Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 8 | Igreja não é ser…
Introdução
Encerramos hoje esta série de mensagens que abriu nossos olhos para o privilégio de fazermos parte
de uma igreja local, de servirmos ao corpo de Cristo em uma igreja apaixonante, viva, transformadora,
encorajadora, resumindo, irresistível
Pegunta:
O que esta série de mensagens mudou ou só melhorou a forma como você vê e se envolve com a igreja
Obs. Líder, aqui é uma grande oportunidade para você trabalhar com os membros da célula o envolvimento deles com os ministérios, com a célula e os cultos de celebração, por exemplo. Seja o primeiro
para puxar a la
Igreja não é ser…
Muitas vezes já ouvimos pregadores no auge do seu discurso sobre a igreja usar a frase de efeito:
"Igreja não é ir, é ser!
Acontece que igreja não é apenas ser
No cenário em que vivemos, uma igreja irresistível, precisa ser uma igreja que conjectura na mesma
medida que faz algo, que é efetiva e traduz suas palavras em ações.
A igreja que Jesus profetizou em Mateus 16:18 e as boas novas que Ele pregou não se limitam em
SER, que muitas vezes, este SER da uma idéia de passividade tão grande
Igreja é ser, com certeza, mas também é o ir, o voltar, permanecer, e se por acaso você sair, igreja
também é o lugar que você pode voltar. Igreja é restaurar, adorar, fazer, inclusive fazer algo na igreja
não é pecado! Igreja é se doar, falar, pregar. A igreja também pode ser restaurar, amar
A igreja é o verbo Jesus sendo conjugad
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
João 1:1
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Todas as vezes que nos movemos:
1. De acordo com a palavra de Deus
2. Na direção do Espírito Santo
3. Debaixo do envio da nossa liderança e nossos pastore

Se assim agirmos, estamos fazendo algo que contribui para que a nossa igreja seja irresistível. Uma
igreja perde sua essência quando entra no modo da passividade, pensando que o ser é apenas contemplar, quando na verdade igreja é agir do corpo, dos seus membros
Hoje, nesta última mensagem, vamos assumir um compromisso de nos doar, nos entregar e fazer algo
em prol do reino de Deus por meio da nossa igreja local. Não ache que fazer algo é errado. Muitos hoje
querem um evangelho light e passivo que não exige muito compromisso, quando na verdade Jesus e o
evangelho é AÇÃO, Veja quando Jesus envia os setenta ele deixa claro que o propósito do evangelho
é avançar…
Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante
dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar
E lhes disse: — A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da
seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Lucas 10:1 e 2
Conclusão
Que a partir desta série e do compartilhar destes princípios possamos ser a igreja que Jesus profetizou, que marcha contra as portas do inferno e não gasta muito tempo apenas pensando em uma igreja
perfeita aos olhos daqueles que querem teorizar demais o que é simplesmente o IDE
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Perguntas
1. O que você, como lho(a) de Deus sabe que precisa fazer para contribuir com esta igreja irresistível?
2. O que como CÉLULA, podemos fazer para contribuir com a igreja irresistível?

