
 

 6ª. Célula de Aliança 

 

Sintomas da verdadeira conversão. 
 

1º Perseveravam na doutrina. O que é fácil, já se julga que não requer perseverança. Se eles perseveravam é 

porque não era uma doutrina fácil. Não existe evangelho sem renuncia do eu, das vontades próprias, dos 

conceitos do mundo, etc. Se o evangelho que você vive não te desafia à perseverança, talvez você esteja 

vivendo outro evangelho que não é o de Cristo. Interessante também que eles não perseveravam nas suas 

próprias doutrinas, mas naquilo que os líderes ensinavam. O que não era fácil, pois exigia perseverança.  

Muitas pessoas querem servir a Deus, porém querem inventar suas próprias doutrinas. Não entendem que o 

Senhor deixou princípios para vivermos nossas vidas na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A bíblia 

é a semente da vida de Deus para nossas vidas. Se essa semente for plantada em nós, comeremos os frutos.                                                                                                                                                                       

2º Perseveravam na comunhão. Um dos grandes segredos dos cultos semanais é a comunhão, a união. A 

bíblia diz no Salmo 133 que essa união trás a benção e a vida do Senhor para sempre. Agora, porque os 

irmãos perseveravam? Porque existem muitas coisas que querem nos impedir de estar nos cultos e 

precisamos perseverar em dizer não a tudo que quer me impedir de estar nos cultos.                                                                                         

Guarde essa frase de sabedoria: Se você não deixar a palavra de Deus definir suas prioridades, o diabo vai 

defini-las. 
       

Hebreus 10.25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos admoestações 

e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima.  

A palavra grega que traduz congregar-nos significa assembléia religiosa dos cristão, ou uma reunião de 

pessoas. Não podemos deixar de congregar, ou seja, de ter um precioso compromisso com o povo de Deus 

de aprender e crescer junto como corpo.  É nesse lugar que a benção de Deus está de acordo com sua 

palavra em Salmos 133. 

Salmos 133. 1-3. Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! 2 É como o óleo precioso sobre a 

cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.3 É como o orvalho 

do Hermom, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre. 

O texto diz: Ali, ordena o Senhor a sua benção e vida para sempre. Ali aonde? Na barba do Arão? Não.  Ali 
no lugar da união.  
Por isso é tão importante congregar fielmente.  

 3º Perseveravam no partir do pão. Aqui vemos que a verdadeira conversão nos tira da mesquinha esfera 

dos interesses pessoais e nos leva a contribuir no suprimento das necessidades dos irmãos. Às vezes essa 

necessidade não é pão, mas uma carona para o culto, uma oportunidade de emprego, etc. O verdadeiro 

evangelho nos leva a compartilhar. Como porém conheceremos as necessidades dos irmãos se não 

vivermos em uma união sincera com eles?                                                                                                                                                                                                          

4º Perseveravam nas orações. Fazer aquela “oraçãozinha” de fim de noite não custa nada, mas também 

não pode gerar nada. O Espírito Santo desceu sobre o povo após eles perseverarem unânimes em oração 

(At. 1:14) e desceu quando eles estavam reunidos no mesmo lugar (At. 2:1). A perseverança fala de irmos 

além dos limites do nosso conforto. Fazermos um tipo de oração que vai além do que a nossa carne deseja, 

fala de não desistirmos até que Deus se revele a nós.  

Deus deseja que você se viva uma vida com propósito! 

Se entregue por completo, sem reservas, siga o exemplo que Jesus nos deixou na palavra e a sua vida não 

será mais a mesma.   
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