VIRTUDES DE UMA IGREJA VITORIOSA

Texto: Mt 16.18,19; 28.19-20 “Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;19 dar-teei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que
desligares na terra será desligado nos céus.”
28.19 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo;20 ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.”
Introdução: Quando observamos a história da Igreja Primitiva, percebemos nela uma
igreja vitoriosa em todos os aspectos de seu viver, apesar das lutas pelas quais passou.
Numa época em que a cada esquina há uma porta aberta com o título de igreja, fazse necessário insistirmos na informação bíblica que irá definir o perfil de uma igreja triunfante. Quais são, portanto, as virtudes de uma igreja vitoriosa?
I. TESTEMUNHO INTEGRAL
1. Testemunharam no Sinédrio, At 3.9,10 “Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a
Deus,10 reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à Porta Formosa do
templo; e todos ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera.”
A t
5.28,29 “Não vos admoestamos expressamente que não ensinásseis nesse nome? e eis que
enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29
Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a Deus que aos homens.”
2. Testemunharam em todas as partes, Mc 16.20 Eles, pois, saindo, pregaram por
toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam.
At 8.30 E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventura, o
que estás lendo?
3. Testemunharam em todo o mundo, Mc 16.15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura.
4. Testemunharam com poder, At 1.8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária,
e até os confins da terra.
At 8.4 No entanto os que foram dispersos iam por
toda parte, anunciando a palavra.
5. Testemunharam com ousadia, At 4.31 E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que
estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.

II. DOUTRINA SADIA (At 2.42)
1. A doutrina de Deus, Dt 32.2 Caia como a chuva a minha doutrina; destile a minha
palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva.
2. A doutrina sã, Tt 2.1 1 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
3. A doutrina evita os desvios da fé, 1 Tm 6.3-53 Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina
que é segundo a piedade,4 é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de
palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas,5 disputas de homens
corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro;

4. A doutrina conduz à vitória final, Ap 3.8,10 Conheço as tuas obras (eis que tenho
posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar), que tens pouca força, entretanto
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 10 Porquanto guardaste a palavra da
minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo
inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.

III. PROFUNDO TEMOR
1. Um temor verdadeiro, At 2.43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos pelos apóstolos.

2. Um temor pleno, At 5.11 Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram
estas coisas.

3. Um temor santo, 1 Pe 2.18 Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos
senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. 1 Pe 3.1-2 Semelhantemente
vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos; para que também, se alguns deles não obedecem
à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, 2 considerando a
vossa vida casta, em temor.

IV. SUA COMUNHÃO COM O ESPÍRITO SANTO
1. Comunhão no Espírito nos Dons, At 5.1-5 Mas um certo homem chamado Ananias,
com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, 2 e reteve parte do preço, sabendo-o também sua
mulher; e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 3 Disse então Pedro: Ananias, por
que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço
do terreno? 4 Enquanto o possuías, não era teu? e vendido, não estava o preço em teu poder? Como,
pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5 E Ananias,
ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto.
2. Comunhão com o Espírito no Fruto, Gl 5.22,23 Mas o fruto do Espírito é: o amor, o
gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. 23 a mansidão, o domínio
próprio; contra estas coisas não há lei.
3. Comunhão com o Espírito como Guia, At 8.29 Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e
ajunta-te a esse carro.
4. Comunhão com o Espírito nas decisões, At 13.1-3 Ora, na igreja em Antioquia
havia profetas e mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
colaço de Herodes o tetrarca, e Saulo. 2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam,
disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3 Então,
depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram.

V. SEU CRESCIMENTO PERMANENTE
1. Por que cresciam? Porque evangelizavam, At 4.4 Muitos, porém, dos que ouviram
a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase cinco mil.;
At 5.14 E cada vez
mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número tanto de homens como de mulheres,
2. Como cresciam? Em todas as dimensões, At 2.46-47 E, perseverando unânimes
todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, 47
louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam
sendo salvos.
3. Por que não paravam de crescer? Porque não paravam de evangelizar, At 8.4
No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra.

CONCLUSÃO: Tudo o que precisamos fazer para sermos uma igreja vitoriosa, é
seguir a doutrina bíblica. Fazendo isso, as marcas da Igreja Primitiva poderão também ser encontradas na nossa igreja.

