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Fundamentos de uma igreja 
relevante na sociedade – At. 2.42-47



1- ALICERCE
Dedicação profunda no ensino das Escrituras



 E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e 

na comunhão,  
no partir do 

pão e nas orações.  
At. 2.42 



 “ensinando-os a 
obedecer a tudo o que eu 
lhes ordenei. E eu estarei 
sempre com vocês, até o 

fim dos tempos.” 
Mt. 28.20 



 “Vocês sabem que não deixei de 
pregar-lhes nada que fosse 

proveitoso, mas ensinei-lhes tudo 
publicamente e de casa em casa. 

porque jamais deixei de vos 
anunciar todo o desígnio de Deus 

At. 20.20,27 
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 E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e 
na comunhão, no partir 
do pão e nas orações. 

At. 2.42 



 “Fiel é Deus, o qual os 
chamou 

à comunhão com seu 
Filho Jesus Cristo, nosso 

Senhor” 
1 Co. 1.9 



 Todos os que creram estavam 
juntos e tinham tudo em comum 

Diariamente perseveravam 
unânimes no templo, partiam pão de 

casa em casa e tomavam as suas 
refeições com alegria e singeleza de 

coração, At. 2.44,46 



 “Nós lhes proclamamos o que 
vimos e ouvimos para que 

vocês também 
tenham comunhão conosco. 

Nossa comunhão é com o Pai e 
com seu Filho Jesus Cristo.” 

1 Jo. 1.3 



“A fé é contagiante 
quando a  

comunhão é genuína” 
 

Howard Snyder 
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Howard Snyder 

 E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e 

na comunhão,  
no partir do 

pão e nas orações.  
At. 2.42 



 

“e nos dedicaremos 
à oração e ao 

ministério da palavra.” 
At. 6.4 



 Pedro, então, ficou  
detido na prisão, mas a 

igreja  
orava intensamente  

a Deus por ele. At. 12.5 



 “No sábado saímos da cidade e 
fomos para a beira do rio, onde 

esperávamos encontrar um lugar 
de oração. Sentamo-nos e 

começamos a conversar com as 
mulheres que haviam se reunido ali.” 

At. 16.13 



 “As pessoas podem recusar 
nosso amor ou rejeitar 

nossas palavras, mas não 
têm defesas contra 
nossas orações” 

Rick Warren 
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“Todos estavam cheios 
de temor, e muitas 

maravilhas e sinais eram 
feitos pelos apóstolos.”. 

At. 2.43 

 !



“Portanto, que todo o Israel 
fique certo disto: Este 
Jesus, a quem vocês 

crucificaram, Deus o fez 
Senhor e Cristo”. 

At. 2.36 

 !



 

Quando ouviram isso, ficaram 
aflitos em seu coração, e 

perguntaram a Pedro e aos 
outros apóstolos: “Irmãos, 

que faremos?” 
At. 2.37 



 “E grande temor 
apoderou-se de toda a 

igreja e de todos os que 
ouviram falar desses 
acontecimentos...” 

At. 5.11 



 “A igreja, na verdade, tinha paz 
por toda a Judéia, Galiléia e 

Samaria, edificando-se e 
caminhando no temor do Senhor, 

e, no conforto do Espírito Santo, 
crescia em número. 

At. 9.31 



 “O temor saudável 
provem da fé. O temor 

errôneo provem da 
dúvida.” !

 ! Blaise Pascal!
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“Todos estavam cheios 
de temor, e muitas 

maravilhas e sinais eram 
feitos pelos apóstolos.”. 

At. 2.43 

 !



 

“Disse Pedro: “Não tenho 
prata nem ouro, mas o que 

tenho, isto lhe dou.  
Em nome de Jesus Cristo, 

 o Nazareno, ande” 
At. 3.6 



 

“Os apóstolos realizavam 
muitos sinais e maravilhas 
entre o povo. Todos os que 

creram costumavam reunir-se 
no Pórtico de Salomão.” 

At. 5.12 
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3- PORTAS ABERTAS
“CASA A SERVIÇO DO SENHOR”



2040 - Em relação ao mundo... 
 

“Promova continuamente 
diversificadas e sistemáticas 
oportunidades para atrair 

e evangelizar”  



 

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, 

At. 2.46 



 vídeo



 

Uma das que ouviam era uma 
mulher temente a Deus chamada 

Lídia, vendedora de tecido de 
púrpura, da cidade de Tiatira. O 
Senhor abriu seu coração para 
atender à mensagem de Paulo 

At. 16.14 



 

Depois de saírem da prisão, 
Paulo e Silas foram à casa 

de Lídia, onde se encontraram 
com os irmãos e os 

encorajaram. E então partiram. 
At. 16.40 



 

O Senhor abriu o coração de 
Lídia e  

Lídia abriu as portas de sua 
“casa”. 



 

A palavra grega para 
Casa | habitação | 

“Oikos” 



descreve não somente o núcleo 
familiar (restrito), mas inclui 

familiares, parentes, escravos e 
seus familiares, trabalhadores 

contratados, empregados, amigos 
e até mesmo colegas de trabalho. !



-  Oikos: define-se por uma esfera 
de influência, é um sistema 
social composto através de:  

laços comuns de parentesco, 
tarefas comuns, e ambiente 

comuns.!



Oikos 
Era a unidade social básica  
pela qual a igreja cresceu. 



Jesus lhe disse:  
Hoje houve salvação  
nesta casa! Porque  

este homem também  
é filho de Abraão. Lc.19.19 



Saúdem também a igreja que se 
reúne na casa deles (Priscila 
Áquila). Saúdem meu amado 

irmão Epêneto, que foi o 
primeiro convertido a Cristo na 

província da Ásia. Rm. 16.5 



Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus,  
e o irmão Timóteo, a você, Filemom,  

nosso amado cooperador, à irmã Áfia,  
a Arquipo, nosso companheiro  
de lutas, e à igreja que se  

reúne com você em sua casa 
Fm. 1.1,2 



 

As pessoas são influenciadas por 
três unidades universais dos 

sistemas sociais: 
 (a) o parentesco comum, 
(b) comunidade comum,  

 (c) e os interesses comuns 



Oikos: (rede de relacionamentos) 
é uma maneira  natural para 

compartilhar a mensagem 
sobrenatural com aqueles que 

estão próximos de nós mas 
ainda distantes do Senhor! 
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 1. Integrantes do seu círculo de 
amizade (parentes, amigos, vizinhos e 
colegas de trabalho) são pessoas mais 
abertas. Há uma diferença muito grande 

entre ouvir o Evangelho por meio do 
teste-munho de um amigo e ouvi-lo 

como uma “apresentação religiosa” de 
uma pessoa totalmente estranha. 



 2. Quando a pessoa chega a Jesus 
a partir da sua própria rede de 

relacio-namentos, naturalmente ela 
recebe apoio. Ele tem pelo menos 

um cristão na rede de 
relacionamentos que está perto e se 
interessa pelo crescimento espiritual 

de sua vida. 



 3. Os relacionamentos oikos 
têm a tendência de ganhar 

famílias intei-ras. Depois de uma 
ou duas pessoas da família 

aceitarem a Jesus, muitas vezes 
a família toda é alcançada. 



 4. Evangelizar parentes, amigos e 
colegas de trabalho proporciona 

 a oportunidade singular de 
adaptar a apresentação do 

Evangelho às reais necessidades 
da pessoa que se quer alcançar.  



 “oikos”  
– (rede de relacionamentos) é 

uma maneira  natural para 
compartilhar a mensagem 

sobrenatural com aqueles que 
estão próximos de nós mas ainda 

distantes do Senhor! 



 “oikos”  
– (rede de relacionamentos) é 

uma maneira  natural para 
compartilhar a mensagem 

sobrenatural com aqueles que 
estão próximos de nós mas ainda 

distantes do Senhor! 



 vídeo



Aplicação: 
1- Orar por este assunto 

2- Disponibilizar “casa” | Envolver 
sua rede de relacionamentos 

3- Março e Abril = EBA 


