Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 7 | o coração de uma igreja irresistível
Introdução
A isto ele respondeu: — “Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com
todas as suas forças e todo o seu entendimento.” E: “Ame o seu próximo como você ama a si mesmo
Lucas 10:27
O coração é a sede das emoções, em outras palavras, o Coração é a representação bíblica pela qual
estabelecemos nossas conexões
De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Provérbios 4:2
O coração e a igreja
uma igreja irresistível não fala apenas da igreja ou da importância das casas na implantação do Reino
de Deus, mas também de coração no coração
Vemos isso por exemplo em Atos 4
Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua
nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles
havia abundante graça.
Atos 4: 32 e 3
Uma igreja com um bom culto, que entende a importância da reunião nas casa precisa também a
aprender a compartilhar um só coração
Esse era a chave central da igreja pentecostal, ela vivia relacionamentos profundos. Isso nos mostra a
importância de enxerga no meu irmão o mover de Deus e me aproximar dele estabelecendo conexões
espirituais.
Alinhando corações
Queremos lindos cultos, excelentes células, mas que fora desta agenda, uma igreja que vive em plena
intimidade, não apenas por conveniência, mas por decisão de alinhar o coração
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Pessoas tão distantes na sua criação, social, acadêmica e até geográ ca, mas que decide alinhar seus
corações para que juntos possamos estabelecer o reino de Deus.

Como colocar isso em prática
26 Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém todos tinham
medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo
27 Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus
28 E Saulo cou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor.
Atos 9: 26 a 28
Vamos olhar a História de Paulo e Barnabé para que possamos aprender a colocar em prática esta
verdade
Saulo um judeu perseguidor de cristãos se converte ao cristianismo ao caminho de Damasco. Ele passa por um processe de mudança radical. Neste novo contexto ele precisa ser introduzido a igreja de
Cristo e aqui vemos corações sendo alinhados
1.

Sozinho é muito difícil (ver. 26)
Pensando em um novo convertido chegando em uma igreja irresistível, ele não ca sozinho neste
processo, mas alguém o auxilia, estende a mão e ensina os primeiros passos na fé e até mesmo o
apresenta ao corpo de Cristo.

2.

Corações alinhados nos levam ao lugar de comunhão (Vers. 27)
Uma igreja irresistível, onde os corações estão alinhados, mostramos uns aos outros o lugar que
se deve estar, principalmente no que diz respeito a comunhão, cultos e programações.

3.

Uma igreja apaixonante é o lugar onde os irmãos dão testemunho uns dos outros (ver. 27)
“Olha esse aqui é meu irmão, minha irmã. Eu vi o que Deus fez e esta fazendo na vida dele(a)"
Ao invés de contenda e separação, a igreja pentecostal gera testemunho mutuo e rompe com a
cultura da fofoca ou difamação, por exemplo.

4.

Impulsionar ao chamado
Quando compartilhamos Deus por meio dos nossos relacionamentos somos cooperadores do
chamado do nosso irmão. Assim anda uma igreja irresistível.
28 E Saulo cou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do
Senhor.

Conclusão
O Coração de uma igreja irresistível fala de servir o meu irmão, procurar conhecê-lo e o impulsioná-lo
em seu propósito divino para que a igreja se torne o lugar de construção de vidas que agradam a Deus.
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Perguntas
1. Você se lembra de quem foi ou quem foram seus maiores impulsionadores quando chegou a igreja?
Qual foi a importância deles em sua vida com Jesus?
2. Você tem sido este encorajador de pessoas?

