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1 SERMÃO

ASSUNTO: Dons espirituais.
OBJETIVO: Falar para a igreja atual a necessidade de se ajustar aos sinais da igreja
primitiva
TEXTO: At 2:42-47.
TESE: Quando a igreja está sendo dirigida pelo Espírito mostra as evidências de
Atos.

INTRODUÇÃO:
Temos na igreja primitiva o exemplo bíblico de uma igreja pura (1º selo do Ap
6:1-2, período de 31-100 d.C.). O Espírito Santo tinha sido derramado sobre a igreja.
Cento e vinte crentes, aproximadamente, receberam o Espírito Santo – um poder
totalmente celestial, que envolveu as suas vidas.
Nós, Adventistas, falamos muito do Espírito Santo no passado (Pentecoste) e no
futuro (Chuva Serôdia). Porém, falamos pouco sobre esta Pessoa da Trindade (que
não é um método de ação).
Existem manifestações e provas de uma igreja que seus membros estão cheios do
Espírito do Senhor.

I. Estudo da Palavra de Deus (v. 42)
1) Perseveraram na doutrina dos apóstolos
2) O primeiro sinal é sermos uma igreja bíblica

ILUSTRAÇÃO:
“Empunhe a sua Bíblia inteira, não uma parte dela. Um guerreiro não se engaja em
batalha apenas com um pedaço da espada” – Moody.
Edgard Schwants, Califórnia (EUA), com 84 anos de idade, já leu a Bíblia 161 vezes,
aduzindo-se a circunstância de que conta apenas com um olho.
Deixe a Bíblia encher sua mente, orientar o seu coração e guiar os seus passos.

II. Comunhão (v. 42)
1) Compartilhar nossos recursos materiais e nossas potencialidades inatas, inclusive
trocando serviços na comunidade.
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2) Princípio de caridade. Dar na medida que alguém tenha necessidade.
Se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito, não podemos estar alheios às
necessidades dos irmãos e as do nosso próximo.

ILUSTRAÇÃO:
A igreja cristã e a pessoa cristã se mantém sadias somente quando uma das mãos é
estendida para receber de Deus, enquanto a outra é para partilhar com outro
homem.
A igreja só é igreja quando existe para os outros.

III. Evangelismo (v. 47).
1) Com soberania de Deus “acrescentava-lhes o Senhor” – somos instrumentos,
quem concede é o Espírito Santo.
2) Naturalidade: “Dia a dia” – evangelismo natural.
Louvor – “louvando a Deus” – estilo de vida coerente
Simpatia – além de ter a verdade, devemos ter o método certo: a simpatia
Ilustração
“A igreja é uma sociedade missionária com a tarefa primordial de dar testemunho da
obra redentora de Cristo, e não uma organização política, nenhuma entidade de
reforma social” – Billy Graham.
“A igreja que não é missionária mostra ser uma igreja sem cruz e se torna uma igreja
sem fé”.

CONCLUSÃO:
A igreja que estuda a Palavra de Deus, que os irmãos vivem em comunhão e que
evangeliza, é uma igreja que cresce espiritualmente e em número de salvos.
Lutemos para mantermos uma igreja segundo o coração de Deus.
Quantos querem, pela graça de Deus, serem dirigidos pelo Espírito Santo e serem
parte de uma igreja poderosa, onde o Dirigente é o Espírito Santo de Deus?
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