Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 24 de fevereiro de 2019, às 18:00.
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”.
Por que alguém decide participar da vida da Igreja mesmo tendo
tantas opções diferentes ao seu dispor?
“Participar da vida da Igreja é uma decisão. Em geral, ela é tomada
levando-se em conta o bem que a Igreja faz na vida da pessoa”. (Craig
Groeshel. Série de mensagens Time)
Aparentemente, a Igreja nascida em Jerusalém era uma comunidade que
atraía pessoas... Valia a pena estar presente nas reuniões daquela
comunidade.
•
Atos 4.4 – “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram,
subindo o número de homens a quase cinco mil”;
•
Atos 6.1 – “Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos
discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque
as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária”;
•
Atos 6.7 – “Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se
multiplicava o número dos discípulos; também muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé”;
•
Atos 9.31 – “A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no
conforto do Espírito Santo, crescia em número”;
•
Atos 16.5 – “Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia,
aumentavam em número”.
O poder de atração da Igreja está em seus membros. Se, para eles, vale a
pena pertencerem à Igreja, então eles atrairão outros.
Um ambiente de unidade se torna atrativo importante na vida da Igreja...
•
Efésios 4.3 – “Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo
da paz”;
•
Colossenses 3.15 – “E a paz de Deus, para a qual também fostes
chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede
agradecidos”.

“Por que você viaja 4 horas para participar de um culto de apenas 60
minutos?”
“Porque vale a pena estar com aquelas pessoas e louvar a Jesus”.
(Alfredo - Papua Nova Guiné)
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?

