MARCAS DE UMA IGREJA AVIVADA
(Atos 2.42-47)

INTRODUÇÃO:
O começo da história da igreja cristã é o nosso parâmetro referencial pelo fato
das ações de Deus ali serem muito claras e bem definidas por um propósito crescente,
bem como uma postura de disponibilidade de vidas que estavam dispostas a serem
preenchidas pelo poder de Deus no âmbito da experiência, e que fariam desta
comunidade o modelo para outras tantas de épocas posteriores.
A narrativa aqui compartilhada nos mostram as escolhas que marcam
profundamente uma igreja avivada e por isto nosso foco hoje passa pela seguinte
frase:
UMA IGREJA AVIVADA POSSUI MARCAS PROFUNDAS
QUATRO MARCAS PROFUNDAS DE UMA IGREJA AVIVADA:
I - PERSEVERA NA COISA CERTA – (Vs. 42)






Que tinha como alvo foco e norteador o ensinamento apostólico – (At 5:42)
Bem como na função relacional a persistência sempre da comunhão – (Rm 12:10)
Priorizando assim também a cultura da mesa no partilhar do pão – (Jo 17:23)
Tudo sempre regado com muita dedicação na oração – (I Ts 5:17)
Bem diferente da cultura de prioridades dos crentes do nosso tempo presente

II - CULTIVA UM AMBIENTE DE TEMOR – (Vs. 43)




Que era pertinente a individualidade inerente à cada crente – (Pv 9:10; Pv 14:27)
Que tinha como resultado direto os sinais e prodígios por meio dos apóstolos – (At
9:31 … contexto)
Bastante distante daquilo que se vê na prática cristã frouxa dos dias de hoje

III - PRESERVA A ESSÊNCIA DE COMUNIDADE – (Vs. 44-45)





Que era resultado direto do ato de se crer – (II Co 5:7)
Que produzia desprendimento da cultura egoísta do mundo – (Fp 2: 1-5)
Que solidarizava atenção material àqueles mais necessitados – (At 20:35)
Bem distante da cultura avarenta que permeia a nossa sociedade nos dias de hoje
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IV - PERMANECE NO AMBIENTE DE ESPIRITUALIDADE – (Vs. 46-47)





No contexto das reuniões no templo – (Hb 10:25)
No contexto da comunhão nas casas – (At 20:20)
No contexto das relações na sociedade – (Mt 5:16)
Que prima em fincar raízes profundas que estruturam tal ambiente

CONCLUSÃO:
1. Qual sua postura em relação a fazer parte dum grande movimento de busca por um
avivamento em nossa comunidade e nação?
2. As marcas enxergadas na igreja primitiva te inspiram a buscar juntamente com
outros um avivamento espiritual poderoso em nossa igreja e cidade?
3. Que tipos de sacrifícios (preço) você estaria disposto a pagar para ver este
derramar de Deus acontecendo na sua vida e na igreja do Senhor no Brasil?
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