
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer. 
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 Trabalharei nesta série, o livro intitulado “Uma Igreja Irresistível” – Wayne Cordeiro. 

 Pastor da New Hope Christian Fellowship no Havaí,  reúne cerca de 11.500 pessoas por semana nos seus 

cultos. É uma igreja inovadora no uso das artes e da tecnologia para ganhar pessoas para Cristo. 

 O autor é Davi, quando era rei (vv. 1, 11). A situação é que alguém está procurando destruir a sua vida (v. 9). 

Isto corresponde ao tempo em que Absalão, o próprio filho de Davi, o coagiu a sair de Jerusalém (2 Sm 15.23). 

 Sede de Deus é o tema deste Salmo. 

 Irresistível – é o que fascina, atrai e é implacável em sua persuasão. Algo é irresistível quando não pode ser 

rejeitado. 

 A igreja tem todas as condições de ser irresistível, pois tem os melhores elementos para isso: 1. A 

Palavra de Deus, 2. A presença de Jesus e 3. O poder do Espírito Santo.  

 

 Há muitos desafios que a igreja enfrenta e que merecem consideração: 

 Ser contemporânea ou tradicional – isto está mais ligado à sua liturgia do que à sua doutrina. 

 Precisamos buscar o equilíbrio entre um e outro. 

 Wayne Cordeiro lista, na introdução, alguns elementos que definem Uma Igreja Irresistível. 

 1. Você cresce espiritualmente nessa igreja. 

 2. Você testemunha um forte senso de missão. 

 3. Você anseia em ir a essa igreja toda semana. 

 4. Você quer investir nessa igreja no longo prazo. Não vive à  caça de uma igreja diferente. Há um forte 

sentimento de satisfação quando você se une à igreja local da qual participa. Não existe vontade de ir embora. 

 5. Você conta aos outros sobre essa igreja. Há um sentimento de orgulho sadio, e de prazer em convidar 

pessoas. Você sabe que elas não vão se decepcionar. 

 6. Você relaxa nessa igreja, sabendo que ela é um modelo de crescimento, não de perfeição. 

 7. Você é desafiado a uma proveitosa transformação nessa igreja. Você sai diferente da maneira como entrou. 

Ela educa, motiva e lhe confere poder para enfrentar a vida com novas ferramentas a cada semana. Você sai 

como os caminhantes de Lucas 24:32.”Não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos 

falava e quando abria as Escrituras?” 

 

  O conceito de presença de Deus implica em três componentes vitais: 

 

1. Sentir fome da presença de Deus Implica em ter uma percepção maior da presença de Deus. 

 Queremos maior consciência da presença Dele no nosso meio. 

 Quando nos aproximamos Ele também se aproxima. 

  Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de espírito 

vacilante, purificai os corações. Tiago 4:8. 

 

 O que acontece quando há presença abundante de Deus: 

1. Há consciência de pecado. 

2. Há quebrantamento de coração. 

Uma igreja irresistível 1 

Pr Celso Martinez 

De 02 a 07 de abril 

Culto do dia 11/03 manhã 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


3. Há consagração de vida. 

4. Há entrega.  

 Experimentaremos sua presença em medidas crescentes quando sentirmos fome dele. 

 

2. Sentir fome da presença de Deus implica em anseio por ser cheio do seu Espírito Santo. Efésios 5:17-18. 

 A vontade expressa do Senhor é de que cada crente seja cheio do Espírito Santo. 

 Não é opcional, mas também não automático ou compulsório.  

 Somos cheios do Espirito Santo quando Deus ocupa cada parte de nossa vida. Quando Ele tem permissão para 

realizar em nós e através de nós tudo o que Ele se propôs. 

 Manifesta seu poder através de nós e se revela através dos frutos do espírito santo. Gálatas 5:22-23. 

 

3. Ter fome da presença de Deus pode incluir a necessidade de unção especial para determinada tarefa 

num momento específico.  

 Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 

145:18. 

 

 É a presença manifesta de Deus em determinada situação, acontecimento ou vida. Não é emocionalismo ou 

fanatismo. 

 Toda presença manifesta de Deus precisa estar alinhada com a vontade expressa de Deus revelada nas 

Escrituras. 

 A presença manifesta de Deus sempre honrará a pessoa de Jesus Cristo. 

 A presença manifesta de Deus resultará em maior repúdio ao pecado e maior amor a justiça. 

 A presença manifesta de Deus jamais contraditará qualquer verdade previamente revelada na Bíblia. 

 

 Deus capacitou Gideão contra os midianitas, pois tinha fome de Deus. Juízes 6. 

 

 Em muitas igrejas poderia retirar o Espirito Santo e elas continuariam, gracejou alguém. 

 A Igreja Irresistível anseia pela presença de Deus mais do que outra coisa qualquer. 

 Oração de Abraão Lincoln – Muitos oram: “Sem Ti, Senhor, fracassarei”. Lincoln orava: “Sem Ti, Senhor, preciso 

fracassar”.  

  

A ti estendo as minhas mãos; a minha alma, qual terra sedenta, tem sede de ti. Salmo 143:6 

 

 Conclusão. 

1. Você entende que ter fome de Deus faz uma igreja se tornar irresistível? 

2. Como você pode contribuir para que a igreja seja irresistível? 

3. Qual o seu nível de compromisso para que a nossa igreja se torne irresistível? 

 

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

 


