Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 3 | A igreja é um lugar irresistível
Introdução
“Alegrei-me com os que me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”
Salmos 122:
Você já parou para pensar no privilégio que temos de poder ir a igreja? Ainda mais agora, na pandemia
Você já parou para pensar que a igreja é o melhor lugar para convidar seus amigos e familiares a ir
com você
Uma igreja irresistível não é
⁃
Infra-Estrutur
⁃
Tecnologia
⁃
Liturgia de culto
⁃
Dress Code do Pastor e da Banda
⁃
O quanto a igreja tem de engajamento nas redes sociai
Não vamos negar que todas estas coisas colaboram e muito para que a igreja seja relevante. Mas tudo
isso só tem sentido se a a igreja cumprir seu papel quanto ao chamado de Deus.
O que torna uma igreja irresistível é:
1. Propósito de vida
O senso de direção que ela traz para nossa vida é indiscutível Olhamos isso quando vemos Jesus
chamando, comissionando e enviando seus discípulos
Compartilhe aqui um pouco do seu testemunh
2. Cuidado Pastoral
“pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de
livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.
1 Pedro 5:2
Visitas, contato, ombro pra chorar, Aconselhamento, um lugar para ir e alguém para receber
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3. Relacionamentos - amizade
“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.
Provérbios 17:1

“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
Salmos 133:
As amizades são fundamentais no desenvolvimento e no desenrolar da nossa vida. Amigos são oportunidades (não oportunismo) de avançarmos e crescermos em todas as áreas da nossa vida. Os melhores amigos que temos, sem sombra de dúvidas, estão dentro da igreja, ou foram para Jesus junto
conosco.
4. Salvação e cura

Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente
nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa
na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.”
Romanos 8:38-39
Nossa vida só tem sentido quando temos acesso a vida eterna em Deus. O processo de Salvação traz consigo a possibilidade de cura dos traumas do passado e do presente. A igreja á
um lugar irresistível porque nela encontramos Jesus, e encontrando Jesus, encontramos descanso para nossas almas.
Conclusão
Compartilhe nesta conclusão um testemunho de cura que foi possível porque você estava presente na
igreja e Jesus operou o milagre. Pode ser uma cura, uma libertação, restauração. O que Deus fez na
sua vida
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Pergunta
1. Você já experimentou na igreja um destes quatro princípios da igreja irresistível
2. Qual é o seu testemunho de salvação e cura

