ESSENCIAIS DA IGREJA- AULA 04
ESSENCIAL nº 8
OLHO NO ALVO
Usamos metodologias relevantes à população alvo
- Tornamos o evangelho de Jesus algo atraente buscando ajustar o nosso alvo para saber a quem queremos
atingir.
1 Co. 9:19-23 – Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número
possível de pessoas. 20 Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão
debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, (embora eu mesmo não esteja debaixo da lei), a fim
de ganhar os que estão debaixo da lei. 21 Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei (embora não
esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo), a fim de ganhar os que não têm lei. 22 Para com os
fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar
alguns. 23 Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser participante dele.

- Deus nos chamou para duas coisas: SANTIDADE E LIBERDADE.

 POR QUE FAZEMOS DESSE JEITO?
o A síndrome da retaguarda
As igrejas batistas começaram só com teclado, depois começaram a usar violão, mas bateria, nem pensar! A
bateria era considerada o próprio som do Cão.
As igrejas batistas não tinham bateria, mas 10 anos depois todas tinham, isso era pecado?
Por que as igrejas sempre têm que estar atrasadas, só pegando coisas antigas? Por que a igreja não está na
frente, o mundo está copiando a igreja?
o Aproveitamos a cultura para alcançar os da cultura
- Muitas vezes fomos questionados sobre o Sonho de Natal, o motivo de fazermos o Sonho de Natal.
“Natal é uma festa pagã para adorar o deus Sol”
“Páscoa era uma festa da deusa primavera”
- Você comemora essas datas pensando nisso?
Paulo diz que se não há essa associação, você tem liberdade.
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- Deus nos chamou para duas coisas: SANTIDADE E LIBERDADE.
o Redefinindo o cristianismo
Preste atenção no que Paulo diz:
1 Co. 3:18 – Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornarse louco para que se torne sábio.

A religiosidade mais afasta do que aproxima.
o Para os que não entrariam em uma igreja
- Tornar o evangelho simples e prático

o As igrejas se distanciaram do povo
- Quando você assiste a um culto que não se conecta em nada na sua vida.

o Por isso somos: “uma igreja com a sua cara”
- Quem é a NIB?
- Sabe por que temos todas aquelas fotos lá na frente da igreja? Porque realmente queremos que essa igreja seja
a sua cara.

o Quebrando os tabus
- Se for preciso, colocamos Roberto Carlos.
- Não existe música cristã! O que faz uma música ser boa é a letra. Se uma música secular tiver uma boa letra,
podemos cantar e até usar se for preciso,

o Expandindo nossos horizontes
- Verdadeiros crentes são ensináveis.
- Você precisa entender o porquê nós fazemos tudo o que fazemos. Em tudo o que vamos fazer temos o cuidado
de saber se vai ferir o evangelho ou não.

 OS PARÂMETROS DA NOSSA METODOLOGIA
o FIRME NA PALAVRA E NO AMOR
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o Alicerçados na Palavra
o O funil

JOVENS
ESPIRITUAIS

 EXEMPLOS DE ALGUMAS NOVAS METODOLOGIAS








No evangelismo
No ensino
Na pregação
No culto
Nas crianças
Acampamento
Nos jovens
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ESSENCIAL nº 9
TRILHAR O MELHOR CAMINHO
Escolhemos o melhor caminho, O CAMINHO DO AMOR
 Não somos uma igreja pentecostal ou avivada.

CARTA:
Pr. Leandro para aluno SENIB
Eu decidi que não darei mais aula de Doutrinas para público menor que 2 ou 3 anos de NIB. Então hoje
vamos dar apenas uma orientação sobre o assunto dos dons espirituais.
Você precisa abraçar sua igreja com sua forma, que acredita ser bíblica, de ser e atuar. Se não gosta de algo,
por que está aqui?
Você acredita que o Pr. David é um homem ungido de Deus? O Pr. David, por exemplo, acredita que uma vez
salvo, sempre salvo. Você precisa se esforçar para pensar da mesma forma.

Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito
e uma só atitude. (Fp 2:2)
Se você não aceitar o jeito que a gente pensa, talvez você não seja um dos nossos, procure uma igreja que
combine com o que você quer acreditar, E TORÇA PARA VOCÊ ESTAR CERTO!
Agora vamos falar de DONS DO ESPIRITO SANTO e de por que não somos uma igreja pentecostal. Somos
Batistas, temos anos de tradição e estudo. Não estamos aqui passando uma chuva, sabemos onde estamos
pisando. Então, cuidado com coisas erradas que possa ter aprendido, ensinados por pessoas que te induziram
ao erro ou falaram coisas que você queria ouvir.
Que o Senhor ilumine o seu coração, meu caro aluno, para honra e louvor da Sua Glória, Deus seja exaltado!
Amém!
BATISTA? PENTECOSTAL? AVIVADA? O QUE ISSO SIGNIFICA?
SINAL DE DOUTRINA FALSA  QUALQUER MOVIMENTO QUE LEVE PARA LONGE

DA BÍBLIA
OS DONS DE EFEITO DO ESPÍRITO SANTO


Dons de Efeito do Espírito são dons especiais que o Espírito Santo deu, PARA A INFÂNCIA DA
IGREJA. Esses dons ajudaram na propagação poderosa do Evangelho.



São descritos em 1 Cor 12. Eram 9 dons especiais que serviam a igreja primitiva. O Apóstolo Paulo
enfatiza que alguns eram melhores que outros.

Quais eram os dons de efeito?
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Pelo Espírito, a um é dada a palavra de (1) SABEDORIA; a outro, a palavra de
(2) CONHECIMENTO, pelo mesmo Espírito; (1Co 12:8)
a outro, (3) FÉ, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de (4) CURA, pelo único Espírito; (1Co
12:9)
a outro, poder para operar (5) MILAGRES; a outro, (6) PROFECIA; a outro,
(7) DISCERNIMENTO de espíritos; a outro, variedade de (8) LÍNGUAS; e ainda a outro,
(9) INTERPRETAÇÃO de línguas. (1Co 12:10)

PAULO COLOCA DONS EM GRAU DE IMPORTÂNCIA.


Paulo nos diz que busquemos com dedicação os melhores dons, e nos mostra um caminho
SOBREMODO EXCELENTE.

Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um
caminho ainda mais excelente. (1 Co 12:31)


Existem várias estradas, mas existem umas que são melhores que as outras. O Amor! NÓS
ESCOLHEMOS O CAMINHO DO AMOR.

POR ISSO AQUI NÃO FALAMOS LÍNGUAS ESTRANHAS.
VOCÊ ACREDITA QUE O PASTOR DAVID É UM HOMEM DE DEUS? NUNCA
FALOU LÍNGUAS DESCONHECIDAS.


Os dons de efeito cessaram quando a Palavra de Deus foi completada, quando a igreja chegou a certa
maturidade no AMOR, pois foi um ministério temporário, DIRETAMENTE LIGADO À INFÂNCIA
DA IGREJA.



Jesus disse que nada prevaleceria contra a sua igreja e por séculos ela permaneceu mesmo sob intensa
perseguição, sem uso de dons de efeito. A partir dos primórdios do século XX, apareceu a renovação
carismática, REATIVANDO OU TENTANDO REATIVAR DONS QUE JÁ TINHAM SIDO
EXTINTOS. E foram fundadas então a igrejas pentecostais, que interpretam o novo testamento como se
tudo fosse para os dias de hoje, sendo que se percebe claramente que a igreja recém-formada iria
amadurecer e não ter mais necessidades de dons de efeito.



De acordo com 1 Cor 13, não adianta falar língua, profetizar, etc..., se não tiver o melhor caminho, que
é o AMOR.



O Amor sempre iria existir, os dons de efeito não!



O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.

PAULO DÁ 3 DONS DE EFEITO COMO EXEMPLO DE QUE NÃO
PERMANECERIAM.
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O AMOR NUNCA PERECE; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o
conhecimento passará. (1Co 13:8)
Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; (1Co 13:9)
quando, porém, VIER O QUE É PERFEITO, o que é imperfeito desaparecerá. (1Co 13:10)


Paulo afirma que o sistema imperfeito, o que vigorava naquela atualidade, e dá como exemplo o melhor
dom de efeito, desapareceria quando viria o sistema perfeito.



Esse sistema perfeito, cremos, é a conclusão da Palavra de Deus no NT revelada aos homens e
encerrada no último livro, com o último apóstolo.

Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como
menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. (1Co 13:11)


Paulo faz uma ilustração, exemplificando o sistema imperfeito como coisa de criança. (INFÂNCIA DA
IGREJA)

Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face
a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou
plenamente conhecido. (1Co 13:12)
PERGUNTA IMPORTANTE:
As línguas estranhas atuais são de Deus, ou não?

RESPOSTA:
Existem 3 formas de pensar:
1. Existem teólogos e pastores que acreditam que não, QUE PODEM SER INVENÇÕES, e até mesmo
manifestações demoníacas, mas de qualquer forma não podem ser verdadeiras.

2. Existem teólogos e pastores que acreditam que podem ser, MAS QUE SE FOREM DE DEUS, SÃO
PARA IGREJAS NÃO AMADURECIDAS. E que precisam seguir as diretrizes da própria Bíblia
sobre o assunto;
A Teologia pentecostal acredita que é para os dias de hoje e interpretam o texto acima como a volta de Jesus. O
PROBLEMA É QUE EM SUA MAIORIA NÃO SEGUEM AS DIRETRIZES DA PRÓPRIA BÍBLIA.
3. A teologia pentecostal acredita que é para os dias de hoje e interpretam o texto acima como a volta de
Jesus. O PROBLEMA É QUE EM SUA MAIORIA NÃO SEGUEM AS DIRETRIZES DA
PRÓPRIA BÍBLIA.

E 1 Cor 14?
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São INSTRUÇÕES/DIRETRIZES à igreja de Corinto, enquanto os dons de efeito estavam vigentes.
A maioria dos defensores das línguas estranhas modernas NÃO OBEDECE A PALAVRA NESSA
ÁREA.



Em 2 Pe. 1:3 vemos que Deus já nos Deu “TUDO” o que precisamos para a vida e a santidade.
Portanto, não precisamos mais do falar em línguas ou de profecias para sermos edificados, ao contrário,
o que precisamos é do pleno conhecimento da Palavra de Deus.

Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade,
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e
virtude. (2Pe 1:3)


Ainda que esses dons existam hoje em dia, o falar em línguas para a edificação da igreja deve ser em
uma língua conhecida dos homens e não em “LINGUAS ESTRANHAS”, e ainda que seja em uma
língua conhecida deve haver intérprete senão a pessoa deve ficar calada.

Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma
palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. TUDO SEJA
FEITO PARA A EDIFICAÇÃO DA IGREJA. (1Co 14:26)
Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, E ALGUÉM DEVE
INTERPRETAR. (1Co 14:27)
SE NÃO HOUVER INTÉRPRETE, FIQUE CALADO NA IGREJA, falando consigo mesmo e com
Deus. (1Co 14:28)

ARGUMENTO CONTRA A RENOVAÇÃO PENTECOSTAL
- PSICOLINGUÍSTICO (estudo das conexões entre a linguagem e a mente)
 Sons sem significado não são língua - 1 Cor 14.7-10
 Sons com significado, mas sem compreensão TRAZEM DESUNIÃO E ALIENAÇÃO - 1 Cor 14.2-5,
11; 1.10; 12.25 (TORRE DE BABEL)
 Falta de significado ou compreensão TERMINAM EM ORAÇÃO INEFETIVO - 1 Cor 14.11; mente
não edificada; péssima propaganda para a igreja - 1 Cor 14.23
Com relação a novas profecias, elas DEVEM SER VERIFICADAS À LUZ DA PALAVRA DE DEUS, e se
não baterem com ela não são dignas de crédito.
Por isso a NIB decidiu trilhar o caminho do amor (MELHOR CAMINHO!). Se essas línguas e profecias de
hoje são reais, eu não sei, só sei que escolhemos um caminho melhor e NÃO USAMOS ISSO NO NOSSO
CULTO.

ESCOLHEMOS O CAMINHO MELHOR, O CAMINHO DO AMOR!
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