
 

 

Hoje falaremos sobre como a Igreja 

Primitiva buscava a ovelha perdida. 

Precisamos compreender que na 

evangelização da Igreja Primitiva, Jesus 

ordenou aos discípulos, no dia de Sua 

ascensão, que ficassem em Jerusalém até 

serem revestidos do Espírito Santo para, 

então, darem início ao cumprimento da 

missão. Assim, uma semana depois a 

promessa se cumpriu e o Espírito Santo foi 

derramado e todos que estavam reunidos no 

cenáculo foram cheios do Espírito Santo. 

Após essa experiência, os 

discípulos começaram a testemunhar e o 

evangelismo registrado em Atos teve 

algumas características que estudaremos 

hoje. 

Dentre muitas, falaremos hoje sobre 

cinco características importantes: 

 

1ª – A intensidade; 

Leiamos juntos a palavra de Deus 

em Atos 2:46,47; e, 5:42. 

Observe que os discípulos 

testemunhavam todos os dias, não cessando 

de anunciar a Jesus Cristo. 

 

2ª – O dinamismo; 

A Igreja não estava restrita as 

quatro paredes, pois os discípulos não 

esperavam que as pessoas viessem ao seu 

encontro. Eles saiam à procura deles, 

percorrendo ruas, vilas e cidades, 

proclamando incessantemente o Evangelho. 

Eles anunciavam nos templos e nas casas. 

 

3ª – A coragem; 

O Evangelho era pregado com 

muita coragem. Mesmo quando ameaçados 

eles testemunhavam Cristo. (Leia em Atos 

4:19-31 um episódio interessante vivido por 

Pedro e João.) 

 

4ª – A dependência do Espírito 

Santo; 

Esta dependência era e continua 

sendo o grande segredo para a  

 

evangelização. Observemos que os 

primeiros discípulos viviam cheios do 

Espírito Santo, de alegria e gozo espiritual. 

(Atos 4:8; 5:17-41; 7:55). 

 

5ª – A grande missão de anunciar 

o evangelho; 

A Igreja do primeiro século se 

dispersou e anunciou o evangelho aos 

confins da terra. Os crentes deixaram 

Jerusalém, indo em todas as direções, 

pregando e testemunhando a respeito de 

Cristo. 

Um exemplo foi Filipe que 

descobriu sua vocação de evangelista indo 

para Samaria, onde houve maravilhas, 

levando centenas de pessoas à fé (Atos 8:4-

13). 
Alguns discípulos de origem 

gentílica chegaram até Antioquia da Síria, 

onde muitos se converteram, tendo, assim, 

iniciado a formação do poderoso núcleo do 

Evangelho, que foi a Igreja de Antioquia. 

Mais tarde foi essa igreja que enviou Paulo 

e Barnabé para a obra missionária. (leia 

Atos 11:19- 26; 13:1-3) 

 

Conclusão: Além do exemplo de 

Jesus, visto na semana passada, temos agora 

o exemplo da Igreja Primitiva anunciando o 

Evangelho, amando e cuidando de pessoas. 

A Igreja do primeiro século foi e anunciou 

o amor de Deus aos “confins do mundo”. 

Eles cumpriram seu chamado, nem 

a perseguição e nem as dificuldades do seu 

tempo os impediram de seguir adiante. 

Assim, a pergunta para 

refletirmos neste final de reunião é a 

seguinte: Você está disposto a vencer as 

suas próprias dificuldades e alistar-se 

entre os vitoriosos que podem afirmar 

que ama e é apaixonado por almas? 

O nosso desejo sempre vai ser 

amar e cuidar de pessoas. Para isso 

estamos aqui nesta reunião. 

 

 

 

              
           

 

                 

Buscando a ovelha perdida! 

“E, perseverando unânimes todos os dias no 

templo, e partindo o pão em casa, comiam 

juntos com alegria e singeleza de coração,” 

Atos 2:46 
 

Semana 11 à 17 de 

Novembro de 2019. 


