At 4.23-5.11

A UNIDADE DA IGREJA

Intrepidez para com Deus e na pregação

32- Da multidão dos que CRERAM, UMA era a MENTE e UM Grandiosa graça
o CORAÇÃO. Ninguém considerava unicamente SUA coisa alguma que POSSUÍSSE, mas COMPARTILHAVAM TUDO […]. Com grande PODER os apóstolos
continuavam a TESTEMUNHAR da RESSURREIÇÃO do Senhor Jesus, e GRANDIOSA GRAÇA estava sobre TODOS eles. Não havia pessoas NECESSITADAS
[…], pois os que possuíam TERRAS ou CASAS as VENDIAM, traziam o DINHEIRO da VENDA e o colocavam aos PÉS dos apóstolos, que o DISTRIBUÍAM
segundo a NECESSIDADE de CADA UM. JOSÉ, um LEVITA de Chipre a quem
[…] deram o nome de BARNABÉ, que significa “ENCORAJADOR”, vendeu um
CAMPO […], trouxe o DINHEIRO e o colocou aos PÉS dos apóstolos. 37

Intrepidez com possessões

5.1- Um homem chamado ANANIAS, com SAFIRA, sua
Ananias e Safira
mulher, TAMBÉM vendeu uma propriedade. Ele RETEVE parte do dinheiro para
SI, sabendo DISSO também sua MULHER; e o RESTANTE levou e colocou aos
PÉS dos apóstolos. Então […] Pedro: “Ananias, como você permitiu que SATANÁS enchesse o seu CORAÇÃO, ao ponto de você MENTIR ao ESPÍRITO
SANTO e GUARDAR para si UMA PARTE […] que recebeu pela propriedade?
Ela não LHE pertencia? E, depois da VENDIDA, o dinheiro não estava em SEU
poder? O que o LEVOU a PENSAR em FAZER tal coisa? Você NÃO mentiu aos
HOMENS, mas SIM, a DEUS”. Ouvindo isso, Ananias caiu MORTO. Grande
TEMOR apoderou-se de TODOS os que ouviram […]. Então os moços […]
levaram-no para fora e o SEPULTARAM. Cerca de três horas mais tarde, entrou
sua MULHER, SEM saber o que havia ACONTECIDO. Pedro: “[…] foi ESSE o
preço que vocês conseguiram pela PROPRIEDADE?” Respondeu ela: “SIM, foi
ESSE mesmo”. Pedro […]: “Por que VOCÊS entraram em ACORDO para
TENTAR o ESPÍRITO SANTO? Veja! Está a porta os PÉS dos que sepultaram
seu MARIDO, e eles A levarão tembém”. Naquele mesmo instante, ELA caiu
MORTA […] os moços […] a sepultaram ao LADO de seu MARIDO. E grande
TEMOR apoderou-se de TODA a IGREJA e de TODOS os que OUVIRAM falar
desses ACONTECIMENTOS.
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Intrepidez com as pessoas e com o pecado

E grande temor apoderou-se de toda a igreja

A Igreja
Unida na
Disciplina

23- Quando foram SOLTOS, Pedro e João voltaram para os seus Soberano
companheiros e CONTARAM TUDO que […] os LÍDERES RELIGIOSOS lhes
tinham DITO. Ouvindo ISSO, levantaram JUNTOS a VOZ a DEUS, dizendo:
“Ó SOBERANO, tu fizeste os CÉUS, a TERRA, o MAR e TUDO o que neles há!
TU falaste pelo ESPÍRITO SANTO por […] nosso pai DAVI: ‘Por que se ENFURECEM as NAÇÕES, e os POVOS conspiram em VÃO? Os REIS da terra se
levantam, o os GOVERNANTES se reúnem contra o SENHOR e contra o seu
UNGIDO’. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos REUNIRAM-se com os GENTIOS e
com o povo de ISRAEL nesta cidade, para CONSPIRAR contra o teu SANTO
servo JESUS, a quem UNGISTE. Fizeram o que o teu PODER e a tua VONTADE
haviam DECIDIDO de ANTEMÃO […]. Agora, SENHOR, considera as AMEAÇAS deles e CAPACITA os teus servos para ANUNCIAREM a tua palavra CORAJOSAMENTE. ESTENDE a tua MÃO para CURAR e realizar SINAIS e MARAVILHAS por meio do NOME do teu servo JESUS”. Depois de ORAREM,
TREMEU o lugar em que estavam REUNIDOS; todos ficaram CHEIOS do
ESPÍRITO SANTO e anunciavam CORAJOSAMENTE a PALAVRA de Deus.

Compartilhavam tudo

A Igreja
Unida na
Distribuição

Levantaram juntos a voz a Deus

A Igreja
Unida na
Oração

Intrepidez
pelo Espírito:
Oração efetiva:
>juntos com a voz
>a Deus
>reconhecimento
do Soberano
>as Escrituras
citadas
>o problema
>a petição
>a resposta
Emoções/atitudes:
alívio, dependência,
expectativa,
sinceridade, respeito,
alegria, unidade,
generosidade,
surpresa, coragem,
encorajamento,
conspiração,
confronto, temor
O Espírito Santo:
>falou pelas
Escrituras do AT;
>encheu os
discípulos de
coragem;
>deu Pedro coragem
& discernimento;
>foi ‘tentado’ por
Ananias & Safira.
Tudo pela Fé:
Fé pedindo,
4.23-31;
Fé compartilhando,
4.32-37;
Fé confrontando,
5.1-11.

(1) Oraram pelo poder divino e receberam a plenitude do Espírito para anunciar a Palavra corajosamente. (2) “Falaste pelo Espírito Santo”
afirma a inspiração do AT. (3) Devo citar mais das Escrituras nas minhas orações. (4) O tema central na pregação dos apóstolos foi a ressurreição de Jesus, o ponto referencial para o avanço da Igreja. (5) Ananias e Safira eram como muitos na igreja de hoje: queriam servir a
Deus em parte, enquanto apareciam generosos diante dos outros, porém, realmente avarentos na vida particular. (6) Depois de Atos 5, sem
dúvida, outros na igreja também mentiram ao Espírito e não morreram como A & S; mesmo assim, o silêncio do Céu não é o consentimento
do Céu, e um dia tudo será esclarecido! (7) Satanás sempre está pronto para aproveitar a carnalidade do crente para impedir a obra de Deus
e destruir a unidade da igreja. (8) Na sua igreja, qual é a necessidade maior? Oração e pregação? Obra social? Zelo pela santidade?

