Aviso
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Palavra e compartilhar
Lição 6 | Uma igreja Irresistível começa em casa
Deus esta nos movendo para um tempo de compressão de como podemos viver o evangelho genuíno,
isso é o que estamos transferindo quando falamos de uma igreja irresistível. O evangelho não é introspectivo, passivo, que diz respeito apenas a mim, pelo contrário, é um evangelho de entrega, de estender a mão, de me preocupar com meu próximo
Semana passada ao falar da igreja pentecostal, falamos sobre a importância de levar o amor de Jesus
ao nosso próximo.
O Evangelho sempre foi a respeito do que eu vivo com Deus e como posso viver para servir ao meu
próximo
Veja estamos falando de uma fé que me leva adiante, que me torna pró-ativo, assertivo. Um servo de
todos.
Acontece que não podemos fazer isso apenas nos cultos públicos, ou quando nos reunimos no prédio
da igreja. A igreja irresistível começa na casa. No contexto de família, mas também quando nos reunimos como célula. Aleluia
A casa
A pergunta é: Qual a relevância da casa no contexto da igreja
42 E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o
Cristo
Atos 5:4
Quando olhamos o livro de Atos vemos que a igreja pentecostal uía de uma maneira muito intencional,
mesmo sendo perseguida e vista com olhos de julgamento ela estabelecia as bases deste movimento
nos pórticos do templo e nas casa
Vamos destacar o versículo 42
42 E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o
Cristo.
Podemos concluir que as casas eram o lugar onde se consolidava o evangelho, o quartel general e o
ponto estratégico para que novas frentes fossem levantadas
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A igreja irresistível que pregamos compreende sim o templo e grandes reuniões públicas, mas tem nas
casas seu lugar seguro e de intimidade.

Nas casas a igreja tinha o olhar no olho, o cuidado individual, o partir do pão e a comunhã
Eu gostei da síntese do Pr. Farley da Comunidade Alcance de Curitiba
As reuniões nas casas, nos pequenos grupos era onde a comunhão era mais próxima, mas efetiva. Todos podiam servir, perguntar, compartilhar, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos as necessidades individuais poderiam ser percebidas, o estímulo e a exortação mútua seria possível. Em Colossenses 3:16, Paulo a rma:
“Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com
toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus
corações.
Colossenses 3:1
Não quero que você perca isso de vista, esta série é uma reposta para que as vidas que se convertem
possam encontrar um lugar para criar raízes, criar seus lhos, e serem instrumentos para ganharem
outros
O que acontece na casa, em conjunto com os cultos de celebração, vai nos ajudar a consolidar este
sonho
Então Pedro, caindo em si, disse: — Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou
da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu
12 Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos,
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam
13 Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada, chamada Rode, foi ver quem era
14 Reconhecendo a voz de Pedro, cou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para
anunciar que Pedro estava à porta
15 Então os outros disseram: — Você cou louca! Ela, porém, persistia em a rmar que era verdade. Então disseram: — É o anjo dele
16 Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e caram admirados
17 Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha
tirado da prisão. E acrescentou: — Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, foi para outro lugar
18 Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com
Pedro
Atos 12: 6 a 1
11

Eu amo esta passagem porque ela tem de tudo. Aqui temos uma aula de roteiro digno de Oscar, mas
tudo converge para a casa. Temos ação, suspense, drama, comédia e até continuidade.
Mas quero destacar que o livro de Atos é o livro que coloca a casa no contexto de referência, de porto
seguro para o crescimento da igreja irresistível
O que aprendemos com este Texto?
1. A casa é o lugar de referência para os que estão encarcerados
2. A casa é o lugar onde os cristãos se reunem (precisamos trazer a tona esta verdade)
3. A casa é onde se levantam altares de clamor e oração (relembrar aquelas casa da irmã que orava e
milagres aconteciam
4. É na casa que se desperta o coração de servo
5. Na casa podemos alinhar nossos corações com a verdad
6. A casa é o lugar que se anuncia milagres
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Conclusão
Quando como igreja irresistível falamos de uma igreja que não é restrita apenas o que acontece no
prédio, mas o que acontece nos dias em que não nos reunimos? Já parou para pensar se baseásse-

mos a nossa fé apenas aos cultos de domingo? Uma igreja só é irresistível se ela continua viva e ativa
nas casas.
Perguntas
1. Quais são os pontos que fazem da nossa célula parte desta igreja irresistível?
2. Você já pensou em colocar a sua casa a disposição para ser uma célula?

