Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 5 | Uma igreja Irresistível é uma Igreja pentecostal!
Vamos relembrar?
Quando juntamos o que já compartilhamos até aqui percebemos que igreja é muito mais que uma porta de aço que se levanta ou uma placa na frente do prédio. Ela é o cumprir da palavra profética de Jesus. Quando olhamos para a história da igreja vemos que ela dita o ritmo da sociedade e estabelece
parâmetros e quando juntamos o que a igreja pode oferecer e como nos comprometemos com ela,
essa combinação nos leva de volta as características marcantes da igreja Pentecostal!
Introduçã
Quando pensamos em igreja pentecostal logo pensamos no coque, no giro ungido, ou em todas as características mais acentuadas do crente raiz
O termo pentecostal vem do Dia de Pentecostes, o dia em que todos os discípulos reunidos em Jerusalém foram
batizados com o Espírito Santo
Mas a igreja Pentecostal nada mais é do que aquela vive em plena intimidade com o Espírito Santo
Características da Igreja Pentecostal

E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações
Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos
44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum
45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade
46 Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as
suas refeições com alegria e singeleza de coração
47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes
acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos
Atos 2:42 a 4
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1. Perseverar na Doutrina dos Apóstolos
Perseverar na palavra é marca da igreja pentecostal. A doutrina dos Apostolos é o ministerio de Jesus e a base da nossa fé e do evangelismo.
a. Jesus de Nazaré era o Messias o lho de Deus (salvador)
b. Jesus ressuscitou
c. Jesus Voltará

2. Comunhão, partir do Pão e orações!
A arma usada por esta igreja primitiva era basicamente o testemunho. Não penas era o pregador,
mas todos davam testemunho de Jesus
Era esse o propósito da comunhão, dar testemunho, não era a comida em si, mas a possibilidade
de partilhar a palavra de Deus
Disto tiramos uma constatação: “Mais importante do que o que esta em cima da mesa é quem esta
em volta da mesa”
O partir do Pão era uma forma de pregar Jesus!
3. Sinais e Maravilhas
A igreja pentecostal vive milagres, não esporadicamente, mas a todo o momento.
O milagre, na verdade, era o que o que trazia as multidões e abria as portas para a pregação do
arrependimento.
4. Unidade da Igreja
A igreja precisa compreender que somos um corpo, que partilhamos uma da vida do outro. A igreja
pentecostal vivia em unidade.
O Espírito Santo nos aproxima e nos faz mais chegados que irmãos
5. Amar congregar
Sabe o que marca uma igreja pentecostal? Uma igreja que ama a igreja.
Cultos diários, reuniões de Oração, circulo das mulheres, células…
Hoje, uma das estratégias do diabo é roubar nosso amor pela igreja de Jesus.
6. Louvando a Deus
Uma igreja pentecostal tem em seus lábios o louvor e a gratidão
Conclusã
Salvação de Vidas
…Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Uma Igreja pentecostal precisa ter todas essas características, e todas elas levam vidas a Jesus
A igreja pentecostal é a igreja que Jesus estabeleceu e que precisamos resgatar
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Perguntas
1. O que você acredita ser mais marcante na igreja pentecostal?
2. Você que as marcas da igreja pentecostal são responsava pela salvação de vidas hoje?

