EKKLESIA – A IGREJA
1 Pedro 2.9

Date: Abril 6, 2008 Place: Ft Lauderdale, USA By: Rev. Eronides DaSilva

INTRODUÇÃO:
Dia do nascimento é muito importante para cada um de nós. Nasci em Corrientes, município de
Catende, no Estado de Pernambuco, no dia 17 de Abril de 1939, mês de Nissan! No mês de Nissan
Adão foi criado; a primeira Pascoa foi celebrada no deserto; Jesus Cristo entrou em Jerusalém! O Dia
do Presidente nos EUA é celebrado todos os fevereiros do ano, em memória a Abraão Lincoln. A Igreja
também nasceu numa promessa gloriosa em Mateus 16.18 - “Edificarei a minha Igreja”!
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Formação dos povos: três raças e uma língua tronco – em Noé!
Divisão dos povos: três raças e três línguas tronco – em Babel!
Formação do povo de Deus: doze tribos e uma língua tronco – em Abraão!
Formação da igreja: multidões e várias línguas tronco – em Jesus!

ESBOÇO:
1. A IGREJA NASCEU NA GRANDE EPOPÉIA: At 2.1 – “Cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar; e, de repente, veio do céu um som, como de um vento
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles
línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que
falassem.”
2. A IGREJA É CHAMADA PARA FORA DO MUNDO: Lc 23.43 – “E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim, quando entrares no teu Reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás
comigo no Paraíso.”
3. A IGREJA É CHAMADA DE NOIVA: Ef 5.25 – “Vós, maridos, amai vossa mulher, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.”
4. A IGREJA É CHAMADA DE UM SACERDÓCIO: 1 2.9 – “Mas vós sois a geração eleita, o
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz.”
5. A IGREJA É CHAMDA DE GALHOS: Jo 15.5 – “Eu sou a videira, vós, as varas; quem está em
mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.”

6. A IGREJA É CHAMAD DE UM EDIFÍCIO: 2.20-21- “edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado,
cresce para templo santo no Senhor.”
7. A IGREJA É CHAMADA DE REBANHO: Jo 10.16 – “Ainda tenho outras ovelhas que não são
deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e
um Pastor.”

CONCLUSÃO
Após dez dias da ascensão de Jesus ao céu, os discípulos, segundo a ordem do Senhor, estavam reunidos
em um número de quase 120, em Jerusalém, esperando a promessa do Consolador (At 1.4,5). De
repente, um som invadiu o cenáculo onde estavam reunidos, e todos foram batizados com Espírito
Santo e com fogo (At 2.1-4). A Igreja, que fôra fundada na cruz do Calvário, foi inaugurada naquela dócil
dia! Para um evento de tamanha importância, Deus permitiu que estivesse em Jerusalém, representantes
de todas as etnias daquela época, os quais evidenciaram a grande mensagem salvadora naquela tarde (At
2.7-12). Foi sim, um final diferente para uma festa judaica, especialmente, a de Pentecoste. A autoridade
que revestiu o apóstolo Pedro e os demais, fez eles saírem para fora; e trazerem a mensagem da morte,
ressurreição e ascensão de Cristo para os presentes. Como não podia ser diferente, quase 3.000 almas
foram agregadas à Igreja que recém havia sido inaugurada.
Finalizando a “Verdadeira Festa de Pentecoste”, estes novos convertidos regressaram às suas cidades e
países, levando consigo a mensagem pentecostal de salvação. Como resultado, vemos a expansão da
Igreja, alcançando toda Ásia Menor, Europa, África e Palestina. Porém, à medida que estes apóstolos iam
saindo do cenário pela persseguição, outros eram levantados por Deus com o mesmo zelo e autoridade,
a fim de defender a Doutrina e o Rebanho do Senhor. Mais tarde, Ternuliano confessa: “somos de
ontem, mas já deixamos os vossos templos vazios”!

