
A VISÃO DE DEUS PARA SUA IGREJA 

Atos 2.42-47 

Introdução 

Qual a visão de Deus para a sua igreja? Lucas nos dá a resposta. Depois de 
escrever os acontecimentos do dia de Pentecostes, e de explicar o ocorrido através 
do sermão de Pedro centralizado em Jesus, Lucas nos apresenta as consequências 
do Pentecostes dando-nos uma pequena amostra de uma igreja cheia do Espírito em 
Jerusalém. A igreja certamente não começou naquele dia. É incorreto afirmar que a 
igreja nasceu no dia de Pentecostes, pois a Igreja como povo de Deus já existia no 
mínimo há quatro mil anos, desde Abraão. O que aconteceu no Pentecostes foi que 
o remanescente do povo de Deus se tornou corpo de Cristo cheio do Espírito.  

Quais, então, são as marcas distintivas de uma igreja viva? Para responder a esta 
pergunta, precisamos voltar ao início e examinar novamente a primeira igreja cristã 
em Jerusalém. Mas, devemos ser realistas. Temos a tendência de idealizar a igreja 
primitiva. Olhamos para ela através das lentes coloridas. Falamos dela suspirando, 
como se não tivesse falhas. E então omitimos as rivalidades, as hipocrisias, as 
imoralidades e as heresias que perturbavam a igreja primitiva, assim como perturbam 
a igreja atual.  

Porém, uma coisa é certa. A igreja primitiva, com todos os seus excessos e falhas, 
era profunda e radicalmente inspirada pelo Espírito Santo. 

Mas, voltando à pergunta: como era a igreja do primeiro século? Que evidências 
ela teria dado da presença e do poder do Espírito Santo? Se pudermos responder 
essas perguntas, estaremos no caminho certo para descobrir as marcas de uma 
igreja viva no século 21. 

 

1. Ensino (v. 42) 

Lucas coloca em destaque quatro marcas da igreja de Jerusalém. A primeira é 
bastante surpreendente, e é bem provável que nós não a escolhêssemos: uma igreja 
viva é uma igreja que se dedica ao estudo da Palavra; “Eles perseveravam na 
doutrina dos apóstolos”. Esta é a primeira coisa que Lucas nos diz. O Espírito Santo, 
por assim dizer, abriu uma escola em Jerusalém naquele dia. E havia três mil alunos 
no jardim da infância. Sem dúvida aquela era uma situação verdadeiramente 
extraordinária.  

Observe que esses novos convertidos cheios do Espírito não desfrutaram de uma 
experiência mística que os levou a negligenciar o intelecto, desprezar a teologia ou 
parar de pensar. Ao contrário, eles se “dedicaram ao ensino dos apóstolos”. Não 
hesito em afirmar que antiintelectualismo e plenitude do Espírito Santo são 
mutuamente incompatíveis, pois quem é o Espírito? Jesus o chamou de “o Espírito 
da verdade”, de modo que onde quer que ele atue, a verdade prevalece (Jo 14.16-
17; 16.13). 

Note também que esses crentes não acharam que, por terem recebido o Espírito 
Santo, ele seria o único a ensiná-los, de modo que poderiam assim dispensar os 
mestres humanos. Ao contrário, eles se assentaram aos pés dos apóstolos, ávidos 
por aprender tudo o que podiam. Sabiam que Jesus havia indicado aos professores, 
e assim se submeteram à autoridade dos apóstolos. Essa autoridade foi confirmada 



por milagres, pois se o versículo 42 fala do ensino dos apóstolos, o 43 menciona que 
eles fizeram muitos sinais e maravilhas. Semelhantemente, alguns anos mais tarde 
Paulo referiu-se a seus milagres como “as marcas de um apóstolo” (2 Co 12.2). 

Porém, como podemos nos dedicar ao ensino dos apóstolos e nos submetermos 
à sua autoridade se não há mais apóstolos na igreja atual? Certamente há pastores, 
presbíteros, missionários e outros líderes eclesiásticos, e talvez possamos considerar 
seus ministérios como apostólicos. Mas não temos apóstolos com uma autoridade 
comparável à dos apóstolos Pedro, João e Paulo. Assim, a única maneira de nos 
submetermos à autoridade dos apóstolos é submetendo-se ao ensino do Novo 
Testamento, pois foi através dele que o ensino dos apóstolos chegou até nós. A 
fidelidade ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica. 

 

2. Comunhão (v. 42) 

“Se porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com 
os outros” (1 Jo 1.7) 

 
Se a primeira marca de uma igreja viva é o ensino, a segunda é a comunhão. 

“Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão” (At 2.42). Esta é a 
famosa palavra grega koinonia, que expressa nossa vida cristã em comum, aquilo 
que compartilhamos como cristãos. Ela dá testemunho de duas verdades 
complementares: a comunhão interior e a comunhão exterior.  

A palavra koinonia expressa nossa comunhão interior, especialmente através da 
graça de Deus. “Nossa comunhão”, escreveu o apóstolo João “é com o Pai e com o 
seu Filho Jesus Cristo” (1 Jo 1.3); o apóstolo Paulo acrescentou: “E a comunhão do 
Espírito Santo” (2 Co 13.14). Assim, a comunhão autêntica é uma comunhão 
trinitariana, nossa participação comum na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Muitos fatores podem nos separar – etnia, nacionalidade, cultura, gênero e 
idade – mas estamos unidos pelo mesmo Pai, o mesmo Salvador e Senhor e o 
mesmo Espírito que em nós habita. É a nossa participação comum nele e em sua 
graça que nos faz um.  

Entretanto, koinonia expressa também tudo aquilo que partilhamos juntos. Paulo 
usou a palavra koinonia para se referir à coleta que estava organizando entre as 
igrejas gregas em benefício das igrejas necessitadas da Judeia. O adjetivo 
koinonikos significa “generoso”. 

É neste aspecto da palavra que Lucas se concentra:  
“Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas 

propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade” (At 2.44-
45). 

Esses versículos nos incomodam bastante. Temos a tendência de passar adiante 
rapidamente, a fim de evitar o desafio que eles suscitam em nós.  

Iremos examiná-la: 
“Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum” (At 2.44). A 

comunhão verdadeira levava a atitude de compartilhar.  
Certamente Jesus chama alguns para uma vida de pobreza total e voluntária, 

como o jovem rico. Contudo, esse chamado não é para todos os seguidores de Jesus. 
A proibição à propriedade privada é uma doutrina marxista, não cristã. Além disso, 



mesmo em Jerusalém a venda e a doação de bens eram voluntárias, pois lemos no 
versículo 46 que eles “partiam o pão em suas casas”. Em suas casas? Mas então 
eles não venderam suas casas? Parece que não. Vejamos o caso de Ananias e 
Safira, registrado em Atos 5. Eles não pecaram por terem fingido que estavam 
entregando tudo. O pecado deles não foi a ganância, mas a fraude. O apóstolo Pedro 
disse claramente a Ananias: “Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro 
não estava em seu poder?” (At 5.4). Em outras palavras, todo cristão deve tomar uma 
decisão consciente diante de Deus sobre como usar suas propriedades. 

No entanto, não devemos evitar o desafio levantado por essa passagem. Os 
cristãos da igreja primitiva amavam uns aos outros, o que não é surpresa, uma vez 
que o primeiro fruto do Espírito é o amor (Gl 5.22). Eles demonstravam um cuidado 
especial para com os irmãos e irmãs mais pobres, a ponto de compartilhar com eles 
seus bens. Esse compartilhar voluntário é, certamente, um princípio cristão 
permanente. Aqueles que desfrutam de abundância devem simplificar seu estilo de 
vida, não por imaginar que isso irá resolver os grandes problemas econômicos do 
mundo, mas por solidariedade aos pobres. 

A igreja cheia do Espírito, portanto, é uma igreja generosa. A generosidade 
sempre foi uma característica do povo de Deus. Nosso Deus é um Deus generoso; 
assim também deve ser o seu povo. 

 

3. Adoração 

“Eles perseveravam no partir do pão e nas orações” (v. 42) 
 

Já tivemos oportunidade de observar que uma igreja é uma igreja que ensina a 
Palavra e atende aos necessitados. Ela é também uma igreja adoradora. “O partir do 
pão” é uma clara referência à Ceia do Senhor, seguida provavelmente de uma 
refeição comunitária. “Orações” (no plural) é uma alusão aos cultos ou às reuniões 
de oração. O que mais me chama a atenção na adoração da igreja primitiva é o seu 
equilíbrio em relação a dois aspectos: 

A adoração era tanto formal como informal, pois ocorria no templo e nas casas 
(v. 46). Os primeiros cristãos estavam ansiosos para reformá-la de acordo com o 
evangelho, pois sabiam que os antigos sacrifícios tinham se cumprido no sacrifício 
de Cristo. Mesmo assim, continuaram a frequentar os cultos tradicionais de oração, 
que exigiam certo grau de formalidade. Como complemento dos cultos, havia as 
reuniões mais informais nas casas, além do culto distintivo dos cristãos, com a 
celebração da Ceia do Senhor. Não deveríamos fazer separação entre a adoração 
formal e a informal, entre os rituais litúrgicos e a adoração espontânea. A igreja 
primitiva praticava os dois tipos de adoração, e nós devemos fazer o mesmo. Todas 
as congregações, pequenas ou grandes, deveriam dividir-se em pequenos grupos. 

Além desse aspecto, a adoração da igreja primitiva era ao mesmo tempo alegre 
e reverente. Sem dúvida aquela era uma igreja alegre. A palavra grega agalliasis no 
versículo 46 denota uma exuberante manifestação de alegria pois o fruto do Espírito 
é alegria (Gl 5.22). Alguns cultos se parecem mais com funerais. Todos estão 
vestidos de preto. Ninguém sorri, ninguém conversa. Os hinos e cânticos são 
acompanhados por melodias lentas e arrastadas, e o ambiente de modo geral é 
lúgubre. O cristianismo, no entanto, é uma religião alegre, e toda reunião ou culto 



deveria ser uma celebração de alegria. Ao mesmo tempo, se alguns cultos são 
fúnebres, outros são impertinentes. A adoração autêntica deve ser alegre, mas sem 
perder a reverência. “Todos estavam cheios de temor” (v. 43). O Deus vivo havia 
visitado Jerusalém, e eles se prostram diante dele, numa mistura de assombro e de 
humildade, que chamamos de adoração. 

 

4. Evangelismo 

“Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, 
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (At 2.47) 

 
Vimos até aqui o ensino, a comunhão e adoração na igreja primitiva, as três 

atividades a que eles se dedicavam, de acordo com Lucas. No entanto, todas se 
referem ao aspecto interior da vida da igreja, e não nos dizem sobre sua expansão 
pelo mundo. 

Isso demonstra o perigo da pregação textual, isto é, isolada do texto e fora do 
contexto. Atos 2.42 é um texto muito popular entre pregadores. Milhões de sermões 
já foram pregadores sobre esse texto, como se ele fornecesse um relato considerável 
da igreja. Porém, quando citado isoladamente, ele nos dá uma imagem 
desastrosamente desiquilibrada da igreja. O versículo 42 dá a impressão que a igreja 
primitiva estava interessada somente em estudar aos pés dos apóstolos, cuidar dos 
seus membros e adorar a Deus. Em outras palavras, ela estaria vivendo em um 
gueto, preocupada com seus problemas domésticos e ignorando a difícil condição 
dos solitários e perdidos lá fora. 

Mas não era assim. Os primeiros cristãos também estavam comprometidos com 
missões. Só a partir do versículo 47, no entanto, é que percebemos isso. O versículo 
47 corrige a aparente distorção do versículo 42, pois apresenta três lições 
relacionadas ao evangelismo da igreja primitiva. A primeira é que o próprio Senhor 
Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. “E o Senhor lhes acrescentava 
diariamente aos que iam sendo salvos”. É claro que ele agia através da pregação dos 
apóstolos, do testemunho diário dos membros da igreja, e da comunhão amorosa. 
Mas certamente ele estava agindo. Só Jesus pode abrir os olhos dos cegos, destapar 
o ouvido dos surdos e dar vida aos mortos, e assim acrescentar pessoas à igreja. 

A segunda lição é que Jesus acrescentava “os que iam sendo salvos”. Ele não 
acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las, nem as salvava sem acrescentá-las à 
igreja. A salvação e a filiação à igreja andam juntas.  

A terceira é que ele fazia as duas coisas diariamente. Para aqueles primeiros 
cristãos o evangelismo não era uma atividade ocasional. Dia após dia novas pessoas 
eram acrescentadas à igreja. Precisamos recuperar essa visão hoje. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 07/10/2018, na 

Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


