Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 4 | Pessoas Irresistíveis
Vamos relembrar?
Nesta série sobre a importância da igreja já falamos sobre o que é a igreja (eclésia), falamos a importância de nos inserir no contexto de igreja e na semana passada passada compartilhamos as características fundamentais de uma igreja irresistível. O que falaremos hoje? Vamos descobrir já já, mas antes, uma pergunta? O que esta série já despertou em você em relação a nossa igreja?
Introdução
Uma igreja irresistível - tem líderes irresistíveis
Ser igreja jamais, jamais, será uma vida de mão única. Nunca é o que a igreja pode me oferecer, mas
como eu vou servir. Até aqui falamos apenas sobre as marcas que a igreja possui que as torna irresistível, mas hoje vamos falar das marcas do cristão, quais são as características daqueles que com sua
postura e atitude tornam a igreja este lugar que atrai pessoas, cuida delas e as encoraja.
Uma igreja irresistível não é apenas sua estrutura ou infra-estrutra, mas principalmente a postura e a
conduta dos seus membros. Boa estrutura sem pessoas irresistíveis tem "vida curta”. As vezes olhamos para um lugar e achamos linda a arquitetura, mas quando estamos é um lugar frio com pessoas
distantes.
Existem, porém, algumas características evidentes na vida dos membros que torna o ambiente da
igreja apaixonante. Estas características não são normativas da igreja, mas um re exo da vida com
Jesus e uma intimidade com o Espírito Santo.
Vamos falar delas aqui? Desta vez você precisa sim pensar se você esta carregando estas marcas.
1. Alegria
“Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho.”
Salmos 4:7
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A rotina da vida já é pesada por si só. Nossa agenda de trabalho, responsabilidades familiares e nanceiras, tudo isso consome a vida das pessoas e a última coisa que uma pessoa precisa enxergar nos
cristãos é o mesmo semblante fechado e carrancudo ou a mesma postura intolerante que se encontro
no mundo. Não que você não enfrente desa os, ninguém se aqui é super homem.Di culdades nós
temos, mas toda a rmação de tribulação na Bíblia termina com uma palavra de esperança

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão a ições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”.” João 16:33
A alegria dos lhos de Deus gera uma atmosfera espiritual na igreja e na célula. Existe uma pesquisa
que diz que as igrejas que mais crescem são as mais alegres. Portanto precisamos nos colocar debaixo desta cultura de alegria
2. Tempo
Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu
Eclesiastes 3:1
Uma igreja irresistível é composta de pessoas que estão dispostas a investir seu tempo na casa do
Senhor e no campo missionário. Nosso tempo é o bem mais valioso que temos e o tempo que dedicamos a algo é a forma que demonstramos nosso amor por por algo. Quer saber se uma igreja é irresistível? Veja quanto tempo as pessoas se dedicam voluntariamente para servir
3. Fidelidade
O ser humano está condicionado a dizer não antes de dizer sim quando algo lhe é proposto. Uma
igreja irresistível tem membros que sabem como se posicionar diante de desa os
“dizendo-lhes: “Vão ao povoado que está adiante de vocês; logo encontrarão uma jumenta amarrada,
com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta”.
Mateus 21:2-3
Os discípulos foram e zeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou.”
Mateus 21: 6-7
Veja quais as a rmações negativas que os discípulos podiam fazer sobre esta situação?
Eu não, vão falar que to roubando o bicho!
⁃
Jamais, eu não to aqui pra fazer isso, fui chamado para outra coisa.
⁃
O mais preocupante de todos, não diz nada, faz cara de paisagem e não se move.
⁃
Uma igreja irresistível tem membros éis e destemidos que geram na igreja um espírito de Fé, que conhecem a palavra e andam na direção que lhes foi proposta. Fidelidade nos dízimos e ofertas e na
condução dos trabalhos da igreja.
4. Amor por Jesus
“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e
de todas as suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes”.
Marcos 12:30-31
A religião afasta o homem de Deus, mas o amor nos torna íntimos do pai. Quando fazemos por religião nos cansamos, quando fazemos por amor a Deus e sua obra somos motivados. Uma igreja irresistível é feita antes de qualquer outra coisa, por pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que amam
Jesus não tem tempo para outras coisas que não seja ser parecidos com Jesus.
Jesus é o que atrai pessoas, mas do que qualquer outra coisa.
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Concluir
Que hoje possamos re etir como nossa atitude tem contribuído para que nossa igreja seja irresistível.

Perguntas
1. Qual destas marcas estão mais vivas na sua vida hoje? Existe alguma que você precisa aprimorar
em sua vida?
2. Você tem algum testemunho de quando chegou na igreja e encontrou estas marcas nos irmãos?
Compartilhe como foi

