OS 5 PILARES FUNDAMENTAIS
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Como foi sua semana?
Compartilhe com o grupo.

Pra termos força pra fazer as coisas acontecerem, precisamos estar em sintonia com Deus. É Ele quem faz
acontecer através de nós, mas primeiro precisamos ser sondados por Deus, quebrantados e transformados.
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OS 5 PILARES FUNDAMENTAIS
Texto: Atos 3: 1 a 10

A Igreja através dos tempos:
1 - Em Jerusalém - a Igreja era: Estilo de Vida
2 - Em Roma
- Instituição
3 - Na Europa
- Cultura
4 - Na América - Empreendimento
5 - No Brasil
- Entretenimento
O crescimento evangélico de fato não é numérico, mas um crescimento que as pessoas possam ver Cristo em nós.
Os 5 princípios Bíblicos para qualquer Igreja ser vitoriosa em qualquer época, podemos chamar de 5 poderes:

1) Poder da Oração. Atos 3: 1

Pedro e João sobem ao templo na ora da oração. Na vida de Jesus e dos discípulos a oração não era uma coisa esporádica, mas era
um estilo de vida. Os discípulos não poderiam seguir a Jesus sem uma vida de oração.

2) Poder do Exemplo. Atos 3: 4
As PALAVRAS movem e o EXEMPLO arrasta.
“Olha para nós” Foram as palavras de Pedro e João.
Nada substitui o exemplo. Exemplo tem a ver com o que eu vivo lá fora, com o meu testemunho. É a nossa vida Espiritual olhada
pelas pessoas que nos cercam como: esposa; esposo, filhos ... Somos chamados para dar o exemplo.
3) Poder do Nome de Jesus. Atos 3: 6
O nome de Jesus é sobre todo o nome. É o nome que realmente tem poder.
4) Poder do Discipulado e do Serviço. Atos 3: 7

A ação de Pedro e João. Deram a ordem em Nome de Jesus “Levante e Ande”, mas essa ordem foi seguida de uma ação: Pedro
tomando-o pela mão direita o levantou. Não foi apenas uma palavra, mas também uma atitude. O cuidado pelo próximo.

5) Poder da instrumentalidade. Atos 3: 8
Pedro e João foram apenas instrumentos na mão do Senhor e eles tinham consciência disso. Se nós nos colocamos a disposição do
Senhor Jesus Cristo também poderemos ser usados desta mesma forma.

Conclusão:

Se aplicarmos estes Princípios Bíblicos em nossas vidas e na vida da Igreja a qual
fazemos parte, quantos não poderiam ser salvos por nosso intermédio?

RECADOS
IMPORTANTES

Durante essa semana, vamos aplicar o que aprendemos neste estudo?
Vamos orar pelo nosso próximo, dar um bom testemunho, cuidar de cada um que
nos cerca e deixar que o Senhor Jesus nos use, sabendo que quem tem poder é o
seu nome, nós somos somente instrumentos em sua mão.
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.
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