A IGREJA DOS SONHOS DE JESUS

Julho
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Este é o nosso segundo estudo sobre IGREJA. Não esqueça que neste mês de Julho estaremos comemorando
os 22 anos de nossa Igreja. Esperamos que os estudos possam ser bastante edificantes e desafiadores para
todos. Por conta dos dias de festa teremos apenas três estudos este mês. O PRÓXIMO ESTUDO SERÁ
PARA A ÚLTIMA SEMANA DESTE MÊS.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Como seria a igreja dos seus sonhos?
2. Você tem consciência de que você é Igreja e que Jesus tem sonhado com você?
TEXTO: Mateus 16:18
INTRODUÇÃO:
• Um jovem pastor, de uma igreja pequena de periferia, estava muito feliz porque tinha recebido um convite
para pastorear uma igreja grande, no centro de uma cidade. Muito feliz, aquele jovem encontrou um outro
pastor, bem mais experiente no ministério, já quase perto da aposentadoria e, comentando sobre o assunto,
disse, muito feliz: "Aquela é a igreja dos meus sonhos", ao que o velho pastor lhe respondeu: "Meus
parabéns, meu jovem, você vai para a igreja dos teus sonhos, mas faça dela a igreja dos sonhos de Jesus".
1. JESUS SONHOU COM UMA IGREJA QUE VIVESSE O SEU AMOR.
• “ O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior
amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis
o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas
tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes
vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.” (João 15.12-17)
• Viver o amor de Cristo é um exercício diário.
• Não dá para viver o amor de Cristo apenas em palavras, é necessário praticá-lo.
• A todo momento o Senhor nos dá oportunidade de colocar esse amor em prática com as pessoas a nossa
volta.
2. JESUS SONHOU COM UMA IGREJA QUE VIVESSE SUA PALAVRA.
• “De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a
vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma;” (I Tess.
1.7-8)
• Para que sua vida cristã seja edificada na rocha é necessário praticar diariamente a Palavra de Deus.
• Não basta apenas ler a Bíblia, ou decorar alguns versículos, mas sim praticar tudo o que o Senhor mandou.

3. JESUS SONHOU COM UMA IGREJA QUE PRESTASSE CULTO SOMENTE A DEUS.
• “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Rom. 12.1)
• Muitos estão adorando as coisas ao invés de adorar a Deus.
• Não possuem imagens, nem se prostram diante delas, mas colocam outras coisas no lugar de Deus.
• A prioridade é para Deus, o primeiro lugar é dele.
4. JESUS SONHOU COM UMA IGREJA QUE SE MULTIPLICASSE.
• “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” (At 1.8)
• Muitas pessoas até hoje não concordam com as células, porque uma igreja em célula faz com que todos
os membros precisem trabalhar. E essas pessoas não querem trabalhar. Querem apenas ir aos cultos e
ficarem sentadas assistindo.
• Outros reclamam que na igreja eles não tem oportunidade para trabalhar ou para exercer algum ministério.
• Essas pessoas se esquecem que no ato da conversão eles receberam pelo menos dois ministérios:
1. O de ganhar vidas (Mat. 28:19-20 e Atos 1:8)
2. E o da reconciliação (2 Cor. 5:18)
• Se cada um fizer a sua parte a igreja se multiplicará por todos os lugares.
CONCLUSÃO
• Jesus sonhou com uma igreja que ama, vive a Palavra, adora, evangeliza e que chega até aos confins da
terra. Sejamos a igreja sonhada por Jesus. Que Deus lhe abençoe.
DESAFIOS:
• Desafie as pessoas na sua célula a buscar ser a igreja dos sonhos de Jesus.
AVISOS IMPORTANTES:
•

O PRÓXIMO ESTUDO SERÁ PARA A ÚLTIMA SEMANA DESTE MÊS.

•

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.

