
As coisas que fazemos como família de Deus
- Alimentação e Família -

Sermão para 7 de novembro de 2021
Atos 2: 41-47

Introdução ao Sermão
Nesta semana, começaremos uma série de três semanas sobre Comida e Família.
Começaremos com uma passagem do capítulo 2 de Atos.
Esses versículos vêm logo depois que Pedro pregou um sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus.
O Espírito Santo deu o dom da fé a 3.000 pessoas, e elas acreditaram em Jesus.
Hoje veremos como esses novos cristãos amavam a Deus e se amavam como uma família da igreja.
Vou ler nossa passagem da escritura agora.
Por favor, ouçam e abram seus corações para Deus falando conosco em Sua Palavra.

Atos 2: 41-47
41 Os que receberam sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de três mil 
almas.
42 E eles se devotaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
43 E temor apoderou-se de cada alma, e muitas maravilhas e sinais estavam sendo feitos por meio dos 
apóstolos.
44 E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
45 E eles estavam vendendo seus bens e pertences e distribuindo o lucro a todos, conforme qualquer 
um tinha necessidade.
46 E dia após dia, freqüentando o templo juntos e partindo o pão em suas casas, eles recebiam sua 
comida com o coração alegre e generoso,
47 louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor aumentava dia a dia aqueles que 
estavam sendo salvos.

Juntos, lemos Isaías 40: 8:
A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.
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Por favor, ore comigo.
Pai Celestial, obrigado por nos convidar para sua família na igreja.
Somos abençoados e seguros e cheios de paz porque somos seus filhos.
Espírito Santo, obrigado por nos ensinar hoje sobre nossa vida em Jesus.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Aqui está o ponto principal, ou grande ideia, do sermão de hoje.
Grande ideia: a igreja é um Corpo, dedicado a quatro atividades.

No capítulo 2 de Atos, você pode ler o sermão que Pedro pregou há 2.000 anos para visitantes de 
muitas nações.
Eles estavam em Jerusalém para celebrar o feriado chamado Pentecostes.
Se você olhar em Atos 2:41, verá como as pessoas responderam ao sermão de Pedro.

Versículo 41: “Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas 
cerca de três mil almas”.
Isso é muita gente!
Essas pessoas de muitas nações diferentes estavam agora unidas por uma nova fé em Jesus.
Como isso mudará suas vidas?
Como eles interagirão como uma nova família da igreja?

Vemos no versículo 42 que eles fizeram quatro coisas.
O versículo 42 diz: “E eles se devotaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às 
orações”.
Veremos as quatro atividades em um minuto.
Mas, primeiro, observe que os primeiros cristãos “se dedicaram” a fazer essas coisas.
Eles estavam comprometidos com essas atividades.
Talvez alguns de vocês tenham tentado começar a se exercitar, mas foi difícil?
Eu conheço esse sentimento.
Você pode se exercitar todos os dias por cerca de uma semana.
Depois disso, você perde o interesse.
Você se ocupa com outras coisas.
Nunca se torna um hábito regular.

Mas quando alguém se dedica ao exercício, eles colocam isso em sua agenda.
Eles fazem disso uma prioridade em sua programação.
Eles estão comprometidos com o hábito de se exercitar.
O resultado de sua devoção ao exercício é um corpo e uma mente saudáveis.
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Os primeiros cristãos estavam comprometidos com esses quatro hábitos.
Eles não perderam o interesse por eles.
Eles se dedicaram a quatro atividades que se reforçam e alimentam mutuamente.

Você vê as quatro atividades no versículo 42?
1.  Aprenda com Deus.
2.  Amem e sirvam uns aos outros.
3.  Comam juntos e tenham comunhão com a família.
4.  Adore e ore a Deus.
Quero ajudá-lo a ver como essas quatro atividades estão conectadas.

1.  Eles aprenderam com Deus.

A primeira coisa que Lucas lista aqui é que as pessoas eram devotadas ao ensino do apóstolo.
Eles queriam aprender mais sobre Jesus.
Felizmente, os apóstolos puderam contar-lhes muitas histórias sobre o que Jesus disse e fez.
Porque os apóstolos conheciam Jesus pessoalmente.
O apóstolo João escreveu isso em 1 João 1: 3—
“Nós proclamamos a você o que nós mesmos realmente vimos e ouvimos para que você possa ter 
comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo”.
Os apóstolos também podiam ensinar com a Bíblia.
O povo de Deus estava ansioso para entender como Jesus, o Messias, era o cumprimento de todas as 
promessas de Deus no Antigo Testamento.
Meus amigos, esta atividade é listada primeiro porque é a base das outras três atividades.
Você pode fazer os itens 2 e 3 em qualquer organização humana.
Mas eles não terão poder porque serão construídos sobre a sabedoria humana.

Vivemos em um mundo que está sempre confuso sobre a verdade.
É por isso que devemos nos dedicar a aprender a verdade de Deus em Sua Palavra.
Não temos os apóstolos aqui fisicamente para nos ensinar.
Não temos apóstolos para realizar maravilhas e sinais como vemos no versículo 43.
Mas temos o testemunho e o ensino dos apóstolos aqui em nossas Bíblias.
Quando estudamos a Palavra de Deus, podemos conhecer Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, e Deus, o 
Espírito Santo.
O estudo da Palavra de Deus nos une em um entendimento comum de quem é Deus e quem somos.
Essa unidade vertical com Deus nos ajuda a experimentar uma profunda unidade horizontal uns com os
outros.
Esse é o próximo item.
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2.  Eles se amavam e serviam um ao outro.

A segunda atividade que vemos no versículo 42 é “comunhão”.
A palavra comunhão significa “compartilhar em comum com os outros”.
Esses primeiros cristãos compartilhavam uns com os outros de maneiras radicais.
Você pode ver isso nos versos 44-45.
“44 E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
45 E eles estavam vendendo seus bens e pertences e distribuindo os rendimentos a todos, conforme 
qualquer um tinha necessidade. ”

Quando você entende que Deus é muito generoso com você, isso deve torná-lo mais generoso com as 
outras pessoas.
Deus o Pai nos deu Seu único Filho para ser nosso Salvador.
Somente o sangue do perfeito e santo Cordeiro de Deus pode pagar a penalidade por nossos pecados.
Nossa salvação custou muito caro.
Nossos pecados são muito grandes, então o custo para lavá-los foi muito alto.
Esses 3.000 cristãos entenderam isso.
Eles eram gratos pela generosidade de Deus para com eles.
É por isso que eles foram radicalmente generosos um com o outro.
Lemos mais sobre isso em Atos, capítulo 4, versículos 32–35.

“32 Ora, o número total dos que criam era um só coração e alma, e ninguém disse que alguma das 
coisas que pertenciam a ele era sua, mas eles tinham tudo em comum.
33 E com grande poder os apóstolos estavam dando seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 
grande graça estava sobre todos eles.
34 Não havia nenhum necessitado entre eles, pois tantos quantos eram os proprietários de terras ou 
casas as vendiam e traziam o produto do que era vendido 35 e colocavam aos pés dos apóstolos, e era 
distribuído a cada um conforme a necessidade. . ”

A One Voice Fellowship é uma família da igreja que quer ajudar uns aos outros como os primeiros 
cristãos faziam.
Atos 4:32 diz que eram os crentes que se amavam e serviam generosamente.
É importante notar isso.
Eles compartilharam seus recursos com seus irmãos e irmãs em Cristo.
Eles tinham uma unidade de coração, alma e posses porque tinham unidade em Jesus.
Agora devemos olhar para a terceira atividade da igreja primitiva.

3.  Eles comiam juntos e tinham comunhão com a família.
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Atos 2:46 diz: “E dia após dia, freqüentando o templo juntos e partindo o pão em suas casas, recebiam 
seu alimento com o coração alegre e generoso”

Os primeiros cristãos se reuniam com frequência.
Eles faziam isso “dia após dia”.
Seguir Jesus é algo que não podemos fazer sozinhos.
É bom orar sozinho às vezes.
É saudável ler nossas Bíblias por nós mesmos.
Mas não podemos fazer tudo sozinhos ou não seremos saudáveis.
O pecado é uma motivação egoísta para conseguir o que quero, mesmo que machuque outras pessoas.
O pecado nos separa e nos isola das outras pessoas.
Depois que Jesus nos salva, no entanto, começamos a deixar para trás nosso comportamento 
pecaminoso egoísta.
Somos salvos de ser órfãos espirituais para uma nova família espiritual.
Como irmãos e irmãs, precisamos ser encorajados, corrigidos e servidos uns pelos outros.
É por isso que os primeiros cristãos iam ao templo juntos dia após dia.
Ir à igreja é algo que fazemos porque gostamos, mas também porque precisamos.
Ouça Hebreus 10: 25—
“Não pare de se reunir com outros crentes, o que algumas pessoas adquiriram o hábito de fazer. Em vez
disso, encorajem uns aos outros, especialmente ao ver o dia se aproximando.”

O versículo 46 também diz que os primeiros cristãos se reuniam em suas casas para partir o pão.
Partir o pão também foi mencionado no versículo 42.
Isso pode se referir ao sacramento da comunhão.
Também parece se referir aos jantares da família na igreja, como os que fazemos aqui todas as semanas.

Quero mostrar este slide para que você possa ver a importância dos jantares da família na Igreja no One
Voice Fellowship.
Das 16h às 17h, nos reunimos em pequenos grupos separados por idioma.
Cada grupo lê a palavra de Deus em sua língua e ora uns pelos outros.
Das 6-7: 15pm, todos nós nos reunimos para adorar a Deus.
Estamos no mesmo lugar, mas nosso foco é vertical.
Nós nos concentramos em Deus, não uns nos outros.
A outra hora que passamos juntos aos domingos é das 17h às 18h.
É aqui que construímos uma comunidade horizontal.
Construímos amizades com pessoas de diferentes países e culturas.
Os alimentos têm uma capacidade poderosa de aproximar as pessoas.
Lembre-se de que os 3.000 novos cristãos incluíam pessoas de muitos países que estavam visitando 
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Jerusalém.
Eles se reuniram para partir o pão porque estavam famintos por uma verdadeira comunidade com Deus 
e uns
 com os outros.
A comida tem esse tipo de poder.
Quando viermos à mesa do Senhor para a comunhão na próxima semana, o Espírito Santo fortalecerá 
nossos laços com Jesus por meio dessa refeição.
E todas as semanas, quando nos reunimos para jantar, construímos e fortalecemos nossos laços uns com
os outros como uma família da igreja.

Também nos reunimos em nossas casas, como os primeiros cristãos faziam.
Algumas de vocês, senhoras, se encontraram ontem na casa de Mae para orar.
Também espero que você esteja orando por oportunidades de convidar pessoas para sua casa.
Comida e hospitalidade são ferramentas poderosas para construir amizades com pessoas que não 
conhecem Jesus.
Você poderia orar para que Deus o conecte com pessoas de seu país, que compartilham a linguagem do 
seu coração?
Você poderia, por favor, convidar essas pessoas para sua casa, para construir uma amizade?
Então, na hora certa, convide-os aqui para compartilhar uma refeição com todos nós.
Quando eles se reunirem com todos nós no domingo à noite, eles terão um gostinho da comunhão 
cristã.
E teremos a oportunidade de mostrar a eles como Jesus é o único que pode unir pessoas de todas as 
nações em uma família da igreja.
Agora vamos dar uma olhada na quarta atividade descrita no versículo 42.

4.  Eles adoraram e oraram a Deus.

Oração é comunicação vertical com Deus.
O culto cristão é um diálogo.
Você sabia disso?
O diálogo é uma conversa que tem dois lados.
Ambos os lados falam e os dois lados ouvem.

Todas as semanas no One Voice Fellowship, nosso culto de adoração é uma conversa.
Ouvimos Deus falar conosco por meio de Sua Palavra.
Nós respondemos a Deus quando cantamos canções para louvá-Lo.
Deus também nos fala nos sacramentos do batismo e da comunhão.
Dizemos a Deus que lhe confiamos nosso dinheiro quando trazemos nossos dízimos e ofertas.
Deus fala conosco por meio da bênção no final do culto, quando o pastor anuncia uma bênção sobre os 
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filhos de Deus.
E falamos com Deus durante o culto com nossas confissões e orações.

Este é um dos motivos pelos quais é bom participar de todo o culto de adoração.
Eu sei que algumas de nossas culturas são mais flexíveis com o tempo.
E tudo bem.
Só quero que você veja que, porque a adoração é uma conversa, você perderá partes da conversa se 
chegar atrasado à adoração.
Ou se você se distrai com o telefone durante a adoração.

Queremos ser uma família que se dedica a todas as partes do diálogo que acontecem na adoração.
Queremos ser uma igreja de oração.
Uma igreja que ora está unida em confiar em Deus para todas as nossas necessidades.
Uma igreja que ora se une quando oramos juntos e uns pelos outros.

Aqui está novamente a Grande Idéia: A igreja é um Corpo, dedicado a quatro atividades.
1.  Aprenda com Deus.
2.  Amem e sirvam uns aos outros.
3.  Comam juntos e tenham comunhão com a família.
4.  Adore e ore a Deus.

Se você pensar sobre essas quatro atividades, elas vão em todas as direções.
A comunidade cristã é vertical e horizontal.
Você deve ter ambos.
O poder dos relacionamentos horizontais entre os seres humanos se perde sem o relacionamento 
vertical que cada um de nós tem com Deus.
Deus pode fazer coisas poderosas em uma família da igreja que se dedica a essas quatro atividades.
Quando vivemos assim, as pessoas vão notar.
O mundo lá fora está muito familiarizado com o ódio e a divisão.
Mas temos a oportunidade nesta igreja de mostrar ao mundo que pessoas de diferentes culturas e 
nações podem ser uma só família.
Quando estamos unidos em Jesus e fazemos essas quatro coisas juntos, as pessoas vão notar.
Eles entenderão que somente Deus pode fazer isso entre nós.
E então Deus trará outros para a família da igreja.
Vemos isso no último versículo:

Versículo 47: “louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor aumentava dia a dia os 
que estavam sendo salvos”.
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3.000 pessoas ouviram o sermão de Pedro e confiaram em Cristo.
Logo depois desse evento, o evangelho começou a se espalhar por todo o mundo.
Como o evangelho se espalha?
Quando as pessoas ouvem as boas novas e veem os bons frutos.

Jesus nos deu uma mensagem de esperança e salvação para compartilhar com os outros.
Temos o privilégio de dizer às pessoas em um mundo destruído, cheio de conflitos e quebrantamentos, 
que Jesus é o Messias e que eles podem encontrar a vida eterna nele.

Também mostramos ao mundo que o evangelho tem poder para fazer tudo o que vemos nesta 
passagem.
Uma comunidade de cristãos que vivem assim é muito atraente.
A igreja primitiva tinha o favor de todas as pessoas.
As pessoas foram atraídas pelo amor e comunhão que viram entre os cristãos.
Diz no versículo 47 que a cada dia o Senhor adicionava mais pessoas à família da igreja.

É importante que você observe que foi o Senhor quem aumentou o número deles.
Não escolhemos nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Se você está em comunhão com Cristo, então deve estar em comunhão com as pessoas que o Senhor 
adiciona ao nosso número.

Teremos conflito em nossa igreja.
Às vezes, veremos as coisas de maneira diferente.
Viemos de diferentes países e culturas.
Vamos nos entender mal e machucar uns aos outros.
Mas é o Senhor quem escolhe nossos irmãos e irmãs.
Ele nos fez um, portanto devemos viver como um.
E quando vivemos como um, isso nos traz grande alegria e grande glória a Deus.
Estou animado com isso.
Não é você?
Vamos orar juntos para que Deus, nosso Pai, torne essas coisas uma realidade aqui em nossa família da 
igreja.

Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus, para que possamos nos reconciliar verticalmente com você.
Agora que somos seus filhos, somos abençoados com irmãos e irmãs.
Temos uma família grande e diversificada global.
Ajude-nos a amar bem uns aos outros.
Ajude-nos a ser generosos como você é generoso conosco.
E ajude-nos a confiar em você nosso tempo, dinheiro e toda a nossa vida.

       One Voice Fellowship       8



Pedimos isso em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Na próxima semana, continuaremos a pensar sobre Alimentação e Família, enquanto olhamos a Palavra
de Deus para aprender sobre a comunhão.
Também celebraremos a comunhão juntos como uma família da igreja na próxima semana.
Espero que você esteja aqui conosco!
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