ESSENCIAIS DA IGREJA- AULA 01
O que não pode faltar par você viver?
Comida? Roupa? Ar?
Do que você é feito? Qual é sua personalidade?
As respostas de todas essas perguntas vão nos ajudar a conhecer você melhor.
Se fizermos essas mesmas perguntas à igreja, iremos conhecê-la melhor, descobrir os seus propósitos e
entender a sua atuação aqui na terra.
E por isso: ESSENCIAIS DA IGREJA.

es·sen·ci·al
adjectivo de dois géneros
1. Constitutivo da essência.
2. Preciso, indispensável.
3. Importante.
4. Que tem as qualidades requeridas.
5. Especial, característico.
6. Diz-se dos óleos voláteis obtidos dos vegetais pela destilação.
nome masculino
7. Condição principal e indispensável.
"essencial",
in
Dicionário
Priberam
da
Língua
Portuguesa
2021, https://dicionario.priberam.org/essencial [consultado em 21-05-2021].

[em

linha],

ESSENCIAL nº 1
AMAR A DEUS MUITO, MUITO, MUITO.
Nossa prioridade absoluta é amar a Deus de todo coração, alma e força.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. (Dt 6:5)
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 Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
o Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. (1 João 4:19)
o Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
pecadores. (Romanos 5:8)

Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. (1Jo 5:12)
 Quem não ama a Deus não o conhece.
o Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1 João 4:8)
o E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a
quem tu enviaste. (João 17:3)

Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o
recebeu em sua casa.MARIA, SUA IRMÃ, FICOU SENTADA AOS PÉS DO SENHOR, OUVINDO-LHE A
PALAVRA.Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: "Senhor,
não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude! "Respondeu
o Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas;todavia apenas uma é
necessária. MARIA ESCOLHEU A BOA PARTE, E ESTA NÃO LHE SERÁ TIRADA". (Lc 10:38- 42)

 Deus tem que ser nossa prioridade - O RESTO É CONSEQUÊNCIA.
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas”.(Mateus 6.33)
o Dar prioridade significa:
 Dar mais importância / Fazer primeiro.
Você tem colocado Deus em primeiro lugar?
Vamos falar sério: será que Deus tem sido realmente prioridade em sua vida?


Muitos cristãos têm vivido uma vida de hipocrisia,
o Canta, fala, faz decisões na meditação,
o Tem toda uma capa de crente,
o Mas na hora de decidir entre Deus e os seus desejos, adivinha quem ganha?
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Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
(1Jo 1:6)
Esse é o ponto em que muitos cristãos deixam a desejar! Muitos dizem: eu amo a Deus acima de
qualquer coisa e na primeira oportunidade deixam Deus em segundo lugar e as vezes por ‘ultimo.
Se consegue um emprego, o primeiro a dançar é Deus, se é um namorado, um sofrimento, uma dúvida, a
primeira coisa a ser deixada de lado é Deus, isso às vezes acontece até inconscientemente.
Quer ver um teste?
Quando estou atarefado no trabalho, na faculdade, qual é primeira coisa que eu deixo de fazer? A
meditação. Orar só se tiver muito desesperado. A principal desculpa dos que não meditam na Palavra ou faltam
ministério é: eu estava trabalhando muito! Eu estava fazendo meu TCC!!!!
Onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. (Mateus 6.21)


Deus quer Amor total - Coração, Alma e Força.

- Em Dt 6:5 - Deus quer que o amemos, com o nosso coração, alma e força (essa força citada, é uma expressão
que condiz com muito, muito, muito)
- Vivemos hoje em uma geração de crentes moles comparado aos crentes da igreja primitiva.
- Em Atos 8, mostra quando começou a perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os crentes foram
dispersos, porém pregavam a palavra por que que fossem (Atos 8:4)
-Por que muitos crentes estão indo para o mundo das drogas, da pornografia, adultério e da imoralidade? É
porque são moles espiritualmente.


Deus nos diz que devemos ama-lo com garra! (emoções, razão e fisicamente)

- Quando falamos de coração e alma, são termos quase sinônimos que se refletem nas nossas emoções, razões,
físico, intelecto, devemos amar a Deus com todas essas coisas de que forma – muito, muito, muito.
- O nosso temperamento faz parte do nosso amor a Deus, nossas emoções fazem parte do nosso amor a Deus.
Ex: Você conhece alguém chato, ignorante? Alguns falam que são assim mesmo, chamam até de personalidade
forte, esse é o meu jeito de ser, a síndrome de Gabriela – “Nasci assim, vou morrer assim”. Não iremos amar a
Deus dessa forma
- Quando o versículo fala que precisamos amar a Deus com nosso coração e alma, é que precisamos amar a
Deus com o nosso jeito de ser, emoções, personalidade.
- Nossa vida tem que ser equilibrada, não podemos em alguns momentos amamos a Deus com as nossas
emoções, mas não amamos a Deus com o nosso raciocino
Ex: Homem que louva no culto, porém está em adultério.
-Deus não quer apenas suas emoções ou apenas sua razão, precisamos amar a Deus, com tudo o que sou, com
todas as expressões da minha vida, ele quer o seu amor total, que você o ame com todo o seu coração, com toda
a sua alma e com a toda a sua força (muito, muito, muito).
- Agora lhe pergunto, você ama a Deus da forma que se deve amar? Vamos fazer uma prova de se amamos a
Deus
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COMO AMAR?


O - B - D – C – (alfabeto do crente)
Amar a Deus é obedecer.

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. (João 14:15)
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por
meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele". (João 14:21)
Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É
assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus (1 João 2:5, NTLH)
Porque nisto consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamentos (1 João 5:3)
- Quer saber se você ama a Deus? O teste do amor a Deus é o teste da obediência, nos amamos a Deus, se
obedecemos a Deus. Jesus repete várias vezes, que quem ama a Deus é aquele que o obedece.
- O alfabeto do crente é O-B-D-C.


OBEDECER É PROVA QUE SOMOS FILHOS DE DEUS

"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a
vontade de meu Pai que está nos céus. (Mateus 7:21 )
- Como você conhece o filho de alguém, quando é criança? Pela boca, pelos olhos, até pelo dedo do pé.
- Obedecer ao senhor fazer aquilo que ele quer, é a prova magma que somos filhos dele.


Formas de Obedecer

- Obedecemos acima das nossas vontades. O nosso amor a Deus não pode ser só sentimento, só vontade (o
nosso coração é enganoso), amar é uma decisão de obediência. Quem ama não apenas sente, mas obedece,
quem ama faz, concretiza.
Exemplo prático de que obediência não é vontade: Mateus 21, mostra a história do Senhor e seus dois filhos.
Qual dos dois filhos obedeceu ao seu pai? Aquele que não teve vontade mas fez ou aquele que fala que iria
fazer e não fez? Qual filho ama a Deus?
- Amar a Deus muitas vezes irá contra os nossos sentimentos, ações, vontades. Para amar a Deus muitas vezes
tenho que contrariar o que sinto e fazer a sua vontade.
Ex: Marido, pode ser que sua esposa seja difícil, mas você tem que ama-la.
- Tenho que obedecer acima daquilo que penso. O nosso eu pecador clama contra o nosso amor a Deus, tem
muitas coisas na bíblia que não a gente não gosta, mas quem ama a Deus obedece, quem ama a Deus faz.
Ex: História pessoal de Salvador – exemplo prático para mostrar que para amar a Deus tenho que agir conforme
ele quer, independente do que penso.
- Devemos obedecer custe o que custar, em vários momentos seremos tentados contra o nosso amor a Deus, que
iremos perder pela ótica do mundo, mas iremos está provando que amamos a Deus e que somos seus filhos.
Ex: História de Daniel
- Daniel não desobedeceu a Deus, não adorou a outros deuses, colocou sua própria vida em favor de Deus.
- Estamos nos finais dos tempos precisamos está disposto a obedecer a Deus custe o que custar, mesmo quando
o mundo gire 360° graus, precisamos nos manter firme em obediência a Deus, só assim estaremos amando a
Deus de todo coração, alma e com toda a força.
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ESSENCIAL nº 2
DEDICAÇÃO À PALAVRA DE DEUS
Estudamos coletivamente e individualmentea Palavra de Deus.
- A PALAVRA DE DEUS É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!
Atos 2.42 - E perseveravam na DOUTRINA DOS APÓSTOLOS, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações.
7Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e
lhes será concedido.
10Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos
mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.
(Jo 15:7E10, NVI)

QUAL É MESMO O PRINCIPAL LEMA DA NOSSA IGREJA?
- Firmes na PALAVRA e no amor.


Isto resume bem a cara da nossa igreja.



Pr. Ranulfo, de Brasília, ouvir falar da nossa igreja, comprou uma passagem e veio
conhecer. No final da viagem, no aeroporto, disse: realmente, essa igreja vive o que
prega: Palavra e Amor em tudo o que faz.

- CREMOS QUE A PALAVRA DE DEUS É PODEROSA!


...aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salválos. (Tiago 1:21, b)

Você com certeza já deve ter lido sobre quando JESUS foi tentando no deserto.
SEMPRE QUE SATANÁS OFERECIA UMA OPORTUNIDADE, A EXPRESSÃO QUE JESUS
USAVA ERA ?- Está escrito!

- CREMOS QUE A PALAVRA NOS TRAZ SUCESSO E FELICIDADE.
Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que
você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e
você será bem sucedido. (Josué 1:8)





Não estamos falando aqui exclusivamente de prosperidade, venha pra Cristo e seja próspero e
feliz
Na vida cristã também há guerras e lutas, mas a palavra de Deus nos dá o caminho para vivermos
felizes, e ter sucesso na vida.
Negócios que não sabemos como tomar uma certa decisão e a Bíblia nos ajuda
A pessoas pode nem ter Jesus como Senhor, mas se fizer o que Bíblia manda ela tem sucesso!
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- A IGREJA É A ESCOLA DE DEUS





Deus planejou a igreja e não seminários.
É responsabilidade da igreja ensinar sem medo TUDO o que a Bíblia ensina.
Não retiramos nada, mesmo que seja impopular. (ilust: a igreja que tirou coisas do culto, como
violência, sangue, etc.)
Você não precisa de mais nada para poder servir. Se quiser aumentar seus conhecimentos, pode, mas
tome muito cuidado!
o Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros
com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus
em seus corações. (Colossenses 3:16)

HABITAR RICAMENTE QUER DIZER TER A PALAVRA DE DEUS DE FORMA CONSTANTE E
ABUNDANTE NA SUA VIDA.

- E como fazer para habitar ricamente?


SENIB

O que vocês estão fazendo aqui neste momento, ouvindo, aprendendo, ouvindo exatamente aquilo que Deus
quer para a vida de vocês.


MEDITAÇÃO

Bota uma coisa na sua cabeça, pastor não transforma ninguém, igreja não transforma ninguém, quem
transforma é Cristo, pastor e igreja são instrumentos de Cristo, ou seja, o que vai transformar a sua vida é Deus
e como Deus pode transformar a sua vida se você não sabe o que ele quer, se você não escuta Deus falar.
Você sabia que 48% da População Brasileira nunca leu nenhum livro inteiro?
E que os 52% que leram, a média é de 2 livros por ano?
Na França, 88% da população são leitores e a média são de 21 livros lidos por ano por pessoa.
Pq que na grande maioria dos países desenvolvidos a maior parte da população gosta de ler e a grande maioria
dos Brasileiros não gosta de ler?
Nós não somos estimulados e ensinados a importância da leitura.
Assim também é com Deus: Como é que você vai se conformar a imagem de Cristo, ensinar, aconselhar e se
permitir habitar ricamente a vontade de Deus na sua vida, se você não ouvir a Deus e decidir Obedecer a Deus?





UM COM DEUS
PROVAS, TESTES E TAREFAS
NOVA KIDS / TOP KIDS / ATIVIDADES COM VERSÍCULOS PARA CRIANÇAS, (CHUTE
EM GOL, INDIANA KIDS, ETC…
CULTO DE DOMINGO A NOITE
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Nos cultos são um dos momentos que a palavra de Deus mais habita na minha vida.


CULTOS/REUNIOES ESPECIFICAS (CASAIS, JOVENS, ADOLESCENTES, IDOSOS, ETC.)

Um grande exemplo de estarmos cheios da palavra em nossas vidas. 90% dos casais que vem se aconselhar
com problemas no casamento, não tem o hábito de vir para o encontro de casais.


ACAMPAMENTOS

Aí um lugar que por maior que seja a dificuldade, você extremamente CHEIO DA PALAVRA, é um
intensivão.


PALAVRA FEST

Não conheço igreja no mundo que incentive 8 mil pessoas a lerem 4 livros da Bíblia em 3 semanas.
Quase 6 mil pessoas a decorarem 48 versículos.


DESAFIO RADICAL


-

BIBLIA ON
Tudo isso são formar de você estar a cada dia você está enchendo a sua vida da palavra de Deus.
Nós queremos o seu crescimento, que você esteja tão cheio da palavra que comece a transbordar
isso na vida dos outros.

-

 POR ISSO NOS COBRAMOS UNS AOS OUTROS PELA PALAVRA
Você vai ser cobrado: “Não gosto que ninguém se meta na minha vida” Então talvez você esteja na
igreja errada, pois aqui nos vamos sim nos meter na sua vida
2 Tm 4:3- Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas
seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o
que elas querem ouvir.
2 Tm 4:2- Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a
paciência e doutrina.
Pv 27:5-6- Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade,
mas o inimigo multiplica beijos.
- VOCÊ PRECISA DE AMIGOS QUE VÃO TE LEVAR PARA MAIS PRÓXIMOS DE DEUS,
AMIGOS QUE TEM O MESMO OBJETIVO QUE VOCÊ.
2 Sam 6:16: David vinha comemorando e dançando no meio do povo pois estava trazendo a Arca da Aliança e
Mical vendo pela Janela o desprezou, pois como rei não tinha que estar comemorando no meio do povo.
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Com o objetivo de sermos ajudadores com todas as coisas do alto, aqui você será:



Cobrado por sua meditação
Exortado
o Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5:21
o Aconselhem-se uns aos outros (col 3.16)
o Consolem-se uns aos outros com estas palavras. (1 Tessalonicenses 4:18, NVI(Br))
o Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. (1
Tessalonicenses 5:11, NVI(Br))
o Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama
"hoje", de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, (Hebreus
3:13, NVI(Br))
o E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. (Hebreus
10:24, NVI(Br))

Assim como na parábola do Semeador, uma semente que é jogada no meio dos espinhos ela é sufocada e
não consegue desenvolver, assim tem sido muitos de vocês, estão no meio de espinhos e não vão
desenvolver.
Jesus quer você em terreno fértil, ao lado de pessoas que vão te ajudar a se desenvolver, amadurecer,
cobrando e incentivando a estar cada vez mais DEDICADO a palavra de Deus.

VIRE A CHAVE E ENTENDA QUE É A SUA DEDICAÇÃO EM VIVER ESSA PALAVRA É QUE
VAI TRANSFORMAR A SUA VIDA.
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