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A oração dos primeiros cristãos 

Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos Teus 
servos que anunciem a Tua palavra com toda a ousadia, enquanto 
estendes a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do 
nome do Teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde 
estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com 
ousadia, anunciavam a palavra de Deus (Atos 4: 29-31) 

O contexto é a prisão de Pedro e João pelas autoridades judaicas, em 
razão de se acharem, os apóstolos, ensinando o povo e anunciando, em Jesus, 
a ressurreição dos mortos. Ameaçados para que não falassem mais em Jesus 
e, em seguida, soltos, o texto diz que procuraram os Irmãos e, unânimes, 
levantaram a voz em oração, do qual o trecho citado é a parte final. Não diz 
quem começou a oração. Diz apenas que “unânimes” começaram a orar. 

O teólogo Rudolf Von Sinner resumiu bem o livro de Atos e essa 
primeira igreja, quando disse: “a Igreja Cristã vem sendo definida desde os 
seus primórdios como Kerygma (proclamação), Martyria (testemunho de vida), 
Diaconia (serviço) e Leitourgia (culto), construindo Koinonia (comunhão)”. Era 
uma igreja operosa. 

Unanimidade e perseverança são palavras que descrevem esses 
primeiros cristãos. Não é à toa que, quando falamos em retorno às Escrituras, 
nossas mentes se dirigem à Igreja Primitiva. E que igreja ousada! Nem o poder 
político, nem as ameaças de prisão, nem o fato de serem minoria naquele 
contexto refrearam a fé e a ação daqueles Irmãos. Isso tudo acaba refletindo 
na oração que fizeram a Deus, registrada no capítulo 4. 

Importante observar o tema da nossa oração, como usamos as palavras, 
porque certamente a oração que fazemos é expressão daquilo que cremos. 

A oração desses primeiros Irmãos é a oração que se dispõe, inclusive, 
ao martírio, como de fato ocorreu com muitos deles. É a oração que reconhece 
que nosso compromisso primeiro é com Deus, com Seu reino. 

Uma outra lição que podemos extrair desse contexto para nós HOJE é o 
valor da oração comunitária, ou da oração que se dirige a uma mesma direção. 
Quando oramos juntos, mostramos unidade de propósito, somos incentivados e 
incentivamos uns aos outros, e nos vemos como parte de um corpo, o Corpo 
de Cristo. 

Vamos então participar das orações comunitárias de nossa comunidade, 
pois elas têm grande valor diante de Deus, e por ela também somos 
abençoados. 

Deus nos abençoe! 


