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PRECISAMOS VOLTAR AO PRIMEIRO AMOR 
 
Pregação feita em 8/11/05 
 
 
ATOS  4. 32-35 
 
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”. 
 
Versículo 32  

�� Ausência de egoísmos 
�� Unidos com um pensamento e sentimento 
�� Ausência de inveja 
�� Um total sentimento de solidariedade 

 
João 7. 18 “Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória 
daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça”. 
 
Versículo 34  

�� Para hoje uma igreja utópica, uma ficção (não haviam necessitados) 
�� Existe também a falsa aparência (vergonha, orgulho) 
�� Nosso ‘eu’ verdadeiro deve estar acima de tudo 

 
Atos 2. 42-47 

�� 42 – viviam em comunhão (não em desunião) 
�� 43 – havia temor ao senhor (Ezequiel 8. 6-18) 
�� 44,45 – não existiam ricos, nem pobres, um ajudava ao outro 
�� 46,47 – amavam estar juntos no templo 

 
�� Era um cristianismo movido a oração 
Atos 1. 14 “Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as 
mulheres, e Maria mãe de Jesus, e com seus irmãos”.  
Atos 1. 21-26  
                     
�� Quando Pedro foi preso por Herodes a igreja estava orando 
Atos 12. 5 “Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a 
Deus”. 
Atos 12. 12 “E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por 
sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam”. 
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�� Jesus nos foi o maior exemplo de oração. Lucas 6. 12-16. 
 
�� Era uma igreja que tinha o discernimento de Espírito. Atos 5. 1-12 (Ananias e Safira) 
 
�� Dentro do corpo de Cristo não há lugar para hipocrisia e mentira. 
 
�� Precisamos zelar pela verdade. 
 

MAS DO QUE PRECISAMOS PARA VOLTAR AO PRIMEIRO AMOR? 
 

1. Precisamos de ousadia e de estarmos cheios do Espírito Santo. Atos 4. 31 “E, tendo 
orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito 
Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus”; 

2. Perseverança. Atos 2. 42 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na 
comunhão, e no partir do pão, e nas orações”. Daniel 12. 13 “Tu, porém, vai até ao 
fim; porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias”; 

3. Precisamos ser obedientes. Atos 1. 4 “E, estando com eles, determinou-lhes que 
não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que 
(disse ele) de mim ouvistes”; 

4. Precisamos ter temor à santidade de Deus. Apocalipse 20. 11-12 “E vi um grande 
trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o 
céu; e não se achou lugar para eles. -  E vi os mortos, grandes e pequenos, que 
estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da 
vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, 
segundo as suas obras”; 

5. Precisamos ter amor ao próximo; 
6. Precisamos ter o reino de Deus como alvo. Mateus 6. 33 “Mas, buscai primeiro o 

reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”. 


