
 

 

 

03 – TUDO EM COMUM  
 

  

Quebra gelo: Compartilhe com seu PGM o que você mais gosta em sua igreja? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore agora pela vida dos irmãos que já chegaram, agradecendo ao Senhor pela pontualidade.  

• Ore agradecendo ao Senhor pela família hospedeira e pelo líder em treinamento do seu PGM.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor!  
 

 4 – Adoramos o Cordeiro / 24 – Perto quero Estar 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.” Atos 2.44 

– Podendo ler todo o texto: Atos 2.42-47. 

 Uma das motivações de Lucas ao escrever Atos está em nos mostrar o avanço da Igreja nos primeiro 

século. Quando os homens tentam impor limites ao Reino de Deus, a Igreja de Cristo, é forçada, mesmo que 

pela perseguição, a avançar cumprindo a missão.  

Em pleno século 21 nós temos o grande desafio de termos características semelhantes aos dos nossos 

irmãos do primeiro século. Estamos nos aprofundando na vida da igreja no Novo testamento, em especial, 

enquanto estamos lendo o livro de Atos estamos crescendo na Palavra e vendo como era o dia desta igreja e 

dos nossos irmãos. 

 O texto bíblico de Atos 2: 42 – 47 que nos diz – “Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo 

em comum.” é resultante de uma profunda experiência de arrependimento do povo que estava ali e ouviram 

a mensagem ministrada por Pedro após o pentecoste. Que teve como as ênfase principal o arrependimento. 

“38 Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39 Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e 

para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. 40 Com muitas 

outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. 41 Então, os 

que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil 

pessoas.” Atos 2. 38-41.  

 Houve um momento de profunda reflexão e arrependimento.  Como afirma Barth: “Justamente 

quando percebemos que somos pecadores é que percebemos que somos irmãos.” – Ali compreenderam  

todos homens e mulheres eram falhos e  careciam da graça de Cristo Jesus. “A comunhão verdadeira baseia-

se no negativo: cimenta-se sobre o que falta aos homens. Justamente quando percebemos que somos 

pecadores, é que percebemos que somos irmãos.” 

 Se em 2018 queremos viver a expressão “Uns aos outros”, tudo começará quando reconhecermos que 

somos falhos e pecadores e precisamos uns dos outros e principalmente da graça de Deus. Infelizmente como 

fruto da nossa natureza caída, sempre queremos ser melhores uns dos que os outros. Sempre achamos que 

nossas virtudes nos tornam melhores. No entanto, somente em Cristo somos todos igual e podemos viver como 

o Mestre nos ensina. Usando Lucas para descrever como era a Igreja no início: 42 E perseveravam na doutrina 

dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor; e muitos 

prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo 

em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que 

alguém tinha necessidade. 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em 

casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando com 

a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. 

At.2.42-47 

 



 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 - Quando lemos a descrição de como era a igreja primitiva (At 2.42-47) o que mais chama a sua atenção? 
 

02 - Você já vivenciou algo parecido com o que a igreja primitiva vivia? Ou seja, Compartilhar algo (bens, 

oração, etc) com alguém necessitado ou alguém ter compartilhado algo com você quando você precisou. 

Conte-nos como foi sua experiência. 
 

03 – Por que a comunidade cristã de hoje, muitas vezes, não experimenta a mesma profundidade de 

relacionamentos que os irmãos da igreja primitiva experimentaram. Compartilhe. 
 

04 – Em uma frase, dê um conselho à Comunidade Batista Hope para se tornar mais parecida com a Igreja 

Primitiva. 

 

 
 

 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

• Compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Imperial Plaza Hotel em 

Samambaia as 18h. Veja abaixo nossas demais atividades: 

 

   

 

  

Fique por dentro de tudo! 

www.facebook.com/hopecomunidadebatista 

#DESAFIO DA SEMANA 
O que EU posso fazer ESTA SEMANA para que nossa igreja seja mais parecida com esta igreja de Atos? 

 


