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Você acha que sua Igreja é Irresistível para os de fora, não evangélicos?
Se a resposta for sim: O que podemos fazer para torná-la ainda melhor ?
Se a resposta for não: O que falta? O que eu posso fazer? (Líder: deixa cada um responder)

Volume 1 - Nº 2 - Aclame ao Senhor

A IGREJA IRRESISTÍVEL 2
Texto: Salmos 100

A igreja irresistível é aquela onde as pessoas escolhem servir e cuidar umas das outras. Infelizmente, nem todos pensam assim.
Muitos acham que a igreja é um lugar que precisa nos satisfazer. O que ouvimos normalmente na igreja nos mostra este equivoco:
1) Pago o meu dízimo e não sou atendido quando preciso.
2) Ninguém me visitou quando precisei de visita.
3) Ninguém cuidou de mim quando precisei de cuidados.
4) Precisei esperar muito para que alguém me notasse na igreja.
5) Essa igreja é muito grande, não precisa de mim.
6) Essa igreja tem pecado demais.
O importante é pensarmos não no que a igreja pode fazer por mim e sim o que eu posso fazer para a igreja. Afinal a igreja é o corpo
de Cristo e eu faço parte desse corpo. Não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço.

I.

COMO SERVIR?

Salmos 100:2

Como podemos servir a Deus? A forma de servir é mais importante do que o serviço em si.
1. Podemos servir Usando nossos dons.
Dom é capacitação dada por Deus para o desempenho da sua obra. Existem mais de 20 dons listados no Novo Testamento:
 Contribuir; governo; socorro; administração; misericórdia; sabedoria; conhecimento; fé; cura; operação de milagres;
discernimento de espíritos; línguas; interpretação; apostolado; evangelista; pastor; celibato; pobreza voluntária; martírio;
profecia; ministério; ensino; exortação; hospitalidade; missionário, entre outros.
Há dois princípios básicos para o uso do dom:
a) Proveito comum. I Coríntios 12:7.
b) Edificação da igreja. I Coríntios 14:12.
2. Podemos servir Usando nossas habilidades.
A fronteira entre dom e talento é muito próxima. Diferentemente do dom espiritual, a habilidade é o talento, a capacidade nata, uma
dotação especial que um indivíduo possui. Assim como o dom espiritual, o talento ou habilidade é dado por Deus e para sua glória.
 Deus dá habilidade e talento a Bezaleel. Êxodo 31:1-11.
3. Podemos servir Usando nossos recursos.
Quando entendemos que fomos criados para o prazer de Deus, descobrimos que: o que somos e o que temos também deve ser
para a glória de Deus.
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; assim se encherão de fartura os teus
celeiros, e trasbordarão de mosto os teus lagares”. Provérbios 3:9-10.
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4. Podemos servir Usando nossa influência.
A influência de Ester foi o instrumento que Deus usou para abençoar seu povo.
“Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de
teu pai perecereis; e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino?”. Ester 4:14.
Uma escrava, sem importância, ajuda seu Senhor a ser curado. II Reis 5.
5. Podemos servir Usando bem cada oportunidade.
A Bíblia nos manda aproveitar as oportunidades. Efésios 5:15-16.

Podemos servir Cuidando uns dos outros. Isto se chama: discipulado.
Romanos 12:10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Romanos 14:13 Portanto não nos julguemos mais uns aos outros; antes o seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao
vosso irmão.
Romanos 15:7 Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para glória de Deus.
Romanos 15:14 Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estais cheios de bondade, cheios
de todo o conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros.
Gálatas 5:13 Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo
amor servi-vos uns aos outros.
Efésios 4:2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
6.

II.

POR QUE SERVIR?

Salmos 100:3

Por ser quem é, Deus merece o nosso melhor. Devemos ter a consciência de que o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele mesmo que nos
fez, por isso somos Dele. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.

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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