
UMA IGREJA DE 
IMPACTO



▪Então os que estavam reunidos com Jesus lhe 
perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá 
restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a 
vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela 
sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder, ao 
descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria e até os confins da terra.

At 1.6-8







O Mundo
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▪1° Fase: IMPLANTAÇÃO - At 8.1-4; 11.19-21

▪2° Fase: INSTRUÇÃO - At 11.22-26

▪3° Fase: IMPACTO LOCAL E GLOBAL - At 11.27-
30; 13.1-4



▪“Naquele dia, teve início uma grande 
perseguição contra a igreja em 
Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, 
foram dispersos pelas regiões da Judeia 
e da Samaria. Enquanto isso, os que 
foram dispersos iam por toda parte 
pregando a palavra.”

Atos 8.1, 4



▪“Os que foram dispersos a partir da 
perseguição que começou com a morte de 
Estêvão se espalharam até a Fenícia, Chipre e 
Antioquia...”

Atos 11.19





1) Uma igreja sofredora por 
causa da mensagem (At 11.19)



SOFREDORA

▪“Quem há de maltratá-los, se 
vocês forem zelosos na prática do 
bem? Todavia, mesmo que 
venham a sofrer porque praticam 
a justiça, vocês serão felizes.”  

1Pedro 3.13-14 (NVI)



▪“Os que foram dispersos a partir da 
perseguição que começou com a morte de 
Estêvão se espalharam até a Fenícia, Chipre 
e Antioquia, não anunciando a palavra a 
ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, 
porém, que eram de Chipre e de Cirene e 
que foram até Antioquia, falavam também 
aos gregos, anunciando-lhes o evangelho 
do Senhor Jesus.”  

Atos 11.19-20



2) Uma igreja semeadora da 
mensagem (At 11.19-20)



▪“A mão do Senhor estava com eles, e muitos, 
crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a 
respeito deles chegou aos ouvidos da igreja 
que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé 
até Antioquia. Quando ele chegou e viu a 
graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava 
todos a que, com firmeza de coração, 
permanecessem no Senhor.”  

Atos 11.21-23



3) Uma igreja sustentada
pela graça de Deus (At 11.21, 

23)



▪“Quando ele chegou e viu a graça de Deus, 
ficou muito alegre. E exortava todos a que, 
com firmeza de coração, permanecessem no 
Senhor... Depois Barnabé foi a Tarso à procura 
de Saulo. E, quando o encontrou, levou-o para 
Antioquia. E, durante um ano inteiro, se 
reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa 
multidão.”  

Atos 11.23, 25-26



4) Uma igreja sólida na Palavra 
de Deus (At 11.22-26)



▪“Em Antioquia, os discípulos foram, pela 
primeira vez, chamados de cristãos.”  

Atos 11.26



5) Uma igreja seguidora de 
Jesus (At 11.26)



SEGUIDORA

▪“Então ele chamou a multidão e os 
discípulos e disse: Se alguém 
quiser acompanhar-me, negue-se a 
si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me.”  

Marcos 8.34(NVI)



“Hoje em dia muitas pessoas dizem amar
Jesus e o seu reino celestial, mas poucos
carregam sua cruz. Muitos anseiam pelo
conforto que ele traz, mas poucos estão
dispostos a enfrentar as provações que seu
nome pode trazer. Jesus encontra muitas
pessoas que desejam partilhar do seu
banquete, mas poucas dispostas a jejuar
com ele.



“Todos querem desfrutar da alegria que ele
traz, mas poucos estão dispostos a enfrentar
algum sofrimento por causa dele. Muitas
pessoas seguem Jesus até o momento de 
partir o pão, mas poucas chegam a tomar de 
seu cálice do sofrimento. Muitos admiram os
seus milagres, mas poucos seguem-no na
indignidade de sua cruz.”

Thomas à Kempis (1380–1471)



▪“Naqueles dias, alguns profetas foram de 
Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um 
deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo 
Espírito, que haveria uma grande fome em todo 
o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador 
Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as 
suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos 
irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram, 
enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de 
Barnabé e Saulo.”  

Atos 11.27-30



6) Uma igreja solidária com 
os que sofrem (At 11.27-30)



SOLIDÁRIA

▪“... enquanto temos
oportunidade, façamos o bem a 
todos, especialmente aos da
família da fé.”  

Gálatas 6.10 (NVI)



▪“Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: 
Barnabé; Simeão, chamado Níger; Lúcio, de Cirene; 
Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o 
tetrarca; e Saulo. Enquanto eles estavam adorando
o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: —
Separem-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a 
que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, 
e impondo as mãos sobre eles, os despediram.”

Atos 13.1-3



7) Uma igreja submissa à 
direção do Espírito Santo (At 

13.1-3)



▪“... o Espírito Santo disse: — Separem-me, 
agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os 
tenho chamado. Então, jejuando e orando, e 
impondo as mãos sobre eles, os despediram. 
Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, 
foram até Selêucia e dali navegaram para 
Chipre.”

Atos 13.3-4



8) Uma igreja sustentadora 
dos enviados (At 13.3)





▪“Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se 
dirigiram à Panfília. E, tendo anunciado a palavra 
em Perge, foram para Atália e dali navegaram para 
Antioquia, onde tinham sido recomendados à 
graça de Deus para a obra que agora tinham 
terminado. Quando chegaram a Antioquia, 
reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus 
havia feito com eles e como tinha aberto aos 
gentios a porta da fé. E permaneceram muito 
tempo com os discípulos.”

Atos 14.26-28



▪“Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: —
Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades 
nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver 
como estão. Houve tal desavença entre eles, que 
vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo 
Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo 
escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à 
graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, 
fortalecendo as igrejas.”

Atos 15.36, 39-41





▪“Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E, 
tendo saudado a igreja, seguiu para 
Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, 
saiu, atravessando sucessivamente a região da 
Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos.”

Atos 18.22-23





SUPORTE 

▪Oração (Cl 4.2-4)

▪Hospitalidade (1Co 16.6)

▪Encorajamento mútuo (At 14.27-28)

▪Ofertas financeiras (Fp 4.15-16)

▪Visitas ao campo para 
encorajamento/ajuda (Fp 2.25; 2 Tm 1.16-18)



1) sofredora por causa da mensagem (At 11.19) 

2) semeadora da mensagem (At 11.19-20) 

3) sustentada pela graça de Deus (At 11.21, 23) 

4) sólida na Palavra de Deus (At 11.22-26) 

5) seguidora de Jesus (At 11.26)

6) solidária com os que sofrem (At 11.27-30) 

7) submissa à direção do Espírito Santo (At 13.1-3)

8) sustentadora dos enviados (At 13.3)



▪Qual a sua parte para que esta 
igreja seja, cada vez mais, uma 
igreja de impacto?



▪Quais mudanças são necessárias na 
sua vida para tornar-se ou continuar 
a ser um cristão comprometido?

▪Quais mudanças na liderança?

▪Quais mudanças no orçamento da
igreja?



▪Quais mudanças no treinamento
bíblico e ministerial dos irmãos?

▪Quais mudanças na ação
missionária?

▪Quais mudanças no recrutamento, 
envio e cuidado do missionário?


