Buscando o Modelo de
Igreja que Deus quer
PARTE 1
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Precisamos ver a igreja dentro do
modelo de Deus
➢ 1 Co 14:26-32
➢ Hc 3:1-2
➢ Jl 2:28-29
➢ Hc 1:5
➢Que fazer pois quando vos reunis? A pergunta é feita a
todos os irmãos... e olhando para a palavra, todos
devemos trazer alimento para edificação da igreja.
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A igreja é o plano de Deus, a manifestação
dos santos...
➢ Ef 3:10
➢A revelação de tudo através da igreja.
➢ Rm 8:19
➢ 2 Co 2:14-16
➢Lc 17:20-21
➢ A partir de uma expressão em “miniatura” (de estarmos
cheios de Cristo), todos seremos uma expressão macro de
Deus.
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➢ Somos incapazes

de fazer milagres... Isso é obra do Espírito Santo!
➢ Precisamos ver Deus tomando a inciativa na igreja, vivenciar fatos como de: At
8:26-39
➢ 2 Tm 2:24-26 – Uma dependência de Deus que gera esse tipo de comportamento e
esta ação na Igreja.
➢ 2 Co 10:4-6
➢ A Igreja em Coríntios tinha suas falhas, mesmo sendo Deus que operava ali. Como
lidamos com isso?
➢Uma palavra. Só uma palavra. Um fundamento. Uma direção... é o clamor do
Espirito Santo através de Paulo para igreja.
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Visão panorâmica de Coríntios
1 Co 1:10 - O primeiro capitulo já começa tratando a
unidade da igreja e mostrando a ameaça da divisão.

➢

➢ 1 Co 5:1 – Uma repreensão. Disciplina. Imoralidade...
➢ 1 Co 12 – Os dons espirituais. Fundamento.
➢ 1 Co 13 – AMOR, e o início do Cap. 14 – Profecia
➢ 1 Co 15:42-58 – O Segundo Adão é o homem do céu
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➢ Is 28:10-11
➢ Não queremos somente denunciar o pecado, porque tudo pode
ficar muito pesado. Leis, regras, conceitos, religião... o mundo está
cheio disto.

➢ As pessoas tocadas por Deus foram transformadas. O amor resolve
tudo! Deus é amor!
➢ Devemos mostrar o propósito. O alvo, Ele, Jesus, A Vida...
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A reunião da Igreja
➢ 1 Co 14:26-32
➢ O alvo de Deus é vivermos o seu filho expresso e revelado em
cada localidade e consequentemente pelo mundo através da igreja.
➢Tudo tem que começar nas casas. A igreja tem que voltar a ter
expressão nas casas. É lá que Deus vai mover todos os dons, e então
quando tivermos uma reunião congregacional; tudo vai fluir.
➢SE HOUVER “CULTO” NA VIDA, HAVERÁ VIDA NO “CULTO”
➢ Nos nossos encontros (grandes ou pequenos), deveríamos viver
um tempo onde as pessoas fiquem impregnadas de Jesus.
➢ Temos que sair da posição indolente, passiva, da condição de
assistente, do comodismo, não podemos ser pessoas inativas.
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A reunião da Igreja
➢ 2 Pe 1:3-11

➢ Pelo Seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos
conduzem a vida.
➢ Tg 1:22-25
➢ Gente “VIVA” tem que reagir com fome de vida! Sermos ativos,
atuantes... talvez precisamos nos radicalizar e parar de brincar de
igreja.
➢ 2 Tm 3:13

9

Sentar e ouvir um
sermão é muito legal,
pregação inspira, anima
a alma... mas não é a
prática do Novo
Testamento.
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A igreja na prática
➢ At 2:42 Este era um momento especifico
da igreja.
➢ A igreja é simples e tem a cooperação de
todos.
➢ Então o vício de ter o sermão, a pregação,
a ortodoxia, liturgia da igreja, tirou a
expressão da igreja e gerou esta religião.
Estes vícios de deixar todos sentados,
ouvintes... e aceitarmos isso como normal.
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Coríntios e os excessos
➢Paulo tinha um problema muito “legal”
com os irmãos em Coríntios: o excesso
de dons e manifestações! Ele precisou
organizar.

➢ Muitos hoje lidam com a “geladeira”.
➢ Nós hoje administramos a frieza, a
escassez, a ausência da manifestação.

➢ Porque muitas localidades têm suas
reuniões com cara de instituições?
➢1 Co 14:26-32
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A Igreja é frutífera!
➢ Mt 25:14-30
➢ Mt 13:8 Alguns vão produzir 100, outros 60,
outros 30 por um talento recebido, mas todos
vão produzir frutos. Não tem ninguém inativo
ou infrutuoso.
➢ A religião pode deixar alguns acomodados,
mas no Reino de Deus não tem previsão para
isto.
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Mutualidade
Ef 4:2 Sejamos tomados por uma Rm 15:14
mentalidade: Não viemos para
1 Pe 4:10
receber, mas para dar!
Rm 12:10, 13:8
➢ 1 Ts 5:11
Jo 13:35
➢

➢ A Bíblia está cheia de
mandamentos repletos de
mutualidade:

Ef 5:19
Cl 3:16

Hb 10:24
Cl 3:13
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A Igreja plural
➢ 1 Pe 2:9 - Temos que notar que a “Igreja do Senhor” na
visão do N. Testamento não é para ser edificada
unilateralmente ou centralizada em uma pessoa, mas
com todo corpo.
➢ Normalmente só lemos 1 Pe 2:9, mas precisamos ler os
versículos 10 até 12... A Palavra mostra que todos temos
que ter peso, carga, saúde espiritual, vigor!
➢ Muitos são só peso, muitos são ouvintes, assistentes,
espectadores... como diz a palavra. E isto tem produzido
o nível cristão que somos e as pessoas que temos.
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A mutualidade expressa a natureza da Igreja.
➢ Ef 1:22-23 Tudo é dado a
igreja.
➢ Rm 12:5
➢1 Co 12:12-30
➢Nunca podemos perder o
aspecto da família, a prática na
vida da igreja.
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Cristo é o centro de nossas reuniões!
➢ Ef 1:10 - Tudo tem que convergir Nele
➢ É provável que tenhamos que parar tudo.
Entender o que Deus quer e fazer só o que
Deus quer.
➢Não dá para conciliar show e religião!
➢ Hb 11:40
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O tempo antigo era melhor do que o de
hoje?
Não.
A Igreja vive sua época, seu
tempo. Podemos olhar para
o passado, mas não termos
um saudosismo. Isto não
coopera e nem funciona.
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A Igreja e sua resposta
➢ Ne 4:10
➢ Temos que responder hoje
como igreja. Os olhos do
mundo estão atentos para ver
a manifestação do corpo de
Cristo!
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Temos que agir!
➢ Temos que investir em trazer o pessoal de
fora para ver, tocar, receber...
➢ Temos estado por muitos anos no exagero,
no misticismo dizendo que tudo é Deus.
➢ A ação é também um milagre de Deus,
também é Deus, mas vou tomar a
responsabilidade.
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