
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez 
na Igreja Batista Betel, em 17 de março de 2019, às 10:15.

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: SER IGREJA É CELEBRAR

 “Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam 
o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com 
alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia 
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam
sendo salvos”. (Atos 2.46-47).

“Quando os cristãos se reúnem, algo bom tem que acontecer”. (John 
Stott. Memories. p. 2)

O que se espera de uma reunião entre homens e mulheres que 
experimentaram a graça de Jesus Cristo? Que foram perdoados? Que 
têm uma razão genuína para viver?

Esperamos que essas pessoas se reúnam para celebrar a nova vida 
em Cristo Jesus.

“Quando os cristãos se reúnem para celebrar, estão vivenciando uma 
das experiências mais próprias do cristianismo”. (Guilherme Gimenez)

CELEBRAÇÃO CONTÍNUA – “Todos os dias continuavam a reunir-se”

O Rabbi Joseph Telushkin, em sua obra  Biblical Literacy, explica que
os cultos eram diários porque os judeus compreendiam a presença
diária do Senhor no templo e, por isso, precisavam adorá-lo todos os
dias. 

Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3.16 –
“Não sabeis  que sois  santuário de Deus e que o Espírito de Deus
habita  em  vós?”.  Por  esse  motivo,  nossa  celebração  deve  ser
constante, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós diariamente. 

Deus não tira férias. Todos os dias, precisamos estar em celebração a
Ele, quer seja na coletividade de um culto no templo, quer em casa,
no culto doméstico, quer sozinhos no local em que estivermos.

Celebração no tempo;
Celebração nas atitudes;
Celebração nas atividades;
Celebração na vida.

CELEBRAÇÃO EM COMUNHÃO – “E juntos participavam das refeições”

O que mais atrapalha a celebração não é uma falha técnica, mas sim
um problema de relacionamento.



“Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a
tua oferta”. (Mateus 5.23-24)

CELEBRAÇÃO FESTIVA – “Com alegria e sinceridade de coração”

“O culto deve ser uma experiência memorável, inesquecível...”

Um culto genuíno a Deus nos fará vivenciar momentos tão especiais
que  teremos  nosso  coração  totalmente  transformado  pelo  Senhor.
(Guilherme Gimenez)

COMO TÊM SIDO SUAS EXPERIÊNCIAS DE CELEBRAÇÃO?
Faça hoje o propósito de celebrar ao Senhor com toda a alegria do seu
coração.


