Casas Abertas
Estudos Diversos
Dedicaçao
Agora Lucas dá um pequeno resumo da vida e caráter da primitiva
comunidade cristã.
At 2:42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir
do pão e às orações.
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Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e

sinais eram feitos pelos apóstolos.

44

Todos os que criam mantinham-se unidos e

tinham tudo em comum. 45 Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada
um conforme a sua necessidade. 46 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,

47

louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o

povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.
Dedicavam se ao ensino

At 2:42 “Eles se dedicavam ao ensino...
Houve um esforço por parte daquele cristãos em aprender os ensinos dos
apóstolos de forma dedicada, fiel, continuada e atenta, como a Esdras “...Ele dispôs
o seu coração para conhecer a Palavra de Deus” – Ed 7.10. Por vezes temos que
impor ao coração o que Deus quer que seja feito e não simplesmente navegar nos
desejos imoderados do coração. Seja um homem espiritual, deixe-se conduzir pelo
Espírito Santo e não apenas pelo coração - Jr 17:9 O coração é mais enganoso que
qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
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Dedicavam a comunhão

At 2:42 “Eles se dedicavam ...à comunhão” e At 2:44 “Todos os que criam
mantinham-se unidos…”
A comunhão era indicada pela dedicação no partir do pão, nas orações e nos
bens. Esses crentes primitivos encontravam deleite em terem comunhão uns com os
outros, no partir do pão, que provavelmente consistia de uma refeição fraternal
conjunto a Ceia do Senhor e em regulares períodos .
At 2:44 Todos os que criam mantinham-se unidos...” aqui o ato de crer
associado a comunhão. At 2:45 Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a
cada um conforme a sua necessidade…”, o altruísmo é uma característica marcante
naquela comunidade. A unidade os faz atento e naturalmente participantes as
necessidade alheias. Não era apenas religioso esforço de não errar, era o desejo vivo
do Espirito Santo no sentido de fazer o bem! Aquele, pois, que sabe fazer o bem e
não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Tão devotados eram uns aos outros, que os
membros ricos dessa primeira comunidade cristã, vendiam suas propriedades para
suprir as necessidades dos membros pobres. O amor cristão manifestou-se num
programa social de assistência material aos pobres. A grandeza do acontecimento os
elevou acima do mundo e o Espírito Santo os encheu com tal amor que fez com que
cada um fosse para outro...como para si mesmos! Suprimindo o egoísmo e
provocando o amor. Eles "vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o
produto entre todos" e "tinham tudo em comum". Doações eram voluntárias e não
normativas. Deus os moveu a isso! 2Co 9:7 Cada um dê conforme determinou em
seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
At 2:46b “ Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração”, At 2:46a “Todos os dias, continuavam a
reunir-se no pátio do templo. O texto revela os locais, frequência e contentamento
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do grupo. A primitiva comunidade cristã, reuniam-se diariamente, não cediam aos
afastamentos do ativismo social e religioso dos dias. Como fácil de nos perdemos
egocentricamente nos propósitos pessoais, nas aflições dos dias, nos “bons motivos”
e na autocomiseração, rendendo-se “...aos aos dias maus...” e não “...remindo o
tempo.” Efésios 5:16”. Erra-se o alvo, onde maior prioridade é amor ao próximo por
Honra e Glória a Deus. Logicamente, a maioria dos cultos de adoração tem
elementos de comunhão entre irmãos, mas profundidade necessária a ponto de
dividirmos dores e alegrias ocorrem no dia a dia (“Todos os dias…” At 2:46a). Na
comunhão há um profundo doar-se, não é fácil, é trabalhoso, este ofício tem os seus
ossos, entretanto abundam em alegrias maiores, Paulo disse: “...Em tudo o que fiz,
mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as
palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar do que em
receber.”At 20:35 ". Como ao que Jesus anteriormente o disse, os poetas repetem:
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” 1.
Dedicava a orações

At 2:42 Eles se dedicavam ... às orações.
Fale a sós com Deus, converse com Deus como Irmão Lourenço, um humilde
cozinheiro de um monastério francês (relato em seu livro escrito no século XVII “A
prática da presença de Deus”) que tinha por hábito fazer continuamente orações
curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longas sessões de
orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: “Não o
aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos
discursos são frequentemente motivos para devaneios.”
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Cora Coralina
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Fale com Deus junto aos irmãos, orem juntos no trabalho, nos caminhos da
vida, aos telefones, orem pela dificuldades que seu irmão de pequeno grupo
enfrenta, curtos ou longos períodos, mas orem. Encham seus lares de conversar com
Deus! “Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas,
sem ira e sem discussões.” 1Tm 2:8
Cheios de temor

At 2:43 Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram
feitos pelos apóstolos.
A percepção da Santidade de Deus gera a reverência e o temor no
coração daqueles que chegam à Sua Presença consciente, a não ser que
estejam empedernidos no pecado. O temor a Deus foi reforçado pelos muitos
milagres realizados pelos apóstolos.
O novo nascimento dever ser desenvolvido e foi dito aos filipenses o como
fazer Fp 2.12 ... desenvolve a vossa salvação com temor e tremor.”
Hb 12:28-29 Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável,
sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência
e temor, 29 pois o nosso "Deus é fogo consumidor! "
Exemplos:
●

Mc 4.41Jesus acalma a tempestade e os discípulos são possuídos

de grande temor
●

Lc 5.8 Pedro após a pesca maravilhosa - Retira-te de mim, pois sou

pecador.
●

At 5.11 - Ananias, sua atitude e a respeito de Deus.
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Resultados

At 2:47 “...louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor
lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.”
A dedicação da comunidade cristã primitiva despertou no povo um
sentimento de reverência e simpatia de todo o povo daquela região! Não estavam
maravilhados por programa, prédio, show, etc. Mas com a presença de Deus que
cultivavam genuinamente. O Senhor é quem acrescentava, dava o crescimento! Não
eles, não a didática, não a técnica. “Da multidão dos que creram, era só um o coração
e a alma, muita alegria, singela a vida, na simpatia de todos, nasce a Igreja de novo,
Povo de Deus, sal e luz pra todos os povos.2” e "O Senhor acrescentava-lhes, dia a
dia, os que iam sendo salvos".
Reflexão

1. Sua dedicação ao ensino e aprendizado, como é? Compartilhe sua
experiência.
2. Como é sua dedicação na comunhão?
3. Como anda a sua vida de oração?
4. Qual é a nossa parte em compartilhar com os mais necessitados?
5. Você desfruta da alegria? Em que ela se baseia?
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