
 
 

 
 

O PODER DA COMUNHÃO – PARTE III 
 

  

“Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar 

e proclamar que Jesus é o Cristo.“ (Atos 5:42) 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

John Knox, um grande nome da reforma na Escócia, nos idos de 1570, fez a seguinte oração: 

“Oh, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro!”. Depois de um silêncio, clamava outra vez; “Oh, 

Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro!”. Outra vez profundo silêncio. Então, mais uma vez o 

clamor, com um sentimento profundo: “Oh, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro!”. E Deus 

lhe deu a Escócia. Qual o grau do nosso comprometimento com aquilo que Cristo se 

comprometeu? Quanto amamos o que Deus ama? Uma das partes de grande importância 

em nossos encontros é a questão evangelística. Trazer os que não conhecem o evangelho e 

lhes mostrar o caminho. Este deve ser um dos pilares das Koinonias e Grupos de Encontro.  

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Aproveitando as oportunidades - Quando olhamos para o texto acima vemos que parece que 

algumas coisas poderiam ser deixadas de lado, algumas coisas não eram tão importantes, 

mas, duas coisas neste texto ficam explicitas na dinâmica dos encontros. Elas são tão 

importantes que Lucas, ao registrar a questão ele diz: “Não deixavam...” sinalizando com isso 

que era algo muito importante na composição dos encontros que aconteciam nos templos e 

nas casas. 

 

1. Todos os dias. Eles não perdiam oportunidade de ensinar e pregar sobre Jesus. Eles 

tinham um senso de urgência tão forte que em todos os momentos eles falavam sobre Jesus 

e sua obra no calvário. Todas as reuniões tinham esse viés, Cristo e Ele crucificado. Nossas 

Koinonias e Grupos de Encontro não devem ser diferentes. Sempre que se fazer oportuno, 

devemos apontar nossas reflexões para a cruz e a ressurreição do Senhor. Claro que às vezes 

não vai aparecer um visitante e que o plano de salvação não será necessário, mas, a 



mensagem da cruz deve estar sempre na mente e no coração de todos para que ao aparecer 

a chance de falar do Senhor, não se perca o momento. “Pregue a Palavra, esteja preparado a 

tempo e fora de tempo...” (2 Tm 4:2). Paulo ao instruir o jovem Timóteo fala da necessidade 

que temos de em todo o tempo estarmos com a Palavra no coração, mente e boca para falar 

do nosso Senhor.  

 

2. Ensinavam e proclamavam. Porque Lucas faz questão de distinguir essas duas palavras? 

Não há como negar o uso proposital delas para dizer o que acontecia nos encontros. Eles 

ensinavam sobre Cristo, e não só ensinavam, mas explicavam com base possivelmente nos 

registros do A.T. que Jesus era o Cristo. Na bíblia King James, eles colocam que eles 

ensinavam que Jesus Cristo era o Messias. Em ambos fica evidente que o intuito era através 

do ensino de forma sistemática, eles construírem na mente deles a mensagem que os 

profetas profetizaram no passado, que Jesus era o Cristo. Com certeza, a questão de ensinar 

e pregar eles aprenderam do próprio Senhor, e com isso eles davam continuidade a forma 

que Jesus fazia. “Depois de terminar de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e 

pregar nas cidades da Galileia” (Mt 11:1 / Mc 1:21 / Rm 15:4). O ensino era a ferramenta usada 

por Cristo e que continuou na igreja primitiva. E esse ensino era direcionado a revelar que 

Jesus era o Cristo. Não podemos perder a oportunidade que temos nos encontros e deixar 

de ensinar sobre a pessoa de Jesus. Apresentá-lo como Senhor e Salvador. Apresentar seu 

nascimento, vida, morte e ressurreição. Claro que às vezes não se tem visitantes e que 

mesmo com visitantes, não se deve ficar dizendo os jargões tão conhecidos na evangelização, 

mas, uma palavra sábia e prudente fará com que aquele que não conhece o Senhor tenha 

acesso ao plano de salvação.  

 

3. Pontos a considerar: 

- O líder e o auxiliar devem ter um bom conhecimento sobre os evangelhos.  

- O ensino sobre Jesus deve abranger toda a obra de salvação. 

- O ensino deve ser bem claro, objetivo e cativante.  

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Às vezes a chave do coração de um visitante em nosso encontro está em nossas mãos e 

devemos ter sabedoria, zelo e cuidado para não deixar de usá-la. Nosso chamado e vocação 

é anunciar Cristo e não levar as pessoas a uma sensação de bem-estar. A sensação de bem-

estar e paz será uma consequência depois de levarmos uma pessoa a Jesus.  
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