
 
 
 
Mensagem e estudo do dia 08.11.15  
 
Atos 2:37-47 
 
Deus continua escrevendo a historia de Salvação  
 
 

1. A historia do inicio a igreja vemos como Deus atuava tocando corações pelas 
pregações dos apóstolos e pelo agir do Espírito Santo nos corações. Palavra e agir 
tocou singularmente que uma multidão de pessoas decidiram entregar suas vidas à 
Jesus . Depois disso a igreja foi se espalhando por Jerusalém, depois vieram 
perseguições e os cristãos foram para Judéia  , Samaria e confins da terra.  

 
PG :  Você sabia que o livro de Atos traz a história do inicio da Igreja no primeiro século. Desde 
aqueles dias sentimos o mover do Espírito Santo em toda terra e a igreja é um sinal da 
presença do reino de Deus ! 
 

2. Ontem e hoje celebramos a festa dos ministérios que são nada mais que o testemunho 
de varias pessoas que também são tocadas pela Palavra de Deus e pelo Espirito Santo. 
São pessoas que sentem em seus corações o testemunho da salvação e também a 
necessidade de servir. Santificação só acontece quando nós estamos nos envolvendo 
no serviço ao Senhor, em temor à sua palavra. “ ninguém verá o Senhor sem 
santificação”( hebreus 12: 14) . É isso que acontece entre nós, somos chamados pela 
palavra e no mover do Espírito Santo. Vemos Deus agindo em meio aos nossos 
pecados e limites, mas a graça e a misericórdia de Deus superam todas nossas falhas e 
anuncia o amor e a salvação em meio a uma geração perversa!  

 
PG :  A santificação é um processo que segue a salvação. Deus chama o discípulo para servir o 
próximo, neste processo somos santificados por Deus? Você está em santificação? 
 

3. Hoje temos aqui diante de nós pessoas que serão batizadas porque também 
perguntaram ao Senhor: Que faremos irmão? Arrependei-vos e crede no Senhor para 
remissão de vossos pecados. Seja adulto ou juvenis todos foram tocados por Deus e 
pela fé serão batizados.    
 
Também teremos aqui irmãos e irmãs que já caminhavam na missão em outros 
contextos de igrejas cristãs. Algumas por mudança de endereço, outras por se 
identificarem com a forma como os metodistas servem a Deus, também decidem vir 
somar conosco na missão e de testemunho da salvação que lhes alcançou um dia.  
 
Chamo a atenção para os juvenis e as juvenis que serão recebidos, alguns batizados na 
infância, consagrados a Deus pelos pais que fizeram seus votos ao Senhor, outros 
serão batizados hoje. “A promessa” diz o texto (vs 39)  era para vossos filhos/as e os 
que o senhor viesse chamar, aqui estamos vendo o agir do Espirito do Senhor sobre 
suas vidas.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
PG : O batismo é um testemunho público de que o coração foi tocado pelo Espírito Santo para 
vivermos o reino de Deus. Os pais que consagram e os consagram a Deus, os filhos são tocados 
pelo Espírito e assumem sua fé confirmando votos do batismo. 

 
 
 

4. Com este testemunho, quantos mais o senhor tocará nesta noite? Você sente o 
testemunho do Espirito do Senhor em sua vida? Qual resposta você dará ao Senhor?  
 

5. Veja os ministérios que o Senhor tem nos dado para o serviço a Deus e ao próximo. 
São testemunhos de perdão, salvação. Esta promessa é para você , seus filhos e 
quantos o Senhor vier chamar . 

 
PG Não precisamos primeiro se sentir “ santo” para depois batizar, mas sim compreender que 
todos somos pecadores e necessitamos a graça e misericórdia de Deus para vencer e ser Salvo 
por jesus Cristo. O batismo sinaliza esta minha fé, isto é arrependimento .  
 
 

6. Hino 266 .    


