08:25 – 10:55 – 17:25 → Ponto 2
ROSINALDO / ROSINALDO / ROSINALDO – 18

min

10º ESSENCIAL – OS 6 E’S DA IGREJA
Evangelizar – Ensinar – Enturmar – Engrenar – Engrandecer – Espalhar

→Depois que a pessoa se converte a nossa missão é ajudar essa pessoa CRESCER EM
CRISTO | AMADURECER NO SENHOR.
→O nosso 2º “E” é o ENSINAR. E o nosso ensino se baseia no estudo da Palavra de Deus. É
por isso que após a conversão da pessoa, usamos a estratégia para encaixar (integrar) essa
pessoa no UCD, SENIB, etc.
• CULTO (É ensino também, aprendemos, tomamos decisões, mexe com a gente –
incomoda, porém, é uma “pincelada”)
X
SENIB (a mesma coisa, porém com um grau de intensidade mais forte, um ensino
mais detalhado em riquezas, mais aprofundado, mais sistemático)
o UCD é a 1ª matéria (papinha, leitinho) ... depois ANDANDO COM DEUS ... assim
por diante.
Ensinar (Trazer aprendizado, conhecimento e edificação)
Edificar (Seria uma outra palavra que se encaixa perfeitamente nesse essencial)
o Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas
a que for útil para edificar os outros, conforme a
necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem
(Efésios 4:29)
• ILUSTRAÇÃO: Quando entrei na NIB da Chapada
o Bati no ombro do pastor Davi e disse “demorei a entender tudo isso,
machuquei e ofendi muitos crentes, o meu objetivo agora é “recuperar o
tempo perdido”
▪ De uma vez só: UCD, Amando uns aos outros, Evangelismo, Origens e
Liderança – de quebra tinha um culto com o Pr Ocimar na quinta feira).
Você precisa entender que ...
→Você é a igreja “dê um abraço caloroso na igreja” e que tem uma missão:
o A sua missão na vida, ou seja, a vontade de Deus para a sua vida é:

• “Trazer o reino de Deus para a terra!
• Glorificar a Deus com a sua vida!
• Ser mais parecido com Cristo e fazer com que outras pessoas se
pareçam também”.
→Você é ensinado e edificado, quando...
Entende que Deus quer que você CRESÇA espiritualmente e se torne semelhante a Cristo.
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens (Lucas
2:52).
→TUDO o que FAZEMOS, BUSCAMOS nos PARECER mais com CRISTO.
Rom 8:29 →Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Três Considerações Importantes:
1. Não existem atalhos para chegar à maturidade
2. Tornar-se semelhante a Cristo é “um lento e longo processo de
crescimento
3. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais
parecidos com Jesus é chamado de SANTIFICAÇÃO
Buscamos a santificação...
o
o
o
o
o

Meditação;
A cobrança dos versículos;
Palavra Fest
Bíblia ON, Bíblia MIX;
Etc.

REFORÇANDO ...
O SENIB → É O MAIOR MOMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO NOSSO POVO.
➔ SÓ CRESCEMOS ATRAVÉS DA PALAVRA DE DEUS.
E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos
(Atos 2.42a)

09:35 – 12:05 – 18:35 → Ponto 5
ROSINALDO / ROSINALDO / ROSINALDO

8 min

5. Espalhar (Tornar público, propagar)
o Entendemos que Deus nos presenteou em sermos do jeito que somos.
▪ Tito
o Queremos igrejas como a nossa onde pudermos, no Brasil e no mundo.
• Acreditamos que esta fórmula de se fazer igreja pode dar certo
em qualquer lugar.
o Acreditamos que estamos nos últimos dias e temos muito que trabalhar na
plantação (espalhar).

