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O SONHO DO CORAÇÃO DE DEUS 
Pr. Carlos Alberto Bezerra 

 
Sentir  
 

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

Fomos salvos pela Graça e constituídos povo de Deus a fim de cumprirmos 
o sonho do Seu coração. Em Atos 2.42-47 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). 

 
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, 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. 
 
RESULTADO 
O que aqueles primeiros cristãos queriam saber era como viver o 

cristianismo na prática. Com isso, havia temor de Deus no coração das pessoas, 
e muitos se convertiam pelo testemunho dado por estes homens e mulheres 
transformados pelo poder de Deus. 
 

Refletir 
 

Deus nos criou com valor e propósito, à sua imagem e semelhança. Não 
somos fruto do acaso. Existimos porque Deus desejou que assim fosse. O 
pecado tentou roubar isto de nós. Porém, em Cristo, Deus restaurou nossa 
identidade, para vivermos uma vida segundo os seus propósitos. 

 
Infelizmente, hoje, há um falso evangelho sendo pregado que não ensina as 

pessoas a serem discípulos de Jesus, nem a obedecer seus mandamentos. A 
falta do conhecimento da Palavra de Deus tem gerado cristãos fracos. 

 
Vivemos um momento no cristianismo onde as pessoas perderam o temor a 

Deus. O pecado já não é tão grave assim – afinal, “Deus perdoa”. Essa é a ideia 
que muitos têm de Deus. O pecado tornou-se uma rotina na vida. 

 
Para cumprir o sonho do coração de Deus, a Comunidade da Graça 

tem um projeto: AS CÉLULAS! A célula é o lugar onde aprendemos a viver o 
cristianismo na prática, onde podemos cuidar e ser cuidado, numa vida de 
comunhão, amor, serviço e unidade. 

 
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 e relacionamentos de confiança onde você tenha a 
liberdade de “abrir seu coração”. Como cristãos, não podemos andar sozinhos. 
Quem anda sozinho, ou já caiu, ou vai cair. 

 
Aplicar 
 

Você teme a Deus? Tem se empenhado em cumprir o propósito de Deus 
para sua vida nesta Terra? 

 
Você tem procurado viver a vida cristã na prática? Tem conseguido? Se 

não, o que te falta? 
 

 
 

 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
HOMENS: 20 a 22/10  
MULHERES: 27 a 29/10 – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 
 

Para aqueles que 
- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro.  

 
Aos domingos no Balcão de Informações. Caso queira utilizar cartão de crédito, 

acesse o site: www.cgsede.com.br (clique no menu “INSCRIÇÕES”) 


