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ananias e safira no meio do povo de deus

O que é que nos pode impedir, en-
quanto povo de Deus, de continuar-
mos a cumprir a missão cheios do 
Espírito Santo? 

Que estratégias pode usar o Diabo 
para nos impedir de espalhar 
o evangelho até aos confins do 
mundo?

Os discípulos cheios do Espírito Santo tinham começado a pre-
gar o Evangelho em Jerusalém e o número de homens que cre-
ram aumentou quase para cinco mil. Ainda não havia propria-
mente uma igreja constituída, mas aqueles crentes fiéis eram 
agora o novo povo de Deus, agindo cheios do Espírito Santo 
de Deus. Parecia que nada os conseguiria parar! Mas seria 
mesmo assim? Conta-nos Lucas, em Atos 4.32-35 que aqueles 
primeiros crentes viviam em perfeita comunhão, que viviam 
uma generosidade sem precedentes, vendendo os seus pró-
prios bens para garantir que ninguém vivia com necessidades 
e que tal comportamento era o suporte para um testemunho 
cada vez mais ousado e profícuo do evangelho! 
Mas sabemos que satanás nunca desiste de calar o testemunho do povo de Deus. Então satanás decidiu 
atacar internamente aquele grupo e usar pessoas que faziam parte daquela comunhão para tentar provo-
car escândalo e divisão entre o povo de Deus. Vemos em Atos 5.1-11 que Ananias e Safira, dois discípulos, 
venderam um terreno e em conluio decidiram entregar aos apóstolos apenas uma parte do produto da 
venda, aparentando, contudo, que estavam a entregar a totalidade. Ananias e Safira quiseram parecer 
mais generosos do que eram na realidade! O “parecer” tomou o lugar do “ser” e uma coisa aparentemen-
te muito boa transformou-se numa coisa que desagradou a Deus. O resultado foi terrível: ambos caíram 
mortos na hora. O julgamento de Deus foi pesado e imediato! 
O problema não foi reterem parte do dinheiro da venda, o problema foi que mentiram para ganharem a 
admiração dos homens, procurando a sua glória, em vez da glória de Deus! E com a sua mentira, puseram 
em causa a perfeita comunhão em que aqueles irmãos estavam a viver e poderiam ter posto em causa o 
testemunho ousado e amoroso do evangelho que estava a ser praticado.
Hoje, enquanto povo de Deus neste mundo, corremos o sério risco de cair na mesma tentação, colocando 
em causa a missão que Cristo nos deixou. Por isso, precisamos de colher os devidos ensinamentos desta 
história e perceber o que é que nos pode impedir de continuarmos a cumprir a missão que Cristo nos 
deixou. O que este relato nos ensina é que a mentira, a falta de generosidade e o buscarmos a nossa 
glória própria e não a glória de Deus são instrumentos de satanás para nos impedir de vivermos em plena 
comunhão e cumprirmos a missão de espalhar o evangelho até aos confins do mundo! Se vivermos em 
hipocrisia, se abandonarmos a generosidade para com a nossa igreja e tudo o que fizermos tiver como 
fim mostrarmo-nos a nós mesmos e não a Deus, falharemos redondamente a missão que nos foi entre-
gue por Jesus. Por isso, o desafio que deixo é que que, cheios de temor a Deus, procuremos viver em 
perfeita comunhão e honestidade entre nós, sem mentiras, sem máscaras, vivendo de forma generosa 
e procurando, com ousadia, proclamar o evangelho àqueles que nos rodeiam, mostrando graça, não a 
nossa graça, mas a graça de Jesus Cristo!

António Bento



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pelo Concílio e Consagração do Pr Rui Ribeiro. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Que o Senhor abençoe o ministério do Pr Rui Ribeiro, onde quer que o levar. Que essa 
benção se estenda à sua família. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Reframe 
Na quinta-feira, dia 26 pelas 20h45, teremos 
o segundo encontro do Reframe - curso de 
desenvolvimento vocacional.
Mais informações: Pr. João Ribeiro


