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Comentário lição 12

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A IGREJA DEBAIXO DO ESPÍRITO SANTO

O livro dos Atos dos Apóstolos é o registro do início da caminhada da igreja. A promessa de
Cristo que foi proferida a Pedro então seria o�cialmente iniciada no dia de Pentecostes. A
descida do Espírito Santo marcou o pontapé inicial de uma grande obra que chegaria até nós,
fazendo com que pela graça de Deus fôssemos alcançados pelo poder do Santo Espírito.

Quando lemos os registros do livros dos Atos dos Apóstolos encontramos um povo cheio do
Espírito Santo que, independentemente das di�culdades encontradas no primeiro século,
viveram em união e comunhão, tendo as necessidades como conjuntas e por isso provaram do
amor que transbordava no coração de todos.

Lucas narra que “perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão,
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos
apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum” (At 2.42-44). […]
Houve crentes passando necessidades, mas Deus usou a própria congregação para auxiliarem
uns aos outros .1

Suas propriedades eram vendidas e repartidas para todos, de modo que não se encontrava
necessitados em seu meio (At 4.34), característica de uma comunidade cheia do Espírito Santo
e que transbordava os frutos do Espírito Santo.
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A Igreja Primitiva compartilhava bens e propriedades como resultado da união trazida pelo
Espírito Santo, que trabalhava na vida dos cristãos e por intermédio deles. […] (1) o ato de
compartilhar era voluntário; (2) não envolvia todas as propriedades privadas, apenas o
necessário; e (3) não era requisito da comunidade para poder tornar-se um membro da igreja.
A união e a generosidade espiritual dos primeiros cristãos atraía outros. Aquela estrutura
organizacional não é uma ordenança bíblica, mas nos ensina importantes princípios dignos de
serem adotados .2

UMA OFERTA CONTAMINADA PELA MENTIRA

O ato de fé materializado na venda de suas propriedades para serem depositadas aos pés dos
apóstolos era realizado como uma verdadeira demonstração de amor. Os que faziam assim,
agiam por amor ao próximo, não por interesse. O que não foi o caso de Ananias e Sa�ra, que,
induzidos por Satanás, mentiram sobre a venda de sua herdade.

A �m de obterem prestígio e reconhecimento, Ananias e Sa�ra mentiram diante da igreja a
respeito das suas contribuições. Deus considerou um delito grave essas mentiras contra o
Espírito Santo […] A raiz do pecado de Ananias e Sa�ra era seu amor ao dinheiro e elogio dos
outros. Isso os fez tentar o Espírito Santo. Quando o amor ao dinheiro e o aplauso dos
homens tomam posse de uma pessoa, seu espírito �ca vulnerável a todos os tipos de males
satânicos .3

Ambos mentiram diante de todos, a �m de iludir os apóstolos no tocante ao valor da venda,
procurando, quem sabe, conquistar a admiração de todos como um casal benevolente.
Porém, ambos não contavam que todo plano mentiroso seria revelado diante de todos e que
isso lhes causaria uma consequência grave.

O pecado que Ananias e Sa�ra cometeram não foi o da mesquinhez, por guardarem parte do
dinheiro; eles tinham a opção de vender ou não sua terra; e, caso decidissem vende-la,
poderiam dar quanto quisessem. O pecado deles foi mentir diante de Deus e de seu povo,
dizendo que deram a quantia total, quando, na verdade, guardaram parte para si; eles
mentiram, a �m de parecerem mais generosos do que realmente eram .2
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CUIDADO COM O CORAÇÃO

Ananias e Sa�ra nos transmite um grande ensinamento espiritual: precisamos ter o cuidado
com as intenções do nosso coração. Ambos deixaram ser induzidos por Satanás a �m de
buscar uma atenção ou admiração por algo que deveria ser um ato de fé e amor. Eles
intentaram mentir em benefício próprio, sendo que não foram obrigados a fazer aquilo.

Entenda que a consequência recebida por Ananias e Sa�ra não foi por causa da sua
contribuição, mas sim por motivo de terem cedido à tentação maligna de ousar mentir contra
o Espírito de Deus.

Precisamos entender que o valor daquilo que ofertamos não tem a mínima importância para
Deus, contudo, a intenção com que ofertamos é sim importante para o Senhor. Precisamos
cuidar do nosso coração e das intenções que nos cercam. Por isso que a Palavra de Deus nos
orienta dizendo: “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as saídas da vida” (Pv 4.23).

Satanás pode adentrar o coração até daqueles que estão entre os santos, motivando-os a pecar
de forma diferente das formas que os que não são servos de Deus habitualmente se deixam
levar. Para os que temem a Deus, o Inimigo tentará fazer, como fez com Ananias e Sa�ra,
uma forma de falsidade em diversos prismas. Alguns doarão grandes somas de dinheiro na
busca de sentirem-se aliviados de seus pecados cometidos, em vez de buscarem o perdão de
Deus e se consagrarem mais. Outros serão seduzidos pelo Maligno para que entrem em
guerras desnecessárias com outros irmãos, de forma pública, usando a “glória de Deus” como
uma bandeira pela qual estão lutando, quando, na verdade, estão nutrindo seus egos e
trazendo vergonha para a Casa de Deus. Satanás sabe quais são os pontos fracos de cada um, e
investirá nisso .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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