A IGREJA MAIS ATRAENTE DO MUNDO

Julho
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Neste mês de Julho estaremos comemorando os 22 anos de nossa Igreja, e por esse motivo durante esse mês
estaremos falando sobre IGREJA em nossos estudos. Esperamos que os estudos possam ser bastante
edificantes e desafiadores para todos. Por conta dos dias de festa teremos apenas três estudos este mês.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Para você como a igreja deveria ser?
2. O que você tem feito para ajudar a igreja a se tornar cada vez mais atraente?
TEXTO: Atos 2:37-47
INTRODUÇÃO:
• A primeira Igreja tinha características mestras para a Igreja de todos os tempos.
1. Era uma Igreja Feliz:
"...Com alegria ...louvando a Deus " (v. 46,47).
2. Era uma Igreja popular:
"Contando com a simpatia de todo o povo" (v.47).
3. Era uma Igreja frutífera:
"Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia..." (v. 47).
•

Essa Igreja deve ter tido alguma coisa que nós não temos:
1. Prosperava na antiga Jerusalém;
2. Elevava o padrão da sociedade;
3. Buscava restabelecer os padrões morais.

•

Quatro elementos de força são revelados neste capítulo:

1. ERA UMA IGREJA UNIDA
• No Pentecostes (v.1). Todos estavam reunidos no mesmo lugar. A União era a base da prontidão para o
hóspede divino.
• A falta de união, destrói, esfria. Obs. fios partidos não podem conduzir luz
• Após o Pentecostes, perseveram...na comunhão (v. 42).
• Eles aprenderam a "ficar até que..."(Luc. 24.49). Os resultados deste " ficar até que", foram demonstrados
em Atos 2.12,13; quando veio o questionamento: "Que quer isto dizer?"
• Após o Pentecostes "perseveravam... na comunhão (v.42)".
2. ERA UMA IGREJA INFORMADA
• "... Todos nós somos testemunhas" (v. 32).
• Conheciam o Evangelho: "O sermão de Pedro".
• Compreendiam a missão da Igreja: A grande comissão

•

Continuavam aprendendo: "Na doutrina dos apóstolos". (v. 42).

3. ERA UMA IGREJA ESPIRITUAL
• Os 120 ficaram cheios do Espírito (v. 4)
• Os 3.000 posteriores também receberam o Espírito Santo.
• Ministravam no poder do Espírito.
4. ERA UMA IGREJA QUE TESTEMUNHAVA
• O modelo do Pentecostes: Todos passavam a falar... (v. 4).
• Cada cristão era um pregador do Evangelho;
• A Igreja de hoje precisa imitar a Igreja primitiva; pois o mandamento é o mesmo: "ide por todo o mundo..."
(Mc 16.15).
CONCLUSÃO
• A Igreja não perdeu a sua patente: A grande comissão continua de pé. O poder de Deus não diminuiu. A
Igreja primitiva, ainda é o modelo para a Igreja atual, que precisa continuar sendo:
o Uma Igreja atraente;
o Uma Igreja unida;
o Uma Igreja informada;
o Uma Igreja espiritual;
o Uma Igreja que testemunhava: Evangelizava.
DESAFIOS:
• Desafie as pessoas na sua célula a fazerem algo prático durante a semana, que venha a ajudar a igreja a
se tornar mais atraente.
AVISOS IMPORTANTES:
• Aniversário da Igreja – Começará no dia 12 e terminará no dia 23, você está desafiado a participar
de todas as atividades que acontecerá.
• 40 dias de Consagração – Não desanime nem desiste, os quarenta dias de consagração terminarão
no dia 12. Deixe o Espirito Santo te guiar.
• Auxiliar – O treinamento dos auxiliares para se tornarem líderes já começou, ore por aqueles que
foram escolhidos.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
• Ore pelos auxiliares que estão se preparando para serem líderes.
• Ore pelo aniversário da Igreja.
• Ore pelas finanças da Igreja e seja fiel nos dízimos, primícias e ofertas.
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• Ore sempre pelas pessoas da sua família.
• Ore pelos enfermos.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

