A IGREJA QUE VIVE O REINO
TEXTO: Atos 2:14-47
14 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: "Homens
da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto! Ouçam
com atenção:
15 estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da
manhã!
16 Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel:
17 ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os
seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
18 Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles
dias, e eles profetizarão.
19 Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais em baixo, na terra, sangue, fogo e
nuvens de fumaça.
20 O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso
dia do Senhor.
21 E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo! ’
22 "Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de
vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por
intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
23 Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de
Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz.
24 Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era
impossível que a morte o retivesse.
25 A respeito dele, disse Davi: ‘Eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está
à minha direita, não serei abalado.
26 Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta; o meu corpo também
repousará em esperança,
27 porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu Santo sofra
decomposição.
28 Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua
presença’.
29 "Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado,
e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
30 Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um
dos seus descendentes em seu trono.
31 Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro
e cujo corpo não sofreu decomposição.
32 Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.
33 Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e
derramou o que vocês agora vêem e ouvem.
34 Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: ‘O Senhor disse ao meu
Senhor: Senta-te à minha direita
35 até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés’.
36 "Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo".

37 Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro
e aos outros apóstolos: "Irmãos, que faremos? "
38 Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de
Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
39 Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe,
para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar".
40 Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: "Salvem-se desta
geração corrompida! "
41 Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo
de cerca de três mil pessoas.
42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às
orações.
43 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.
INTRODUÇÃO:
 Em Atos 1, Jesus sobe aos céus.
 “E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia.” (Atos 1.10)
 Em Atos 2, O Espírito vem sobre a Igreja!
 “De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a
casa na qual estavam assentados.” (Atos 2.2)
 De atos 2 em diante, a Igreja se movimenta sobre a terra! Uma igreja apostólica!
 Eu sonho com o crescimento mais e mais das igrejas em todos os cantos do Brasil.
 Uma igreja relevante que diga sim para as pessoas.
 Uma igreja forte através de suas células, com celebrações apaixonantes, com
ministérios e equipamentos dedicados e consagrados ao Senhor.
 Uma igreja com grande impacto na cidade.
 Uma igreja diferenciada na vida das pessoas.
 Uma igreja relevante e viva.
 Uma igreja que vai de encontro com as pessoas e suas necessidades.
“A igreja não visa fazer a vontade das pessoas e sim suprir as necessidades
delas.”
“O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade,
e sim o serviço.”

A IGREJA QUE VIVE O REINO:
1. VIVE O QUE OS DE FORA NÃO ENTENDEM: Atos 2.14-15
 14 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão:
"Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes
isto! Ouçam com atenção:
 15 estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas
da manhã!
 O mover é para ser vivido e não explicado.
 O mundo não vai lhe entender. Porque se o mundo lhe entende, você está vivendo
igual a ele.
2. VIVE O CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS DIVINAS: Atos 2.16-18
 16 Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel:
 17 ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os
seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão
sonhos.
 18 Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles
dias, e eles profetizarão.
 Uma igreja cheia de fé, que crê, espera e declara, o que a Palavra promete.
 Você não pode apenas esperar pelo cumprimento das promessas de Deus para
você.
 Você precisa viver já, o cumprimento dessas promessas.
3. PREGA A MENSAGEM DE SALVAÇÃO DO EVANGELHO DE CRISTO: Atos 2.2124
 “E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo!” v. 21

Veja que declaração extraordinária e poderosa!
 Isto é a fé a igreja:
 “Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de
vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por
intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por
propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de
homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos
mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o
retivesse.” vs. 22-24
 Está tudo nesta declaração de Pedro!
4. VIVE UMA VIDA DE ARREPENDIMENTO: Atos 2.37-38
 “Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos
outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada
um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados,
e receberão o dom do Espírito Santo.”

 Como alguém pode ouvir coisas como essas e ainda ficar inerte, parado, sem tomar
uma decisão.
 A reação do povo, o texto diz: “ficaram aflitos”.
 O hoje meus irmãos, como você tem ficado ao ouvir a mensagem do Evangelho?
4. É UMA IGREJA QUE CRESCE: Atos 2.41
 “Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo
de cerca de três mil pessoas.”
 Crescimento é natural em um organismo saudável
 A pessoa saudável ela crescer, a doente definha.
 Uma célula saudável cresce. Isso é natural.
 Não podemos ter medo de ser uma igreja apostólica, e sim devemos ter medo de
ser uma igreja RELIGIOSA.
 Este é o resultado direto de uma igreja apostólica, uma igreja que vive o Reino.
CONCLUSÃO:
Atos 2.42-47 vemos a igreja vivendo os propósitos de Deus no mundo!
Uma igreja viva e saudável, que vive o Reino.
Comunhão, Discipulado, Adoração, Ministério e Missões!
E assim seguiremos como igreja viva:
“Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
todos os dias os que iam sendo salvos.” (Atos 2.47).

