


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 65 - Como viviam os primeiros discípulos     

Atos 2:42-47 
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.  
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.  
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.  
Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 
Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo.  
Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições,  
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.  
E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 

Atos 4:32-35 
Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração.  
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse,  
mas compartilhavam tudo o que tinham.  
Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus,  
e grandiosa graça estava sobre todos eles.  
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam,  
traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos,  
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. 

1. A vida abnegada dos primeiros discípulos  

A. O texto não diz como devemos viver, mas como eles viveram e o que eles fizeram. 
a. Não precisamos reproduzir a experiência. Mas, temos sim, que ter o mesmo 

espírito (coração, atitude) que eles tiveram. 
b. Eles venderam tudo porque achavam que Jesus iria voltar dentro de pouco tempo. 

Não achavam que teriam que trabalhar, pois Jesus voltaria em breve. 
c. Não vamos reproduzir a experiência, mas devemos reproduzir o mesmo espírito 

(coração, atitude). 

B. Alguém tem que pagar a conta. 
a. Depois veio a fome. Depois, vemos Paulo arrecadando dinheiro entre as igrejas 

para ajudar os irmãos de Jerusalém. 
b. A lição que fica aqui é que tudo o que fazemos, tem suas consequências.  
c. Você é livre pra fazer o que quiser, mas isso tem limites: alguém vai ter que pagar 

essa conta. 

C. Orientações quanto a trabalho, dinheiro e arrecadações na Igreja 
a. Como tratar gente que se aproveita da bondade dos outros. 

1. 1 Tessalonicenses 4:11-12 (Nova Versão Internacional)  
Esforcem-se para ter uma vida tranqüila, cuidar dos seus próprios negócios  
e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos;  
a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora  
e não dependam de ninguém. 
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2. 2 Tessalonicenses 3:6-15 (Nova Versão Internacional)  
Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós lhes ordenamos que se 
afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição 
que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem 
seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando 
estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém.  
Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não 
sermos pesados a nenhum de vocês, não por que não tivéssemos tal 
direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por 
vocês 
Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto:  
Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 
Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos;  
não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia.  
A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo  
que trabalhem tranqüilamente e comam o seu próprio pão.  
Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. 
Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta,  
marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado;  
contudo, não o considerem como inimigo,  
mas chamem a atenção dele como irmão. 

b. O cuidado com as viúvas 
1. 1 Timóteo 5:3-16 (Nova Versão Internacional)  

Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas.  
Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente 
a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família  
e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 
A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em 
Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica.  
Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta.  
Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis.  
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria 
família, negou a fé e é pior que um descrente. 
Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas,  
a não ser que tenha mais de sessenta anos de idade,  
tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, 
tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos,  
socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. 
Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois, quando os seus desejos 
sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar.  
Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu 
primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas,  
andando de casa em casa; e não se tornam apenas ociosas,  
mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem.  
Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem,  
tenham filhos, administrem suas casas  
e não dêem ao inimigo nenhum motivo para maledicência.  
Algumas, na verdade, já se desviaram, para seguir a Satanás. 
Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las.  
Não seja a igreja sobrecarregada com elas,  
a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. 
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c. O salário dos que lideram a Igreja 
1. 1 Timóteo 5:17-18 (Nova Versão Internacional)  

Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplo honorários, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino,  
pois a Escritura diz: “Não amordace o boi enquanto está debulhando o 
cereal”, e “o trabalhador merece o seu salário”. 

D. Não temos que “voltar aos tempos da igreja primitiva”.  
a. Devemos olhar para a frente. devemos olhar para frente, nossos desafios são 

outros. 
b. Mas temos que ser sinceros e admitir que, lá atrás, na igreja primitiva, os irmãos 

tinham alguns fundamentos da vida da igreja que nos faltam hoje! 
c. Nosso objetivo é olhar para as Escrituras em busca de alguns desses fundamentos, 

e construí-los em nossos dias, mediante a capacitação fornecida pelo Espírito 
Santo de Deus. 

1. Filipenses 2:5 
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus  

2. Jesus é o modelo que nos foi deixado de como devemos viver. 

d. Hoje eu quero analisar como andaram os primeiros cristãos, que tinham seguido 
a Jesus, e que agora eram parte da primeira igreja. Como já disse, aqueles irmãos 
tinham alguns fundamentos da vida da igreja que nos faltam hoje! 

e. Então: Seja a atitude de vocês, a mesma que também nossos irmãos tiveram lá no 
princípio! 

1. Atos 2:42 
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,  
ao partir do pão e às orações.  

f. Eram dedicados, eram devotos. 
g. Não mediam esforços para fazer o que acreditavam que deveria ser feito. 

2. Eles se dedicavam ao amor  

A. Venderam tudo o que tinham, só para ajudar os outros. 
a. Pode até não ter funcionado o que os discípulos fizeram, mas, para vender tudo o 

que tinham e distribuir para que não houvesse necessitados, realmente foi uma 
ação de amor inigualável.  

b. Como alguém consegue amar desse jeito? 
Como é possível alguém amar como Jesus amou? 

c. O Espírito Santo estava neles. 
Era o Espírito Santo quem estava reproduzindo a vida de Jesus neles. 

1. Romanos 5:5 
Deus derramou seu amor em nossos corações,  
por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. 

d. A primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar em você é o amor. 
e. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor. 
f. Se você não está conseguindo amar como Jesus amou, você precisa 

humildemente pedir que Ele te encha com o Espírito Santo. 
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g. Aquele povo amou tanto, que eles não podiam ver alguém com necessidade, que 
prontamente se propunham a ajudar. 

1. Não consigo ver uma igreja cheia do Espírito Santo jogando pragas, 
maldições e mandando gente pro fogo do inferno. 

2. Não consigo ver uma igreja, formada de discípulos de Jesus, desejando o 
mal para as pessoas. 

3. Não consigo imaginar uma igreja, que se diz seguidora de Jesus, não se 
envolver com obras assistenciais e auxílio ao pobre. 

B. Uma Igreja cheia de amor 
a. Um dos meus sonhos, como igreja, é que cada reunião da igreja seja um lugar 

cheio de amor, que quem entre se sinta amado. 
b. Uma igreja que não privilegie ricos ou “gente importante”. 

1. Tiago 2:1-9 (Nova Versão Internacional)  
Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,  
não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. 
Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro  
e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. 
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas 
finas e disserem: “Aqui está um lugar apropriado para o senhor”,  
mas disserem ao pobre: “Você, fique em pé ali”,  
ou: “Sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés”,  
não estarão fazendo discriminação,  
fazendo julgamentos com critérios errados? 
Ouçam, meus amados irmãos:  
Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo  
para serem ricos em fé e herdarem o Reino  
que ele prometeu aos que o amam?  
Mas vocês têm desprezado o pobre.  
Não são os ricos que oprimem vocês?  
Não são eles os que os arrastam para os tribunais?  
Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? 
Se vocês de fato obedecerem à lei do Reino encontrada na Escritura  
que diz: “Ame o seu próximo como a si mesmo”, estarão agindo 
corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão 
cometendo pecado e serão condenados pela Lei como transgressores. 

c. Precisamos tratar a todos de igual modo. 
d. Que isso seja demonstrado nos gestos, nos sorrisos, nos abraços. 
e. Mas que também seja completado com estar juntos, comer juntos, brincar juntos, 

ajudar um ao outro! 
f. Ser parte da Igreja, é ser parte de um povo que ama. SE NÃO AMA, então não faz 

parte da Igreja. 

1. 1 João 4:20,21 
Se alguém afirmar: Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso,  
pois quem não ama seu irmão, a quem vê,  
não pode amar a Deus, a quem não vê.  
Ele nos deu este mandamento:  
Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 
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g. Se é igreja, então ama. Se não ama, então, não é igreja! 
h. Eles se dedicavam ao amor até as últimas consequências. Acho que ainda 

estamos longe disso. Precisamos nos arrepender, e mudar de mente e de 
comportamento. 

i. Vamos amar mais! Vamos nos doar mais uns pelos outros!  
Vamos vencer o individualismo, tão forte na nossa geração. 

3. Eles se dedicavam à comunhão 

A. A Diferença entre multidão e comunidade  
a. Com a descida do Espírito Santo, agora eles não eram mais multidão.  

Eram povo, eram família, eram corpo, eram Comunidade. 
1. Jesus não ficou falando para você a amar o mundo todo. Ensinou a amar o 

próximo. 
2. Comece praticando isso com quem está por perto. O amor não era teórico 

ou (como hoje) só algo bonito de se falar (posar) nas redes sociais.  
Era amor prático, amor de convivência. 

b. Mas tudo isso veio lá do movimento de Jesus. 
1. Quando Ele escolheu os seus discípulos, os fez andar de dois em dois, 

para desenvolverem a comunhão. 
2. É gostoso ter relacionamentos com todos os irmãos, mas é importante ter 

esses relacionamentos próximos, nos quais você vem a conhecer melhor 
os irmãos e também a ser conhecido por eles. 

c. Jesus ensinou os discípulos a praticarem esse estilo de vida. 
1. Em Mateus 21:1-2, Jesus enviou dois discípulos só para buscar um 

jumentinho. Para quê? Será que era tão difícil assim puxar um burrico? 
Não! É que ele queria que eles se acostumassem a esse novo estilo de 
vida.  

2. Em Marcos 14:3 Jesus enviou dois discípulos só para preparar a ceia 
3. Os discípulos se acostumaram a esse novo jeito de se viver, e continuaram 

a praticar isso mesmo depois de Jesus ter morrido na cruz. 
4. Lucas 24:3 - Discípulos na estrada de Emaús 
5. Atos 3:1 - Pedro e João subindo juntos para orar no Templo 
6. Agora, amizade e relacionamentos já fazia parte do estilo de vida de seus 

seguidores, cumprindo o que Ele mesmo disse, que eles seriam 
reconhecidos pelos amor uns aos outros! 

d. Paulo, apóstolo, também vivia essa prática. 
1. 2 Coríntios 2:12,13  

Quando cheguei a Trôade para pregar o evangelho de Cristo  
e vi que o Senhor me havia aberto uma porta,  
ainda assim, não tive sossego em meu espírito,  
porque não encontrei ali meu irmão Tito.  
Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. 

2. Interessante notar no texto que, Deus havia aberto uma porta pra Paulo, e 
Paulo havia reconhecido isso. No entanto, porque ele não estava com seu 
irmão na fé, o Tito, ele “não teve sossego no espírito” e foi embora até 
achar o Tito. 
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3. 2 Coríntios 7:5-6 
Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso,  
mas fomos atribulados de toda forma: conflitos externos, temores internos.  
Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de 
Tito 

4. A consolação não veio por anjos, mas pelo irmão em Cristo. 

e. Jesus, antes de partir, ensinou seus discípulos que eles deveriam passar para as 
próximas gerações essa prática. 

f. Ele esperava que os seus seguidores se reunissem, entre dois ou três, para 
experimentarem essa prática do amor e da comunhão. 

a. Mateus 18:19,20  
Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra  
em qualquer assunto sobre o qual pedirem,  
isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.  
Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome,  
ali eu estou no meio deles. 

g. Cabe bem aqui as palavras do sábio pregador: 
a. Eclesiastes 4:9,10 

É melhor ter companhia do que estar sozinho, 
porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. 
Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.  
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se! 

h. Igreja então, é reunião para se ter comunhão!  
i. É lugar para se encontrar gente, se fazer novos amigos. 

 

4. Eles dedicavam a sua vida 

A. A dedicação do seu tempo. 
a. Jesus era tão dedicado, se dedicava tão intensamente naquilo que Ele cria ser 

obra de Deus, que não media esforços. Chegava até a ficar sem comer direito. 
1. João 4:31,34 

Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele:  
Mestre, come alguma coisa. 
Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade  
daquele que me enviou e concluir a sua obra. 

2. Marcos 3:20 
Então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão,  
de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. 

b. Jesus não media esforços para fazer a obra de Deus. 
c. Os discípulos que formaram a primeira igreja, aprenderam essa dedicação com 

Jesus, e a praticavam. 
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B. Dedicação ao culto 
a. Eles estavam juntos, com ou sem conforto. 

b. Coisas que aprendi com meu pai e repasso para vocês: 
1. O domingo é dedicado ao serviço do Senhor. 
2. O culto é:  

Adoração a Deus,  
Ouvir a Palavra de Deus,  
Ter comunhão com os irmãos. 

3. A oferta e o dízimo eram compromisso.  
Não era opcional, afinal, o dinheiro não era meu.  
Nem era uma negociação com Deus. 

c. Tem muita coisa para a gente aprender com os irmãos da primeira igreja. 
d. Recomendo você ler e reler esses textos e descobrir o que você pode mudar, 

aperfeiçoar e aplicar em sua vida. 
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