Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja – O Nascimento
III. A Igreja gerada no Novo Testamento
1) Concebida por Cristo (Mt 16.18)
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do
Hades não poderão vencê-la. Mateus 16:18
Por meio da declaração de Jesus, a concepção da Igreja de Cristo torna-se inevitável, não
havendo como Satanás interromper o crescimento, sabotar seu desenvolvimento! Cristo garante a
salvação de seu Corpo (a Igreja), “...e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos
lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da
sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.” Efésios 2:6,7

2) Formada pelo Espírito Santo (At 2)
● Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do
céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam
assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras
línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus,
vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que
ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua Atos 2:1-6
Esta foi uma evidencia visual da presença real do Espirito Santo sobre a Igreja de Cristo.
Jesus, em Jo 16:17-24, falou a respeito da inauguração do novo tempo, o tempo do Espírito Santo.
Esta inauguração foi feita diante de representantes do mundo inteiro, sinais audíveis e visíveis
acompanharam a efusão do prometido Dom celestial, todos vindos de diversas nações (quinze
nações mencionadas em At 2:9-11) e naquele instante estavam reunidos para celebrar o
Pentecostes (a festa das semanas cfr. Lv 23.15; Dt 16.9).

3) Nascida como Corpo (At 5).
A partir deste momento, os três requisitos de uma Igreja começaram a se cumprir, as
ordenanças deixadas por Jesus.
Tornaram-se um grupo de pessoa salvas comprometidas:
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a) Em alcançar o mundo (cfr. missão dada em Atos 1:8)

O compromisso não tinha hora, anunciavam o evangelho com verdadeiro empenho.
● “Ao amanhecer (aprox. 6h da manhã), eles entraram no pátio do templo, como haviam
sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Atos 5:21
● “...Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo...a ensinar o povo”.Atos
5:25
● “...enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina.Atos 5:28. Por todos os lados era só o que
ouvia-se falar!
● “...e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome
de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se pois da presença do sinédrio, regozijando-se de
terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, ... não
cessavam ... de anunciar a Jesus, o Cristo.” Atos 5:40-42
Frutos do Evangelho, como recuperação das doenças, a libertação dos problemas, não para
consolações desta vida, mas para que Deus fosse honrado com os serviços da vida do Cristão!
As boas noticias foram pregadas pelos apóstolos a todas almas, dos pobres aos nobres.
Ditas a todos, porque todos estão inclusos. Anunciada como os que decidem defender, viver e
morrer por algo. As palavras desta vida celestial divina, foram palavras de vida que o Espírito Santo
colocou em suas bocas, as palavras do evangelho, palavras pelas quais podemos ser Salvos.
b) Em observar as Escrituras

●

“...Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo...a ensinar o povo”.Atos
5:25. Não importando o ocorrido, olhavam em frente dizendo a si mesmos “Não vou calar
meus lábios, vou manifestar a graça, e abençoar a quem Deus quer libertar 1”
● “...enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina.Atos 5:28.
● “...e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome
de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se pois da presença do sinédrio, regozijando-se de
terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no
templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo.” Atos
5:40-42
O ensino e aprendizagem da Palavra de Deus era cotidiano, fosse no templo ou em casa,
fazia parte da rotina de vida dos antigos cristãos.
c) Em praticar a comunhão do evangelho de Cristo.

Os apóstolos de modo nenhum desanimaram, pois acharam que sofrer em nome de Jesus
era uma honra. Continuaram suas atividades ensinando e anunciando Jesus como o Messias, tanto
em público no Pátio dos Gentios, no templo, como, também nas reuniões dos cristãos nos lares 2.
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, ...” Atos 5:42
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Marcos Góes, Canção: Não vou calar meus lábios
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Reflexão
1) Os apóstolos de modo nenhum desanimaram, foram aos limites de sangue para anunciar Jesus.
Você honra a Deus com sua vida integral ou apenas o parcial?
2) Os apóstolos “...Ao amanhecer...” empenhavam-se no ensino. No seu caso, resta algum horário
para compartilhar e aprender sobre Deus?
3) Supondo que você está no céu e Deus lhe diga, fala-me sobre o que você fez em relação a Sua
Doutrina conforme 2Tm 2:15.
4) Em nossos dias há várias denominações, propósitos diferentes e a falta de unidade. Qual a minha
contribuição para promover essa unidade? Você tem participado da unidade no templo e nas
reuniões dos cristãos nos lares?
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