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ATOS 4. 32-35 “E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia 
que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. -  
E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 
em todos eles havia abundante graça. -  Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora 
vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. -  E repartia-se a cada um, segundo a 
necessidade que cada um tinha.” 
 
�� A igreja de Jesus assim começou e tinha as seguintes características: humildade, 

sinceridade, servidão, respeito e temor a Deus. ( Comentário ) 
 
�� E a palavra de Deus diz em atos 5. 12 que “E muitos sinais e prodígios eram feitos 

entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre 
de Salomão.” 

 
�� Eram homens que centravam sua vontade na vontade de Deus. 

 
�� Eram homens que viviam para Deus e não para eles mesmos. 

 
�� Eram homens que não mediam esforços para levarem a palavra de Deus; não medias 

esforços para fazerem a obra de Deus.  
 

�� Foram homens que deram a própria vida pelo amor de Jesus.  
 
�� O MUNDO evoluiu, já há mais de 2000 anos que Jesus veio para nos salvar e parece 

que o cristão, o cristianismo tomou outro rumo, oposto dos cristãos da igreja 
primitiva. 

 
(COMENTÁRIO SOBRE A EVOLUÇÃO GALOPANTE DO SÉCULO XX – AS 

INVENÇÕES) – 
Televisão, satélites, viagens espaciais, carro, o avião... 

 
�� Mas será que o homem evoluiu na mesma rapidez que a modernidade? 
�� Será que o homem mudou seu coração desejoso de poder? 
�� Será que deixou o egoísmo para trás? 
�� Será  que abandonou a cobiça? 
�� Ou será que sua situação interior ficou pior? 
 
�� Devemos lembrar mais uma vez que o século XX trouxe mudanças radicais e 

incríveis para toda a humanidade. 
 
�� Gostemos disso ou não, cada um de nós é afetado diariamente pela modernidade, a 
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qual, na verdade está moldando nossa vida. 
 
�� Num paradoxo disso tudo, a modernidade, porém, trouxe um profundo vazio, e 

desconforto sobre os valores tradicionais, os quais são constantemente banidos da 
sociedade. 

 
�� A impressão é que fazemos como Esaú, vendemos nossa alma em troca de conforto 

social e tecnológico. 
 
�� A impressão é que estamos trocando nossa salvação por um prato de lentilhas 

tecnológicas, modernas e confortáveis. 
 
�� E aqui apontamos o grande declínio do cristianismo. 
 
�� Quantos querem ser missionários em lugares inóspitos? Numa aldeia africana, na 

índia, na gelada Sibéria, onde o índice de alcoolismo é enorme?  
 
�� Quantos estão nas praças hoje bradando a palavra de Deus? 
�� Quantos sentem o chamado missionário no coração? 
�� Quantos hoje se dispõem a jejuar por uma causa? 
�� Quantos pais jejuam por seus filhos atualmente? Lembra-se do que Jò fazia por seus 

filhos? Veja Jó 1.4-5 “  E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes 
cada um por sua vez; e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem 
com eles. -  Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava 
Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o 
número de todos eles; porque dizia Jó: Talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a 
Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente.” 

 
�� Quantos estão dispostos a se entregarem de  corpo e alma pela causa do evangelho? 
�� O grande problema do nosso cristianismo moderno é que a busca pelo status, a busca 

pelo conforto está sufocando a verdadeira busca pelo reino de Deus. 
 
�� No tempo de nossos avós não havia as regalias que temos hoje. Para se chegar a casa 

de um irmão para fazer uma oração, às vezes andava-se quilômetros, e hoje basta um 
telefonema e faz-se a oração ali mesmo de onde se está. 

 
�� Temos templos moderníssimos, com sistemas de alarme, ar-condicionado, cadeiras 

confortáveis, instrumentos modernos, a própria tecnologia infiltrada nas igrejas. Mas 
será que não está faltando algo? A verdadeira presença do Espírito do Senhor? O 
verdadeiro culto, com corações arrependidos, cheios de amor para dar ao semelhante? 

 
�� O homem está trocando o Deus todo poderoso pelo seu bem-estar, pelo seu 

comodismo. Está colocando seu egoísmo acima de tudo. O que vale é o seu querer e 
não a vontade de Deus em sua vida. 

 
�� Que tipo de cristianismo vivemos hoje? (comentário do que disse GHANDI) 
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�� SE Jesus voltar agora, quantos de nós que dizemos que somos cristãos seremos 
arrebatados? 

 
�� Será que podemos dizer com toda certeza “se a trombeta tocar hoje, serei 

arrebatado”? Será que temos essa convicção? Ou será que existe uma pequena pedra 
que está nos afastando de Deus? 

 
�� Quantos de nós estamos realmente com a vida no altar? Vivendo com temor a Deus? 

Será que estamos andando por onde Deus se agrada? Será que estamos praticando o 
que agrada a Deus? Será que nossos pensamentos causam alegria a Deus? 

 
�� É tempo de fazermos uma profunda análise do nosso comportamento, das nossas 

atitudes perante a Deus, que vê tudo e tudo sabe. 
�� É tempo de rasgarmos nossos corações e não nossas vestes. 
�� É tempo de sermos mais solidários com o semelhante. 
 
�� Os sinais dos tempos estão aí fora, só não ver quem não quer. 
 
�� Jesus está às portas, não podemos mais ignorar esse fato. 
 
�� Não podemos nos calar diante das calamidades, da frieza dos corações dos últimos 

dias. 
 
�� Em 2  Timóteo 3. 1-5 fala exatamente da extrema corrupção nos últimos temos: “  

SABE, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. -  Porque 
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, -  Sem afeto natural, irreconciliáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, -  Traidores, 
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, -  Tendo 
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.” 

�� Jesus está voltando, não percamos essa benção por nada neste mundo. 
 
�� Lembre-se, nossa morada não é aqui, mas com o pai celestial. 
 
Contemple esse dia em sua vida: ‘Jesus pairando nas nuvens e lhe chamando – vem servo 
bom e fiel, vem desfrutar da morada de meu Pai’ – aleluia! 
 
Que você possa dizer o que está em 2 Timoteo 4. 7-8 “Combati o bom combate, acabei a 
carreira, guardei a fé. -  Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, 
justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem 
a sua vinda.” 
QUE DEUS TE ABENÇOE E TE ILUMINE SEMPRE. AMÉM! 
 
(Esse texto começou a ser escrito em 17/3/2003, segunda-feira, às 22h20min e terminou no 
dia23/3/2003, às 14h30min – domingo. 


