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INTRODUÇÃO:
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em
toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam
estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com
todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unánimes todos os dias no templo, e partindo
o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.”
ESBOÇO:
1. Eram devotados à Palavra de Deus: – guardar, pregar, defender (Js 1.8) –“ Não se aparte da
tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a
tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.”
= Não estou falando sobre versões, impressões, gráficos! Mas sobre o logos de Deus!
2. Eram devotados ao Povo de Deus: (Rm 12.16) – “Sede unánimes entre vós; não ambicioneis coisas
altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos;”
 comunitário – carro, casa, sapato
 familiar – escola, saúde, casamento
 pessoal – frustrações, decepções, rancores:
= Estou falando sobre as necessidades da alma do nosso próximo!
a. Eram devotados ao próprio Deus: (Sl 42.1) – “Assim como o cervo brama pelas correntes das
águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus! A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?”
= Estou falando de um Deus El-samah, que está aqui, que está próximo de você!
CONCLUSÃO:
Durante o tempo neotestamentário, muitos judeus devotos de vários países iam a Jerusalém para
observar a Festa da Páscoa e ficavam até a Festa de Pentecostes. Daí a razão, de haver em
Jerusalém judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. (At 2.5b) Os
discípulos foram sumamente devotados às instruções de nosso Senhor Jesus Cristo!

