Betel Dominical 3º Tri 2017 | Evangelismo, missões e discipulado

Lição 09

O legado missionário
da Igreja Primitiva
Texto Áureo

“Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a
terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras
dignas de arrependimento.” At 26.20

Verdade Aplicada

Um dos grandes legados deixado pela Igreja Primitiva foi a perseverança em anunciar a
Palavra.

Textos de Referência
At 1.4,5,7,8

INTRODUÇÃO

Os primeiros membros da Igreja, apesar da oposição, não perderam o foco da evangelização.
Eles obedeceram a Jesus e ao Espírito Santo, que conduziu toda a obra, de maneira que eles
alvoroçaram o mundo em sua época (At 17.6).

1. OS MANDAMENTOS MISSIONÁRIOS
Alguns mandamentos foram dados por Jesus antes de Sua partida. Estes mandamentos
foram chaves preciosas, que abriram a porta do crescimento da Igreja Primitiva e de todos os
tempos.

Comente:

1.1 Deu mandamento pelo Espírito Santo
1.2 Determinou-lhes que recebessem poder
1.3 Determinou-lhes o campo de atuação
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2. O ESPÍRITO SANTO NA OBRA MISSIONÁRIA
O Espírito Santo despertou nos discípulos o desejo de compartilhar o Evangelho. Em Atos,
encontramos o Espírito Missionário formando uma Igreja missionária e capacitando-a para o
cumprimento da tarefa. Vejamos três maneiras da atuação do Espírito Santo:

Comente:

2.1 Ele desceu no dia de Pentecostes
2.2 Ele opera sinais
2.3 Ele separa e envia missionários

3. PRINCIPAIS MISSIONÁRIOS
Todos os discípulos diretos do Senhor Jesus, após a descida do Espírito Santo, tornaramse comprometidos com a missão de anunciar o Evangelho da salvação. A maioria deles morreu
brutalmente, cumprindo a missão fora de seu lugar de origem. Neste ponto, destacaremos os
dois personagens mais notáveis do livro de Atos.

Comente:

3.1 O apóstolo Pedro
3.2 O apóstolo Paulo
3.3 Outros apóstolos

CONCLUSÃO

O legado missionário da Igreja Primitiva foi constituído de homens que receberam uma
visão celestial. Homens simples, mas com um diferencial: a presença do Espírito Santo em suas
vidas. Esse poder ainda está ao alcance de todos. É necessário crer e, assim, veremos a glória
de Deus (At 2.39).
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