REVERBERAÇÃO DO DOMINGO 26/8/2018
DEUS QUER QUE VIVAMOS UMA INTIMIDADE QUE PRODUZ COMUNHÃO

Vida da igreja
Pequeno Grupo para quem conheceu Jesus há pouco tempo. Quinta (30/8), das 19h às 20h30,
liderado pelo Pr. Wilson Avilla, no escritório da CBMorma (Av. Iraí, 143, cj. 81, Moema).
Encontro Adolescentes e Jovens sábado, 1/9, das 12h30 às 17h, na casa da Emily Nomoto.
Repeteco da hamburgada, agora no almoço!
Conversa de Família, bate papo descontraído para casais, sábado, 1/9, com mediação de Wilson e
Sirley Avilla, na Vila Macote, às 19h30.
Quer ajudar no trabalho com refugiados venezuelanos? cbmoema@cbmoema.com.br.
Celebreque: pare e participe de uma celebração com foco em SERVIÇO. Domingo, 16/9, às 11h.
Presença de Nelson Bomilcar.

Ore por isto
27 – Capacita-nos a obedecer ao maior mandamento: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de todo seu entendimento” – Mt 11.37.
28 – Crianças abrigadas no Lar Batista em Campo Limpo. Por voluntários que se disponham a
acompanhar a trajetória de vida deles com regularidade.
29 – Discernimento para votarmos nas eleições próximas.
30 – Direcionamento à liderança da CBMoema: que não nos desviemos do que é bíblico.
31 – Conte, pelo menos, 3 bênçãos do mês de agosto.
01 – Casais da CBMoema e o Conversa de Família (bate-papo para os casados) hoje às 19h30.
02 – Celebração de hoje com ceia: confesse nominalmente seus pecados.

Provocações



Você percebe sua tendência a olhar primeiro para si? Isso te incomoda?
Quanto você se importa com a vida da igreja e dela participa?

Texto bíblico
Atos 2.42-47

Ensino
O que Deus é capaz de fazer na vida de pessoas por meio de Cristo vai além de algo simplista e
teórico, não se trata, apenas, de oferecer a salvação. Uma pessoa sem Cristo vive afundada em si
mesma. A partir da observação dos cristãos de Jerusalém no primeiro século – relato do livro de Atos
–, ampliamos nossa visão do que é ser igreja.
"Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos [...]" (v.42)
Não eram reféns de seu conhecimento, mas sensíveis a mudanças. Ouviam e buscavam ser
impactados pela Palavra de Deus. O ensino tinha um valor real na comunidade, tanto de forma
pessoal como coletiva. Como resultado, agiam como protagonistas.
 Howard Hendricks diz: “Ou você é um poço, ou uma cachoeira”.
 A luta contra o egocentrismo coloca-nos como necessitados e dependentes, não como
detentores de todo o conhecimento (o que torna inválido ou inútil aprender).
 Conhecimento não apenas intelectual, mas que atravessa a existência e transforma o íntimo.
 Proveniente do temos a Deus (cf. v.43).

“Havia em todos eles um profundo temor [...]” (v.43)
Em oposição à banalização do sagrado, a um evangelho “barato, o profundo temor presente produziu
uma igreja que transbordava alegria mesmo em meio a perseguição.
a) Atos 5.40-42 – Os apóstolos são açoitados pelo sinédrio e se retiraram regozijando por terem sido
considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus;
b) Atos 6.15 – Estêvão, na hora da morte, vê Jesus e seu rosto transfigura-se como um rosto de anjo;
c) Atos 13.52 – Os discípulos em Antioquia da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e
do Espírito Santo.
Uma igreja que misturava sofrimento com adoração e cujo temor os levava a agir de forma que o que
faziam reverberava de forma impactar a comunidade ao redor.
“[...] Compartilhavam tudo que possuíam.” (v.44)
O relacionamento com Cristo tira-nos de nós mesmos e volta nosso olhar para nossos semelhantes.
O texto diz que eles vendiam bens para repartir o dinheiro com os necessitados, iam às casas uns
dos outros e partiam o pão com alegria e generosidade. Havia, é claro, o partilhar das posses, mas
não só: juntos eles oravam e adoravam, uma atmosfera incomum, um compartilhar de TUDO.
A desconstrução da autossuficiência é fruto do temor a Deus. A falsa sensação de poder diz que
podemos viver sozinhos (sem Cristo e sem nossos semelhantes). De outro lado, a consciência de um
Deus relacional, que nos criou à sua imagem e semelhança, bem como os desdobramentos disso,
torna clara a ineficácia de nossos esforços de vivermos de forma autônoma.
“[...] Desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava
aqueles que iam sendo salvos.” (v.47)
A comunidade de cristãos descrita em Atos vivia em unidade preservando a diversidade da época.
Talvez, um dos apelos mais poderosos à mente pós-moderna seja este: sermos um em Cristo – não
de esquerda ou de direita, ocidentais ou orientais, homens ou mulheres, ricos ou pobres, brasileiros
ou refugiados.
Desfrutar a simpatia do povo significa a igreja viver de tal forma que os que estão ao redor queiram
conhecer quem é nosso Deus.
Pr. Felipe Nunes e David Willy

Perguntas para reflexão



Temos vivido em comunhão com os irmãos em Cristo e partilhado nossa vida uns com os outros?
Como os Pequenos Grupos podem desfrutar a simpatia do povo e acrescentar outros?

