A IGREJA IRRESISTÍVEL 1
Pr. Celso F. Martinez (culto dia 17/11/2013)

ESTUDO P/ CÉLULAS - 16/02/2014 a 22/02/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

QUEBRA
GELO

5 minutos
CÃNTICO

5
minutos

ESTUDO

45
minutos

O que você acha da sua Igreja?
Como é seu relacionamento com os demais membros da sua Igreja?
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A IGREJA IRRESISTÍVEL 1

Texto: João 12:20-23

Baseado no livro A igreja Irresistível – Wayne Cordeiro - Editora Vida.

Nosso senso de julgamento e de crítica à igreja é, em muitos casos, produto da falta de compreensão de que a igreja é do Senhor e
de que nós somos a igreja, não o prédio. A igreja irresistível não é perfeita, mas quando toca o coração de Deus, conseqüentemente
vai tocar o coração dos homens.
Como é uma igreja irresistível? Na concepção do autor.
1) Nós crescemos espiritualmente nessa igreja, pois a igreja irresistível cumpre seu propósito.
2) Nós testemunhamos um forte senso de missão, os frutos são visíveis, as conversões consistentes, as vidas são

transformadas, casamentos restaurados e líderes levantados.
3) Nós temos o desejo de ir a essa igreja toda semana. Queremos nos envolver. A igreja oferece oportunidades para você ter
4)
5)
6)
7)
8)

relacionamentos saudáveis com outras pessoas.
Temos vontade de investir nessa igreja no longo prazo. Há um sentimento de satisfação em fazer parte de uma igreja
irresistível. Não temos vontade de ir embora. Queremos que nossos filhos cresçam nessa igreja.
Temos prazer em falar da igreja para os outros e não nos sentimos constrangido nem inseguro para convidar um amigo a
freqüentá-la.
Nos sentimos relaxados pois sabemos que nossa igreja é um modelo de crescimento, não de perfeição.
Temos o sentimento mutuo de “Estamos juntos nessa!”. Somos paciente com as pessoas e as pessoas conosco.
Experimentamos uma grande transformação de vida.

Como é uma igreja irresistível? Na concepção do texto Bíblico.
1) Uma igreja é irresistível quando existe a presença abundante de Jesus.

João 12:20 e 21
Os gregos queriam ver a Jesus. Qualquer igreja que se encha da presença de Jesus vai se tornar irresistível. Assim como os gregos,
hoje, muitas pessoas desejam e anseiam ver Jesus na igreja.
2) Uma igreja é irresistível pela manifestação do poder de Deus transformando vidas.
João 12:17 e 18 - O contexto fala da ressurreição de Lázaro. O impacto desse milagre abriu espaço para que pessoas de todos os
lugares viessem a Jesus. O impacto do que o Senhor Jesus faz em nossas vidas, certamente atrai as pessoas para a igreja.

João 4:39 - O encontro da mulher samaritana com Jesus fez com que muitos samaritanos daquela cidade cressem nele, por causa
da palavra da mulher, que testificava: Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Atos 9:32 a 35 - Muitos se converteram ao Senhor por causa da cura de Enéias que vivia acamado durante 8 anos.
Atos 9:36 a 42 - Muitos se converteram ao Senhor por causa da ressurreição de Tabita.
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3) Uma igreja é irresistível quando a glória de Deus se manifesta.

Nos versículos 21 e 22 mostra a burocracia humana (Os gregos queriam ver Jesus, mas Felipe primeiro foi falar com André para
depois irem juntos falar com Jesus). Muitas igrejas estão travadas pela burocracia. Há igrejas que são organizadas demais, porém,
sem vida. Têm a harmonia e organização próprias de um cemitério. Outras são organizadas de menos. A irreverência é impiedosa.
Confundem bagunça com espiritualidade.
Uma igreja precisa manifestar a glória de Deus. João 12:23
Conclusão:

Que o Senhor nos ajude a construir uma igreja irresistível, afinal esta tarefa não é só de Deus.

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos, nossos
vizinhos e mais a quem encontrar. Traga um amigo para participar com você da sua célula.
Talvez ele esteja somente esperando o seu convite.
RECADOS
IMPORTANTES

FAMÍLIA EU ACREDITO - Dia 08/03/2014 – SÁBADO será realizado mais uma
caminhada pela família.
Vamos cobrir o Pr. Celso de orações, pois ele é o presidente da comissão de
organização deste evento.
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