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Lição 2 
Os Obreiros na Igreja Primitiva 

 
     À medida que o António aprendia o que significava ser membro da 
família de Deus, ele começou a perceber o que o plano de Deus incluía para 
ele. Quando pensava nestas coisas, o seu desejo de tomar parte na obra de 
Deus aumentava. Ele compreendeu que havia muitos outros crentes além 
dele. 
     O António começou a estudar com mais cuidado a Igreja no livro de 
Actos. Ele queria saber o que unia aqueles primeiros crentes. Como eram 
essas pessoas? O que acontecia quando eles se reuniam uns com os outros? 
     Quando ele encontrou as respostas a estas perguntas, sabia melhor o que 
significava ser parte da Igreja de Deus. Descobriu porque era importante, 
reunir-se e trabalhar com outros crentes. Começou a entender o propósito 
de Deus para a Sua Igreja. 
     Quando estudar esta lição, espero que também descubra estas coisas. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Igreja Primitiva 
A Igreja Hoje 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Enumerar as razões porque os crentes da Igreja primitiva se reuniram. 
Explicar como a Igreja continua a obra de Cristo aqui na terra. 
Descrever o que deve acontecer quando os crentes se reúnem. 
 
A IGREJA PRIMITIVA 
Objectivo 1: Identificar razões por que os primeiros crentes se reuniam. 
     A Igreja primitiva era composta de pessoas comuns – pessoas que 
tinham necessidades. Tinham problemas, medo e dificuldades. Eram 
pessoas comuns, que tinham recebido Cristo como o seu Salvador. 
Portanto, eram crentes. 
     Os seguidores de Cristo eram pessoas simples. Não eram de nenhuma 
maneira perfeitas, mas eram crentes. Pedro era crente, porém, ele negou 
que conhecia Cristo (Marcos 14:66-72). Tomé era crente, e ainda duvidou 
que Jesus tivesse ressuscitado do túmulo (João 20:24-25). 
     Desde o dia em que João Baptista anunciou: “... Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo” (João 1:29), muitos seguiram Cristo. Com igual 
rapidez, chegaram os inimigos. Os ensinamentos de Jesus nem sempre 
concordavam com os ensinamentos dos líderes e dos sacerdotes. Desde o 



 12 

início, estes pensavam em acabar com Ele. Os mesmos que maltrataram 
Jesus também maltrataram os Seus discípulos. 
     Em Actos 9:1-2, lemos que, antes de Saulo (mais tarde chamado Paulo) 
crer em Cristo, recebeu autorização dos sacerdotes para destruir os crentes. 
Porque é que os crentes se continuaram a reunir quando sabiam que podiam 
ser levados presos ou ser agredidos? Eles reuniam-se porque precisavam 
uns dos outros. 
 

Para Fazer 
 

1. Suponhamos que tem um amigo que lhe diz não poder ser crente por 
causa das suas muitas dúvidas. Quais são alguns versículos que poderia 
mostrar para o encorajar?  
a) Marcos 14:66-72. 
b) João 20:24-25. 
c) Actos 9:1-2. 
 
     Em Actos 12, lemos que Pedro foi levado preso por pregar o evangelho. 
Depois de um anjo o livrar, ele dirigiu-se aos crentes que estavam a orar 
por ele. 
     A necessidade do ensino muitas vezes reuniu os crentes. Áquila e 
Priscila, por exemplo, levaram Apolo para a sua casa para que lhe 
pudessem explicar melhor o caminho de Deus (Actos 18:26). Paulo disse 
aos crentes em Colossos que se ensinassem e instruíssem uns aos outros               
(Colossenses 3:16). 
     Às vezes os crentes precisavam de se reunir para tomar decisões, como 
vemos em Actos 6:1-6. 
     Estes exemplos mostram-nos que as necessidades reuniam os crentes. 
Vemos que os seguidores de Cristo precisavam uns dos outros. 
 

Para Fazer 
 

2. Áquila e Priscila reuniram-se com Apolo para 
a) Ouvi-lo a pregar. 
b) Explicar-lhe o caminho de Deus. 
c) Tomar decisões. 
 
     É raro os membros de uma família recusarem ajudar-se uns aos outros. 
Aqueles primeiros crentes que eram membros da família de Deus não 
recusaram! Quando algumas das viúvas na igreja pensavam que não 
estavam a receber o que deviam receber, os discípulos encontraram um 
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meio de cuidar das suas necessidades (Actos 6:1-6). Sabemos que Dorcas 
costurava roupas para as viúvas necessitadas (Actos 9:39). Outros 
mostravam hospitalidade (Actos 16:15). A Igreja era composta de pessoas 
que trabalhavam para se ajudarem umas às outras. 
     Paulo era um dos mais conhecidos obreiros da Igreja. Quando ele tinha 
necessidades, a igreja em Filipos ajudava-o, e Paul agradecia-lhes 
(Filipenses 4:14-16). Estes deviam ter sido crentes comuns que resolveram 
ajudar. E como foi grande o seu ministério para Paulo! 
     Paulo disse aos coríntios que Deus os consolava nos tempos de tristeza 
para que eles pudessem fazer o mesmo por outros (2 Coríntios 1:4). Esta 
era outra maneira pela qual os crentes se ajudavam uns aos outros. 
     Quando lemos o livro de Actos, vemos que os crentes ensinavam, 
amavam, consolavam e se ajudavam uns aos outros. A Igreja estava cheia 
de obreiros. Eles trabalhavam para suprir as necessidades uns dos outros, e 
era assim que a Igreja se fortalecia. 
 

Para Fazer 
 

3. Agrupe os versículos que descrevem a Igreja primitiva (em cima) com a 
frase que explica porque os crentes se reuniam (em baixo). 
 
_____ a) Actos 6:2-6.   
     
_____ b) Actos 11:22-23.   
    
_____ c) Actos 11:29-30.          
      
_____ d) Actos 12:5, 12.     
  
_____ e) Actos 14:22. 
  
_____ f) Actos 18:26. 
 
1. Orar uns pelos outros. 
2. Aprender de Deus. 
3. Suprir as necessidades materiais. 
4. Consolar-se e animar-se uns aos  outros. 
5. Escolher pessoas para um certo trabalho. 
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     Podemos ver através do nosso estudo que os membros da Igreja 
primitiva trabalhavam juntos como um corpo. Quando alguém tinha uma 
necessidade, os crentes oravam, mandavam comida, providenciavam roupa, 
ou consolavam-no. Quando alguém não entendia o caminho de Deus, os 
crentes ensinavam-no. Se alguém fracassava em certa área da vida, os 
crentes ajudavam-no. 
     Havia cooperação e amor. Uma vez os crentes repartiram todos os seus 
bens para que todos tivessem o suficiente (Actos 4:32-35). Em caso de 
perigos, protegiam-se uns aos outros (Actos 9:29-30). A obra do corpo de 
Cristo na Igreja primitiva era esta: ajudarem-se uns aos outros. 
 
A IGREJA HOJE 
Objectivo 2: Mostrar características que a Igreja primitiva e a Igreja 
actual devem ter em comum. 
     Usamos a palavra Igreja para indicar a assembleia das pessoas que Deus 
chamou do mundo para serem exclusivamente d’Ele. Já que a Igreja não é 
um edifício mas um grupo de pessoas que se reúnem, faz parte da Igreja se 
tem crido em Cristo, mesmo que não tenha um edifício especial onde possa 
louvá-Lo.  
     A Igreja inclui pessoas de todas as raças. Podemos falar línguas 
diferentes e sermos de nações diferentes, mas todos somos de um só corpo. 
Deus quer que o mundo contemple Jesus através da Sua Igreja. Ela deve ser 
a continuação da obra de Cristo aqui na terra. Os crentes devem levar às 
nações a mensagem de vida e de cura. Este é o propósito para a Sua Igreja 
no mundo de hoje. 
     Sabemos que as necessidades das pessoas são as mesmas. Por isso 
podemos afirmar que o ministério da Igreja de hoje é muito semelhante 
àquele da Igreja primitiva. Sabemos que todos precisam de ser salvos, e por 
isso a Igreja prega Cristo como Aquele que perdoa os pecados. Os crentes 
precisam do poder de Deus nas suas vidas, e são estimulados a serem 
cheios do Espírito Santo. Há necessidade de estímulo e de consolação, e por 
isso a Igreja oferece oportunidade para comunhão entre os irmãos. Muitos 
precisam de cura, direcção ou conselhos. O pastor e outros líderes foram 
nomeados por Deus para servirem de ajuda em todas estas situações. 
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Para Fazer 
 

4. A razão mais importante porque os crentes se devem reunir é: 
a) para orar pelas pessoas presas. 
b) ser semelhantes à Igreja primitiva. 
c) ministrar às necessidades uns dos outros. 
d) conhecer pessoas de outras raças. 
 
     Podemos fortalecer-nos quando estamos com outros membros da Igreja 
de Cristo. Esta força vai ajudar-nos a vencer Satanás, o nosso inimigo, que 
sempre tenta desanimar-nos e fazer-nos cair em pecado. Se nos reunimos 
com os nossos irmãos, recebemos ajuda da Palavra pregada, do louvor e das 
canções congregacionais. Não tente viver a vida cristã sem a ajuda da 
Igreja. Ela está presente para ajudar nas nossas necessidades. Na Igreja a 
verdade é explicada e as pessoas oram juntas. É onde os crentes servem uns 
aos outros no amor de Cristo, onde os fardos são compartilhados, as 
dificuldades expostas e os pecados confessados (Tiago 5:16). 
     Nem todos os cultos são iguais. Lemos: “Que fazer, pois, irmãos? 
Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem 
revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se para edificação”                  
(1 Coríntios 14:26). 
     Se todos têm alguma coisa para dizer ou fazer, quem deve dirigir? Em 
Efésios 4:11-16, lemos que Deus tem dado dons à Igreja. Estes dons 
incluem líderes. Em quase todas as igrejas encontramos um pastor ou um 
líder que dirige os cultos. Um evangelista ou um mestre também é dom de 
Deus para a Igreja. Ninguém trabalha sozinho. “Porque nós somos 
cooperadores de Deus...” (1 Coríntios 3:9). 
 

Para Fazer 
 

5. A seguir há algumas descrições da Igreja primitiva. Quais delas também 
podem ser aplicadas à Igreja de hoje? 
a) Começou em Jerusalém e foi guiada pelos apóstolos Pedro, João, Paulo 
    e outros. 
b) Reuniu-se para o ensino da Palavra e para oração. 
c) Foi perseguida pelo apóstolo Paulo antes de ele ser convertido. 
d) Orou para que o apóstolo Pedro fosse liberto da prisão. 
e) Repartiu os seus bens com os necessitados. 
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6. Faz parte de uma igreja? Se a sua resposta é afirmativa, responda às 
seguintes perguntas: 
  
a) Quais das suas necessidades estão a ser supridas pelas líderes e por 
    outros crentes da igreja? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
b) Está a ajudar a suprir as necessidades de outros na igreja? Como? 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
c) Há necessidades de algumas pessoas na igreja que ainda precisam de ser   
    supridas? 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 




