
KOINONIA: 
A REVOLUÇÃO DO 

AMOR JÁ COMEÇOU!

Série:



Purê de
BATATAS



Atos 2.42-47

42 Eles se dedicavam ao ensino dos 

apóstolos e à comunhão, ao partir 

do pão e às orações. 43 Todos 

estavam cheios de temor, e muitas 

maravilhas e sinais eram feitos 

pelos apóstolos.



Atos 2.42-47

44 Os que criam mantinham-se 

unidos e tinham tudo em comum. 45

Vendendo suas propriedades e 

bens, distribuíam a cada um 

conforme a sua necessidade. 46

Todos os dias, continuavam 

a reunir-se no pátio 

do templo. 



Atos 2.42-47

Partiam o pão em suas casas, e 

juntos participavam das refeições, 

com alegria e sinceridade de 

coração, 47 louvando a Deus e tendo 

a simpatia de todo o povo. E o 

Senhor lhes acrescentava 

diariamente os que 

iam sendo salvos.



João 17.20-23

20 “Minha oração não é apenas por eles. 

Rogo também por aqueles que crerão 

em mim, por meio da mensagem 

deles, 21 para que todos sejam um, 

Pai, como tu estás em mim e eu em ti. 

Que eles também estejam em nós, 

para que o mundo creia que 

tu me enviaste.



João 17.20-23

22 Dei-lhes a glória que me 

deste, para que eles sejam um, 

assim como nós somos um.



João 17.22 (NTLH)

22 A natureza divina que tu me 

deste eu reparti com eles a 

fim de que possam ser um, 

assim como tu e eu somos um.



João 17.23

23 eu neles e tu em mim. Que 

eles sejam levados à plena 

unidade, para que o mundo 

saiba que tu me enviaste, e os 

amaste como igualmente 

me amaste.



COMO SE TORNAR UM?
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COMO SE TORNAR UM?1

1.1 – Água: Palavra de Deus

Isaías 55.11

“assim será a palavra que sair da 

minha boca: não voltará para

mim vazia, mas fará o que 

me apraz e prosperará 

naquilo para que a designei.”



COMO SE TORNAR UM?1

1.2 – Fogo: Espírito Santo



COMO SE TORNAR UM?1

1.3 – Descascar a batata
Provérbios 28.13

“O que encobre as suas 

transgressões jamais prosperará; 

mas o que as confessa e deixa 

alcançará misericórdia.”



COMO SE TORNAR UM?1

1.3 – Descascar a batata
Hebreus 4.13

“... todas as coisas estão 

DESCOBERTAS e patentes

aos olhos daquele a quem 

temos de prestar contas.”



COMO SE TORNAR UM?1

1.3 – Descascar a batata
Tiago 5.16

Confessai os vossos pecados

uns aos outros e orai uns pelos 

outros para serem curados.



UMA VEZ PRONTAS, 

AS BATATAS TEM QUE

ESTAR SEMPRE JUNTAS

PARA SE AMALGAMAREM!!
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UMA VEZ PRONTAS, AS BATATAS TEM 

QUE ESTAR SEMPRE JUNTAS PARA SE 

AMALGAMAREM!!

2

2.1 – Tem que haver uma 

mudança de paradigma

Atos 2.44,46,47



UMA VEZ PRONTAS, AS BATATAS TEM 

QUE ESTAR SEMPRE JUNTAS PARA SE 

AMALGAMAREM!!

2

2.2 – Como nós introduzimos o 

conceito na célula e qual foi a 

reação dos irmãos.



UMA VEZ PRONTAS, AS BATATAS TEM 

QUE ESTAR SEMPRE JUNTAS PARA SE 

AMALGAMAREM!!

2

2.3 – Resultado: 

Purê de Batatas!!



DIARIAMENTE

ESTAR JUNTOS!
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Hebreus 10.24-25 (NTLH)

24 Pensemos uns nos outros a fim de 

ajudarmos todos a terem mais amor e a 

fazerem o bem. 25 Não abandonemos, 

como alguns estão fazendo, o costume 

de assistir às nossas reuniões. Pelo 

contrário, animemos uns aos

outros e ainda mais agora

que vocês veem que

o dia está chegando.


