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

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: SER IGREJA É REPARTIR

“Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a 
sua necessidade”. (Atos 2.45)

Os primeiros cristãos... (Na narrativa de Atos 2)
a) Creram em Cristo e foram batizados – 41
b) Reuniram-se em torno de Cristo pela Palavra, Oração e Comunhão – 42
c) Tinham um profundo temor a Deus – 43
d) Vivenciavam a fé em unidade  - 44

“A Igreja que nascia em Atos era marcada pelos relacionamentos. A 
ênfase estava nas pessoas, e não nas atividades e programações”. 
(Apostila Ser Igreja – página 17)

“Quando a igreja enfatiza o valor dos relacionamentos, ela provoca uma 
mudança no estilo de vida das pessoas”. (Apostila Ser Igreja – página 17)

Uma Guerra dentro de nós mesmos...

“A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito 
quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela 
natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de 
modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam 
fazer”. (Gálatas 5.17)

“A igreja incentiva as pessoas a mudarem seu estilo de vida, e não apenas
a participarem de programações e eventos”. (Guilherme Gimenez)

Faz parte de um estilo de vida transformado por Jesus o repartir. 

Para Repartir, é preciso
PENSAR NOS OUTROS – “Distribuíam a cada um”

O estilo de vida daqueles irmãos incluía a preocupação mútua. Eles 
repartiam o que tinham em nome dessa preocupação.

‘Pensar nos outros’ é um estilo de vida. 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo”. (Filipenses 2.3)

“Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para 
edificação”. (Romanos 15.2) 



Pensar no outro é uma ênfase bíblica. Precisamos repetir o que Jesus fez 
por nós. Jesus pensou em nós. Preocupou-se conosco. Amou-nos.

REPARTIR É IR CONTRA O ESTILO DE VIDA PREDOMINANTE EM NOSSA 
SOCIEDADE

Nossa sociedade é egoísta e nos incentiva a pensarmos apenas em nós 
mesmos. Jesus nos ensina algo diferente: a pensar no outro também, 
enxergá-lo e repartir com ele, a fim de que esteja suprido em suas 
necessidades. 

EU NASCI PARA SER FELIZ...
O hedonismo impede as pessoas de encontrarem alegria servindo os 
outros. 

ENCONTRE A ALEGRIA DE FAZER ALGUÉM FELIZ


