ESSENCIAIS DA IGREJA- AULA 02
ESSENCIAL nº 3
VIVER A PALAVRA
Aplicamos a teologia na vida cotidiana.O “Evangelho no chinelo”.
- Viver a palavra - é quando aplicamos a teologia na vida cotidiana.
- Aplicamos a palavra na nossa vida, quando só temos conhecimento, isso “tufa”, achando que sabe muito,
porém só o conhecimento não basta precisamos viver a palavra
- Tg 1:22-25 – Esse texto mostra que se conhecemos a palavra e não praticamos, estamos nos enganando a si
mesmos da mesmo forma que alguém que olha no espelho e esquece do que viu.
- Tg 1:25 – O homem que escuta, ouve e estuda a lei perfeita e persevera na sua prática será feliz (bemsucedido) naquilo que fizer
– Aquele que leva o evangelho de cristo no chinelo (por onde prática o que cristo ensinou) será feliz (bemsucedido) naquilo que fizer

 Viver a palavra é construir sua vida sobre os ensinamentos de Jesus (Mt 7:24-27)
"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua
casa sobre a rocha. ” (Mateus 7:24)
- Fazer um breve resumo, sobre Mt 7:24-27, sobre os tipos de casas, interessante seria fazer o inverso,
mostrando antes o que construiu a casa na areia. Ao final mostrar que o homem que ouve as palavras de Deus e
as prática é como um homem que construiu a sua casa sobre rocha e mesmo com chuva e vento (problemas)
essa casa não caiu, por que está firmada em cristo (rocha)
- Como está a sua casa espiritual? Se dedique ao estudo da palavra, mas que a prática dela, seja constante em
sua vida, assim sua casa terá a base mais forte desse mundo = Jesus Cristo.
GARANTIA DE JESUS: FELICIDADE

 Crescemos Espiritualmente através de alimentação e exercício da Palavra
- Como uma criança cresce? Tomando leite, depois começa a comer coisas sólidas e assim por diante. Mas vc já
reparou que criança não pára? (ela faz muito exercício brincando, pulando, correndo)
Assim também se só comermos e não exercitarmos, só iremos crescer para os lados.

- Deus quer que você coma da sua palavra e a exercite, para que você possa crescer espiritualmente. - Como
Deus nos exercita? Ele usa o cão, o ‘peso morto’, que só quer nos puxar pra baixo, a cada tentativa do cão, nós
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vamos exercitando aquilo que aprendemos na palavra e fortalecendo os nossos músculos. E também todos os
tipos de aflições.
Tg 1:2 - Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isto
motivo de grande alegria (VIVA). Por que entendemos que Deus está fortalecendo nossos músculos espirituais e
nos fazendo crescer.

 A Palavra nos transforma e nos santifica..
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra,
(Ef 5:26, NVI)
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
(Rm 12:2, NVI)
- Todo o nosso processo de crescimento espiritual, de fortalecimento, nos ajuda no nosso processo de
santificação que é sermos cada vez mais parecidos com cristo –
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
(Ef 5:1, NVI)
- A partir do momento que nós aceitamos a cristo e o Espirito Santo entra na nossa vida, precisamos lutar para
que a nossa alma mente (emoções, atitudes, pensamentos) andem conforme o espirito santo, conforme vamos
obedecendo, vamos nos tornando mais parecido com cristo, isso é a santificação
- Conforme vamos nos santificando, vamos fugindo do pecado e nos tornando mais parecido com cristo
Ex: Uma criança, quando nasce, não conseguimos distinguir se ela parece com o pai, porém quando a mesma
vai crescendo vamos
- Santificação é um processo contínuo, uma luta diária sua contra o pecado.
Ex: No seu trabalho pessoas irão lhe procurar quando tiverem passando por algum problema. Pessoas na sua
família que não conhecem a cristo, irão lhe procurar.
- A prática da palavra de Deus irá nos permitir ajudar, aconselhar, amar as pessoas que precisam de Deus.
- Jesus cristo mudou o nosso viver, para que essa música que cantemos seja realidade na nossa vida,
necessitamos viver a palavra, esse é o terceiro essencial da nossa igreja.
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ESSENCIAL nº 4
AMAR UNS AOS OUTROS
Amamos uns aos outros como marca do discípulo de Cristo.
 Amar uns aos outros é essencial.
"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos
outros.Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". (Jo 13:3435)
- Isso mostra ao mundo que somos seguidores de Jesus cristo (testemunho!); é uma das marcas do cristão!
- Não seremos conhecidos pelo prédio, mas pelo amor que temos uns pelos outros.

O mundo não verá a Deus através de sinais, e sim pelo AMOR
1 João 4:12
“. . . se amarmos uns aos outros Deus se torna visível . . .”

 Quem não ama a seu irmão, não ama a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.(1Jo 4:8)
Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, POIS QUEM NÃO AMA SEU
IRMÃO, a quem vê, NÃO PODE AMAR A DEUS, a quem não vê. (1Jo 4:20)
- Sinal de que não pertence a deus; ausência de salvação; desconectado do pai; ainda não é filho!

OS MAIORES MANDAMENTOS:
30Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas
as suas forças’.
31O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes".
(Mc 12:30-31, NVI)

 Amar é dar a vida.
Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos
irmãos. (1Jo 3:16)
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. (Jo 15:13)
- AMOR É DAR A VIDA! (TEMPO, INTELIGÊNCIA, ENERGIA)
- NOSSA VIDA: INTELIGÊNCIA, ENERGIA E TEMPO!

Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. DEUS É AMOR. Todo aquele que
permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. (1Jo 4:16)
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- O AMOR FAZ PARTE DA ESSÊNCIA DE DEUS! CONECTADO EM DEUS, CONECTADO NO AMOR!

AMOR NÃO É EMOÇÃO, É DECISÃO!
O QUE NÃO É O AMOR:
 "O amor não é algo que o faz sair do chão e o transporta para lugares que você nunca viu."
O nome disso é avião. O amor é outra coisa.
 "O amor não é uma coisa que te faz perder a respiração e a fala."
O nome disso é bronquite asmática. O amor é outra coisa.
 "O amor não é uma coisa que chega de repente e o transforma em refém."
Isso se chama sequestrador. O amor é outra coisa.
 "O amor não é uma coisa que voa alto no céu e deixa sua marca por onde passa."
Isso se chama pombo com desinteira. O amor é outra coisa.

"O AMOR É DAR A SUA VIDA EM PROL DE OUTRA PESSOA”
 Amar é um verbo a ser ensinado e praticado.
Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. (Sl 71:7)
- O AMOR DE DAVI PELAS COISAS DE DEUS!
Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. (Jo 13:15)
- JESUS É NOSSO EXEMPLO MAIOR DE AMOR!
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes
apresentamos. (Fp 3:17)
Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a
exemplo do nosso amor por vocês. (1Ts 3:12)
 A RENÚNCIA DE PAULO; AS VIAGENS DE PAULO; OS SOFRIMENTOS DE PAULO, POR
AMOR A NÓS!
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no
procedimento, no amor, na fé e na pureza. (1Tm 4:12)
 DESDE NOVO DEVEMOS APRENDER A EXERCITAR O AMOR! QUANDO ENSINAMOS
NOSSOS FILHOS A AGRADECER, ESTAMOS ENSINANDO AMOR.

ENSINE SOBRE GRATIDÃO, GENEROSIDADE, CAVALHEIRISMO, RESPEITO,
CIDADANIA, MISERICÓRDIA, HUMILDADE, ETC...
 PODEMOS APRENDER A AMAR UNS AOS OUTROS NA LINGUAGEM CERTA – AS CINCO
LINGUAGENS DO AMOR (PRESENTE- TEMPO DE QUALIDADE- PALAVRAS DE
AFIRMAÇÃO- TOQUE- SERVIÇO)

4

50 MANEIRAS DE AMARMOS
UNS AOS OUTROS

. . . estejam em paz (Marcos 9:50)
. . . amem (João 13:34)
. . . sejam dedicados ao amor fraterno (Romanos 12:10)
. . . honrem . . . acima de si mesmos (Romanos 12:10)
. . . aceitem (Romanos 15:7)
. . . preocupem-se igualmente (1 Coríntios 12:25)
. . . sejam pacientes, suportando... (Efésios 4:2)
. . . tenham compaixão (Efésios 4:32)
. . . perdoem . . . como Jesus perdoou (Efésios 4:32; Colossenses 3:13)
. . . submetam-se por respeito a Cristo (Efésios 5:21)
. . . humildemente considerem outros como melhores (Filipenses 2:3)
. . . suportem (Colossenses 3:13)
. . . façam aumentar seu amor (1 Tessalonicenses 3:12)
. . . amem profundamente do coração (1 Pedro 1:22)
. . . não julguem (Romanos 14:13)
. . . não invejem (Gálatas 5:26)
. . . não se exaltem (Gálatas 5:26)
. . . vivam em harmonia (Romanos 12:16; 1 Pedro 3:8)
. . . instruam (Romanos 15:14)
. . . cumprimentem (Romanos 16:16)
. . . falem com salmos, hinos e cânticos espirituais (Efésios 5:17)
. . . ensinem (Colossenses 3:16)
. . . admoestem com toda sabedoria (Colossenses 3:16)
. . . encorajem (1 Tessalonicenses 4:18)
. . . edifiquem (1 Tessalonicenses 5:11)
. . . incentivem diariamente (Hebreus 10:24; 3:13)
. . . confessem seus pecados (Tiago 5:16)
. . . orem (Romanos 15:30)
. . . orem para serem curados (Tiago 5:16)
. . . reafirmem seu amor (2 Coríntios 2:8)
. . . falem a verdade em amor (Efésios 4:25)
. . . não destruam (Gálatas 5:15)
. . . não provoquem (Gálatas 5:26)
. . . não mintam (Colossenses 3:9)
. . . não falem mal (Tiago 4:11)
. . . não reclamem (Tiago 5:9)
. . . não briguem (Gálatas 5:15)
. . . sejam educados (1 Coríntios 11:33)
. . . sirvam (Gálatas 5:13)
. . . carreguem os pesos (Gálatas 6:2)
. . . sejam bondosos (Efésios 4:32)
. . . ajudem a apaziguar rixas (Filipenses 4:3)
. . . façam seu amor crescer e transbordar (1 Tessalonicenses 3:12)
. . . estimular às boas obras (Hebreus 10:24)
. . . sejam hospitaleiros (1 Pedro 4:9)
. . . use seus dons para servir (1 Pedro 4:10)
. . . refresquem (Romanos 15:32; Provérbios 11:25)
. . . presenteiem (Filipenses 4:14-15)
. . . sofram juntos (1 Coríntios 12:16)
. . . alegrem-se juntos (Romanos 12:15)
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ESSENCIAL nº 5
CARÁTER ACIMA DE TALENTO
Priorizamos o caráter acima do talento.


Deus não olha aparência e sim o coração

O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor
não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração". (1Sm 16:7, NVI)
- Zc 4:6 deixa claro que as coisas de Deus não são feitas pelo poder, pela força, pelo taleto, são pelo espírito.

o O perigo da inversão de valores  Muitas vezes as igrejas se precipitam pois veem alguem com talento
e colocam em ministérios e serviços pois são muito bons, depois a destruição é enorme para ele e para
todas aquelas vidas.

DEUS QUER CARÁTER ACIMA DE TALENTO E CARÁTER NÃO SE FORMA EM
2, 3 OU 4 MESES.
Por isso Temos Fé e Paciência no desenvolvimento de líderes.
Caráter não se forma em um dia - Um líder não nasce de uma hora para outra. Nós temos muita paciência e
muita fé para realmente ouvir a voz de Deus e saber se aquela pessoa é aprovada por Deus para ser líder e não
pelo talento.



A BÍBLIA NOS ENSINA A TER O CARÁTER QUE AGRADA A DEUS.

Quer ter o caráter de Jesus? Quer ser um pessoa que agrada a Deus? Procure na Bíblia sobre:


AS VIRTUDES
CARÁTER É A SOMA DAS VIRTUDES QUE COMPÕEM NOSSA PESSOA, QUEM SOMOS.

As virtudes são formadas por nossos hábitos.
2 Pedro 1: 5-8 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; 6ao
conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à perseverança a piedade; 7à piedade a
fraternidade; e à fraternidade o amor. 8Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas
vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e
improdutivos.

Veja que em 2 Pedro ele fala várias virtudes, coloque na sua fé a excelência e preste atenção que ele diz, se elas
existirem e estiverem crescendo.
- Você precisa fazer muitas vezes isso até virar automático, tudo na vida a repetição nos leva ao hábito, então
faça destas virtudes um hábito.
Se caráter é a soma das Virtudes, as Virtudes são formadas por nossos hábitos....
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 FRUTOS DO ESPÍRITO
Gal 5:22 – Falar rapidamente sobre Frutos do Espírito
Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
 AS QUALIDADES DO AMOR
1 Cor 13:4-7 – Falar rapidamente sobre As Qualidades do Amor
É paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus
interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta.
 AS BEM-AVENTURANÇAS
Mat 5: 3-11 – Fala rapidamente sobre as bem-aventuranças
Pobres em espírito, Contrição, mansos, fome e cede de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores
e perseguidos pela causa da justiça.
- Deus te diz exatamente o que fazer para ser uma pessoa de carácter, uma pessoa de excelência para Deus, mas
preste atenção que depende de você, esforça-te.
- Não é fácil e nunca vai ser, pois o diabo está sempre contra nossa carne ainda tem o egoísmo latente:
Ex: Quando tem o bolo, você quer a maior fatia, a que tem mais chocolate. Deus está dizendo deixa para o
outro! A não! Mas e se fosse para Jesus?
Ex: Quando sua esposa, ou seus filhos querem ir passear e você simplesmente diz, não quero.
- São essas coisas que agradam a Deus, é assim que Deus quer que você seja, mas não é fazer isso na frente dos
outros quando os irmãos estão olhando, é fazer isso sempre, pois Jesus está olhando.
As vezes no teu grupo você é generoso, mas chega em casa e nega para seus filhos, esconde da esposa, do
marido, lá no seu trabalho vc é conhecido como o egoísta que não reparte nada com ninguém.

DEUS SE AGRADA QUANDO SEUS FILHOS TÊM CARÁTER, QUANDO ELES SÃO
EXCELENTES: VOCÊ QUER AGRADAR A DEUS?
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