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O crescimento e expansão da igreja de Cristo em Atos
O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra a história da igreja
desde seu início até alguns períodos de expansão, como as viagens do apóstolo
Paulo. O crescimento do número de discípulos se deu gradativamente e de forma
constante. Num primeiro momento temos os doze apóstolos com algumas
mulheres como Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele e seguidores anônimos não
identificados nas Escrituras.
Uma assembleia, composta por aproximadamente umas cento e vinte
pessoas, estava se formando diante dos discípulos, todos reunidos aguardando em
oração e culto a direção divina para o que iriam fazer após a morte e ressurreição
de Cristo. Enquanto aguardavam, reunidos, o Espírito Santo foi derramado sobre o
ambiente em que estavam cultuando. A seguir, escolheram Matias no lugar de
Judas, o traidor, e prosseguiram firmes na explanação do Evangelho do nosso
Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia afirma que os discípulos foram tomados pelo poder de Deus
pregando sobre o Cristo ressuscitado que tinham visto. Assim nos diz Atos 1.8:
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até aos
confins da terra.”
A pregação de Pedro foi muito impactante para os habitantes de Jerusalém
que ali estavam, bem como aos judeus piedosos vindos de toda parte para adorar.
Os discípulos foram revestidos de poder para testemunhar e pregar a Palavra. Em
seu primeiro sermão, Pedro os confrontou sobre sua religiosidade, levando-os ao
arrependimento. “Arrependei-vos e cada um de vos seja batizado para perdão dos
pecados.” Os que aceitaram naquele dia foram quase três mil pessoas. Este
número chegou a quase cinco mil logo depois com o trabalho e pregação dos
discípulos.
O “Ide” de Jesus estava se cumprindo. Saindo de Jerusalém foram dispersos
pela Judeia, Samaria chegando a Europa, África, alcançando o mundo. Paulo
empenhou-se em pelo menos três grandes viagens missionárias. Implantou igrejas;
fortaleceu os crentes, formou lideranças e sistematizou algumas doutrinas da
igreja.
Muitas igrejas foram estabelecidas em muitas partes da Ásia, em torno do
Mar Mediterrâneo e mesmo entre os judeus que se convertiam ao cristianismo na
Palestina na época de Jesus. A história do crescimento da igreja no livro de Atos é
leitura obrigatória para aqueles que querem perseverar no evangelho. Assim como
Deus conduziu seu povo pelo deserto em direção a terra prometida, continuará a
nos conduzir por meio de Sua igreja na obra expansionista, segundo sua vontade e
querer para a consumação de sua obra terrena.
Que Deus nos abençoe e nos torne ricos de sua presença e poder.

