
O SONHO DO CORAÇÃO DE DEUS 
Atos 2.42-47 

 
 

O que mudou em sua vida depois de sua conversão a Cristo? 
 

Fomos salvos pela Graça e constituídos povo de Deus a fim de 
cumprirmos o sonho do Seu coração. Em Atos capítulo 2 vemos 
como os primeiros cristãos praticaram essa verdade: 
 

Perseveravam na doutrina dos apóstolos 
As pessoas que se convertiam entravam em um contexto de 
aprendizado. Eles agora tinham um Mestre (Jesus) e precisavam 
conhecer as Escrituras, para que pudessem praticar a vida cristã. 
 

Aqueles novos discípulos estavam preocupados em permanecer 
na doutrina dos apóstolos (arrependimento e novo nascimento). O 
que eles queriam saber era como viver o cristianismo no dia a dia. 
 

Completamente diferente do que vemos atualmente. Hoje, o 
Evangelho que anunciam não fala em transformação de vida, mas 
em como ficar rico, sair das dívidas, e outras coisas a respeito 
desta vida. Não ensina as pessoas a serem discípulos de Jesus, 
bons pais, filhos ou maridos. A falta do conhecimento da Palavra 
de Deus tem criado uma geração de cristãos fracos.  
 

Viviam em comunhão 
Aqueles primeiros cristãos tinham um compromisso e uma aliança 
firme de relacionamento uns com os outros. Eles entenderam que 
agora faziam parte de um corpo, de uma família, e não podiam 
mais viver soltos, desligados, correndo atrás somente dos seus 
próprios interesses. 
 

Partiam o pão 
Isso fala da centralidade da obra da Cruz. O que Cristo fez por nós. 
No calvário, ele nos incluiu em sua morte; e na sua ressurreição 
nos de uma nova vida. A comunhão era diária, e tomavam o pão 
juntos com alegria. Assim celebravam sempre a unidade que 
Cristo havia conquistado para eles.  



Oravam juntos 
Eles se reuniam para orar juntos, para dedicar tempo a Deus e à 
leitura da Bíblia. Nos momentos de dificuldade, devemos primeiro 
buscar ao Senhor e à Sua Palavra; depois os conselheiros e outras 
coisas. Assim, os sinais, prodígios e maravilhas acontecem. 
 
Resultado 
Com isso, havia temor de Deus no coração das pessoas. Hoje as 
pessoas não têm mais temor a Deus. O pecado já não é tão grave 
assim. Deus perdoa! Essa é a ideia que muitos têm de Deus. O 
pecado tornou-se uma rotina na vida. Temer a Deus é levar Deus 
a sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. 
 
Nosso modelo 
O projeto da Comunidade da Graça para cumprir este sonho do 
coração de Deus são as células. Um lugar onde aprendemos a 
viver o cristianismo na prática. Onde podemos cuidar e ser 
cuidado, numa vida de comunhão, amor, serviço e unidade. Onde 
cada um recebe proteção, oração e ajuda mútua. 
 
Mas isso não deve acontecer somente nos encontros da célula. 
Isso deve seguir por toda a semana, em outros encontros 
informais, a fim de criarmos laços de amizade mais fortes; para 
que se desenvolvam relacionamentos de confiança onde você 
tenha a liberdade de contar suas tentações. 
 
Você não pode ficar sozinho. Aquele que decide andar sozinho, ou 
já caiu, ou vai cair. Que cada um de vocês seja cuidado, amado e 
protegido.  
 
Aplicação pessoal 
1. Qual a importância da célula na sua vida?  
2. O que você pode fazer de prático para que o sonho do coração 

de Deus se cumpra nesta geração? 
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