atos 2.46 – NVT)

“Há uma tendência mundial em simplificar, em encurtar processos e em 
facilitar as coisas. Na Igreja, às vezes, temos uma corrente contrária. 
Vamos criando uma estrutura que, em vez de facilitar a nossa comunhão, 
vai nos separando, vai nos fazendo criar muros em vez de pontes. E, mais 
uma vez, o inimigo de nossas almas vai minando a Igreja sorrateiramente 
com suas armas diabólicas”. (Apostila Ser Igreja – página 12)

Nós temos a Cristo. E temos uns aos outros. Isso é Igreja.

REFLEXÕES
- Você é alguém que cria um ambiente favorável para a comunhão dentro 
e fora da Igreja?
- Se a comunhão da Igreja dependesse de pessoas que pensam e agem 
como você, a Igreja seria um local acolhedor?
- Como criar um ambiente acolhedor para todas as pessoas, 
principalmente para aquelas que pensam de modo diferente de você?


