Estás Preparado Para Trabalhar na Obra.

Dados pessoais dos participantes.
Preencha os dados abaixo com convicção e sem utilizar sua carteira de membro.
Nome __________________________________________
Data de nasci. ____/_______/_______.
Data de conversão.____/_______/_______.
Data de batismo em águas ______/_____/______
Data de batismo no Espírito Santo _____/_____/_____
Conseguiu Lembrar. (sim) (não) Vamos lá então não Desamine.
Mensagem de introdução.
Temos muitas promessas na Bíblia para nossas vidas, mas encontraremos em cada promessa
um SE, isto muda todo o contesto da história, pois além da benção temos obrigações.
Obrigações essas que não gostamos de ler ou meditar.
Jesus disse se creres, tudo é possível, se guardardes, os meus mandamentos.
Pedíreis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Está escrito se hoje ouvirdes a sua voz não endureça os vossos corações como vossos Pais
fizeram no passado.
Deut. 8:2 E te lembrarás em todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido
durante estes quarenta anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que
estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Temos hoje quatro evangelhos sendo pregado nas igrejas.
1- O Velho Testamento apontado para Jesus o salvador.
2- O Outro Evangelho do eu acho que não é bem assim.
3- O Novo Testamento mostra que o salvador chegou.
4- O Meu Evangelho diz, não foi bem isso que Jesus ensinou.
Destes quatro dois estão certos, quais vocês praticam?
Meu problema não está em ouvir e sim em praticar o que ouvi, sou o melhor ouvinte, e o pior
praticante que já encontrei.
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Se você concorda? (sim) (não).
Se você concorda ore para que isso mude, (na minha vida e na sua se for o seu caso) mas se
não, nos ensine como você pratica em sua vida, e como ela mudou.
Plantar e não colher é pior do que não plantar.
De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Pensamentos...
Quem não lê não pensa! Quem não pensa será para sempre um escravo.
Eu não gosto de ler...
Quem lê sabe, quem sabe lê, quem não lê não sabe não se informa se desinforma e se
deforma, e se conforma.
Aquele que parou esperando as coisas melhorar, vai notar mais adiante que aquele que não
parou, já esta tão distante que é impossível alcançar.
Acomodado como o diabo quer.
Para estar preparado precisamos tomar uma posição no corpo de Cristo, e deve ser fiel, como
nos mostra.
Apc. 2:10.Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Dentro de você há um potencial.
Ez. 22:30 Deus esta procurando um homem para se colocar a disposição.
Você tem esse Potencial?
Potencial é, força não usada, energia de reserva, conhecimento não revelado, espiritualidade,
inteligência, dom habilidade e disponibilidade. Ex. 35:31-35.
Existem Pessoas que pensam, sentem, mas nunca realizam.
Onde está o poder para fazer?
Gn. 1:11 E disse Deus: Produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas
que, segundo as suas espécies, dêem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra.
Circunstâncias.
Falta de dinheiro, marido incrédulo, casamento, filhos, trabalho, namorado.
Pv. 14:3 Na boca do tolo está à vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão.
Pv. 23:7 Porque, como imaginou na sua alma, assim é; ele te dirá: Come e bebe; mas o seu
coração não estará contigo.
Quem tem a vontade já tem a metade.
Para se estar na liderança, é preciso ter conhecimento, ou preparo, disciplina e experiência, isto
só se adquire pela pratica, quanto mais se pratica melhor fica.
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É claro que temos que nos corrigir e pode ser feito de duas maneiras.
Aprendendo com o erro do outro você não conseguira viver tempo suficiente para comete-los
todos sozinho. Ou com seus próprios erros.
A um provérbio popular que diz que, a pessoa inteligente aprende com os erros dos outros.
Hbc. 2:4 Eis o soberbo! A sua alma não é reta nele; mas o justo pela sua fé (pratica) viverá.
Os conhecimentos das falhas, nos da o preparo para não errarmos, teoria e disciplina, são as
regras que se deve usar para se obter o conhecimento, teórico e prático.
A experiência é a aplicação prática do preparo.
Uma pessoa madura é uma pessoa experiente.
Os erros são cometidos por pessoas que fazem para depois pensar.
Uma pessoa madura, pensa para depois fazer.
Pv. 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado.
1º Pdr. 3:15. O verdadeiro cristão procura aprender ou crescer, enquanto se esforça para
chegar diante de Deus, aprovado, preparado para toda boa obra e que não tem nada que o
envergonhe, e não fica embaraçado com as coisas desta vida e que tenha sempre uma
resposta agradável para todos que perguntarem qual é a razão da vossa esperança.
A salvação não depende apenas do fato de termos aceitado Cristo como salvador, nem
tampouco por sermos batizado no Espírito Santo, nem ainda porque freqüentarmos uma Igreja
e fazermos milagres em nome de Jesus, mas sim pela obediência e cumprimento da palavra de
Deus em todos os sentidos.
Mt. 7:19-23 quais são os teus frutos, paz, amor, mansidão Ou ódio, tribulação, raiva, é pelo
fruto e não pela folha que se conhece a arvore.
Que tipo de arvore você é?
Do tipo que atiram pedra, ou do tipo que só admiram.
Lembro-me agora de um provérbio popular, só se atira pedra em arvore que tem fruto e pasme
você é para derrubar os frutos, estão tentando derrubar os seus frutos ou não estão atirando
pedras em você.
Só na palavra de Deus encontraremos princípios eternos que foram preestabelecidos, para
orientar-nos a seguir o caminho certo que nos leva ao centro da vontade do Senhor e salvador
Jesus Cristo. Rm. 12:1-2 Mt.24:35 Tg. 1:17; Ml. 3:6.
Analisando friamente estes princípios, logo descobrimos que os valores neles contidos são para
todos os povos (homens), em todos os tempos independentes da sua posição social, cor, idade,
costumes ou escolaridade.
At. 17:30, Deus manda que todos se convertam, é uma ordem imperativa.
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Como você acha que está a Igreja atual? Ou o corpo de Cristo?
A Igreja do Senhor Jesus é uma só na face da terra, em outras palavras, ela é o corpo de cristo,
1º. Co. 12:27 Ef. 4:1-16 e Cl. 1:18.
O que é a Igreja? At. 20:24-28.
Uma assembléia que na sua ordenança reconhece o Senhor Jesus como legislador supremo.
Na verdade a Igreja tem nos seus membros filhos de Deus que foram trazidos para fora do
reino das trevas e do domínio de satanás Cl. 1:13-17.
Como a Igreja está hoje?
Dividida em todos os níveis, surgindo pessoas que receberam supostamente uma revelação de
Deus que a sua Igreja é a certa e todas as outras não, e crescendo atacando as outras
denominações, não deixando os seus membros terem nenhum contato com os membros de
outra Igreja, ou seita como eles chamam, mas usam a bíblia como seu referencial maior,
literalmente abolindo das suas Igrejas o estudo da bíblia, dizendo que escola dominical é coisa
de principiante e de pessoas que não tem o que fazer.
Exigindo de Deus respostas as suas orações a qualquer custo, independente se Deus queira ou
não fazer, pois lá o que vale é que Deus tem que fazer e pronto.
Mas eu lhe pergunto, Deus é obrigado a responder?
Não e às vezes Ele não responde mesmo e assim mesmo a resposta vem, de quem é esta
ação?
Pode ser do homem ou de satanás.
Milagres acontecem na Aparecida do norte, você os atribui a uma intervenção de Deus, se uma
pessoa pode mediar uma oração porque Jesus enfatizou que tudo que pedíssemos em seu
nome Deus responderia.
Em João encontramos a seguinte afirmação.
Tudo que pedir em meu nome o Pai fará, se estiver de acordo, se for da minha vontade, se for
para a minha glória, se for para o crescimento da minha Igreja, se for para que o meu nome seja
exaltado e por ultimo e o mais importante da sua vontade Pai. Jo. 14:13-14 Mt. 7:7-11 Mc.
11:24-26 Luc. 11:9
A Igreja supostamente certa.
Está parada na defensiva ao invés de atacar.
Como podemos ter a verdade nas mãos e deixamos que se apregoe por ai a mentira?
Mentira Sobre um Deus que só dá e não pede nada em troca então teríamos que tirar os
escritos de Deut. 28:1-14 porque ali Deus fala se ouvir e ter o cuidado de cumprir todos os
mandamentos ai então virão as benções.
Você deve estar se dizendo, Mas eu não cumpro! Deus sabe disto sim, só que Ele não vê como
vê o homem, pois a Bíblia diz que Deus sonda o coração, ou a sua intenção de acertar,
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1º. João 1:9 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmo
e a verdade não está em nós, é ai que entra a graça de Deus, favor não merecido.
A Bíblia está cheia de erros humanos e acertos de Divinos.
A Igreja interesseira.
Onde as maiorias dos seus membros esperam apenas receber, sem estarem dispostos a dar,
não estou falando de dinheiro, estou falando de obediência...
LC. 6:38; 2º. Co. 9:6-10.
É uma Igreja Senhoria.
Nas quais poucos estão dispostos a servir, Mt. 20:26-28 como alguém pode mudar sua maneira
de pensar sem que lhe aponte o caminho certo a seguir.
Como a Igreja pode mudar os políticos, policiais, pastores, médicos, membros.
Há um ditado no meio dos tidos como cristão que diz. Eu sou crente, mas não sou bobo, é com
certeza você não é bobo, mas você é carnal e não espiritual.
Este é o resultado de uma Igreja senhoria o carnal toma conta com frases do tipo hoje vamos
arrebentar, para não ficar muito ruim ele completa a frase, a boca do diabo, podemos mudar
através da oração, testemunho, Lc. 6:29
Jd. 9 Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o Diabo, disputava a respeito do corpo de
Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda,
Miguel sabia que tem coisas que só Deus pode fazer, Deus pode mudar seu vizinho, cônjuge,
políticos, pastores...
É uma Igreja que está inchando ao invés de crescer sadiamente.
Como Você já viu o comentário entre homens tidos de Deus, eu tenho 400 membros mais os
simpatizantes é claro, que bom logo você me alcança, pois eu já estou com 600 membros e
mais os que estão chegando agora é claro.
Quando não diz ontem tivemos 10 batizados no Espírito Santo, isto deve ser obra de Deus, pois
na minha foram 30 nesta semana.
E tem aquele comentário, na minha Igreja eu fiz uma campanha e ganhamos 38 almas com
uma arrecadação de tantos 10.000 reais, como é que foi me ensina porque quero fazer na
minha Igreja também.
Eu não sei explicar, a então vai lá fazer.
Ele quer a campanha pelas almas ou pela arrecadação?
Será que os membros das nossas Igrejas já se tornaram apenas números, quando na verdade
deveríamos sentir falta do ancião, do jovem que ficou desempregado ou da irmã que foi
abandonada pelo marido e ficou com três filhos.
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Quem falou que melhor é dar do que receber foi Jesus, dai e vos será dado, de amor e
recebera amor, de atenção e recebera sabedoria, de o que você tem e recebera o que não tem,
pois não sabes tu que és miserável coitado pobre, cego e nu, então compre de Jesus ouro
refinado no fogo para que te enriqueças; vestes brancas, para que te vistas, e não seja
manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, para que vejas hoje.
Apc.3:17-18.
Dura mais necessária esta palavra para min e para você, e não diga desta água não beberei o
amanhã a Deus pertence e Ele é justo e não fica devendo nada quem planta colhe.
Qual o ATRATIVO que leva as pessoas a Igreja hoje?
Você pode não concordar, mas é à procura de uma benção, ou por causa das gatinhas (os),
Shows, reunião social de auto-ajuda.
Apenas, uma minoria está indo para servir e adorar ao Senhor Fp. 2:11.
A pergunta não é, O que a igreja pode fazer por mim?
E sim, O que eu posso fazer pela igreja?
Quando só se oferece benção, os convertemos em papa benção.
Nunca estão dispostos a dar, somente receber.
Qual o método da Igreja para se promover hoje?
1- Nas necessidades do povo.
2- Na promoção de shows e de estrelas, hoje vem fulano.
3- Na concorrência Denominacional.
4- Através de uma boa programação.
5- Aqui termina na hora de pegar a novela.
6- Ou pelo medo. Quem ficar em casa está pecando.
7- Ou através de lideres não preparados 1º Tm. 3:6, quando vamos visitar uma Igreja logo o
pastor pergunta, O que o irmão faz lá? Aqui o irmão seria o meu...
Como fazer para participar de sua Igreja? Siga o estatuto.
1- Ouvir a mensagem.
2- Aceitar a Cristo como salvador.
3- Batizar-se nas águas.
4- Adquirir uma Bíblia.
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5- Participar da santa ceia.
6- Ser um contribuinte.
7- Ser recebido como membro.
8- Ser aluno da escola Bíblica dominical.
9- Participar de um departamento.
10- Assumir um cargo.
Exclui-se por não cumprir o estatuto, mas, você conhece alguém que foi excluído por não
cumprir a palavra de Deus?
Se estiver sendo um pouco duro me perdoe, mas você sabe do que estou falando,
principalmente se o faltoso for abastado.
Apenas uma coisa seria necessária SERVIR.
Lc. 22: 24. Levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. 26
Mas vós não sereis assim; antes o [maior] entre vós seja como o mais novo; e quem governa
como quem serve. 27 Pois qual é [maior], quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é
quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve.
A Igreja se acomodou de tal maneira.
Que os valores morais e espirituais são deixados de lado sem qualquer consideração, tudo
parece muito normal, são pessoas que sempre incentivam vamos lá, é isso mesmo pastor, mas
quando o pastor fala, vamos orar, jejuar, ele logo fala para que, já vi tudo, tem até uma música
que fala, se prega sobre dízimo só pensa em dinheiro, se não prega já ganhou para viver e
outras coisas.
A Igreja é uma instituição divina e humana e simultaneamente.
E foi estabelecida para propagar o evangelho da redenção, Infelizmente a igreja está
caminhando tão somente na direção oposta em relação à palavra de Deus.
1º Tm. 6:10 Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males.
6:11 Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas.
6:14 a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível.
6:18 que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras.
6:20 Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e
as oposições da falsamente chamada ciência;
Como esta seu conhecimento com relação às seitas?
Hoje se perguntar ao espírita ele responde os pontos de sua fé, do mesmo modo com
testemunha de Jeová, mormo, Islâmico, o católico, outros eles saberão responder a razão de
sua fé.
E nós sabemos?
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A Bíblia pede que respondamos com mansidão a qualquer um que perguntar a razão da vossa
fé 1º Pdr. 3:15.
A Igreja perde no campo espiritual.
Cedendo espaço para satanás, mas como acontece isto?
A Bíblia diz que os demônios e satanás crêem e estremecem, mas, não obedecem, e tem mais,
ele conhecem a Deus e sabem como lidar com os homens Tg. 2:19 Ef. 4:27.
Está a Igreja cumprindo a sua missão? Se a Bíblia for o referencial maior, certamente que não.
Basta comparar-nos a atuação da Igreja primitiva em relação a atual.
As características da Igreja.
Em atos 1:14-15, São as seguintes;
1- Obediência.
2- Reunião
3- Fé nas promessas
4- Perseverança
5- Unanimidade
6- De Oração
Eram cerca de 120 homens e mulheres.
A Igreja cresce. At. 2:41, 46-47.
Vemos que a Igreja cresceu de 120 para 3.000 de um dia para o outro, você gostaria de ter um
crescimento nesta proporção na sua Igreja sim, então faça como a suposta Igreja primitiva, que
de primitiva só tinha a falta de microfone e carpe você não concorda.
Nem a melhor estratégia pode fazer sua empresa crescer tanto assim em tão pouco tempo,
mais aquele que conhece o coração dos homens pode te ajudar, nunca pensou em pedir ajuda
a Ele, faça isto agora, pois o mais importante de tudo isso é que o Senhor cresça e eu e você
diminuamos, Honra, Gloria, e louvor, aquele que merece Jesus de Nazaré.
Pontos da Igreja primitiva.
1- Perseverança.
2- Unanimidade.
3- Repartir o pão com o próximo.
4- Participavam das suas refeições com alegria.
5- Havia singeleza no coração.
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6- Viviam louvando a Deus.
7- A Igreja contava com a simpatia do povo.
Hoje pelo contrario vemos a antipatia e declaramos é o inimigo, mas não vemos que somos
carrancudos, grossos, vendo o diabo em tudo e em todos.
Pontos negativos da Igreja hoje.
2º Tm. 3: 1-5.
1- Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo esses
tempos difíceis.
2- Pois os homens serão egoístas. Amor excessivo ao bem próprio Ama-se a si mesmo. 1º Eu,
pra mim, eu mesmo.
3- Avarentos. Apego sórdido ao dinheiro, você da o dizimo e oferta com alegria.Sendo mordomo
e se o senhor te pedir.
4- Jactanciosos. Se gabar do que faz.
5- Arrogantes. Insolentes. Olha de cima para baixo, inchado. O Crente olha de baixo pra cima.
6- Blasfemadores. Palavras que ultrajam divindade, pessoa. Piadas tomando o nome de Deus
em vão.
7- Desobedientes aos pais. Honrar os Pais promove uma vida saudável, do contrario você terá
uma vida muito difícil,
8- Ingratos. Que não reconhece benefícios recebidos. Nem dos que servem com eles, como os
diáconos. Acham que Deus tem que fazer porque ele merece e Deus tem a obrigação, Deus
tem que fazer.
9- Irreverentes. Falto de reverencia, desatencioso. Reverencia não e ficar quieto na Igreja e sim
ter temor a Deus
10- Desafeiçoados. Sem amor a família.
11- Implacáveis. Que não perdoa. Irreconciliáveis.
12- Caluniadores. Que faz acusações falsas. Fofoca é calunia.
13- Sem domínio de si. Explode por qualquer motivo e diz, eu sou franco, é desbocado mesmo.
14- Cruéis. Gosta de fazer o mal, desumano, atormentador. Extrupou, bateu, deixou cego e
enforcou dando como morta.
15- Inimigos do bem. Aquele que odeia o bem e quem o pratica, faz coisas que deixa os outros
mal.
16- Traidores. Desleal, que apunhala por traz. Só os amigos podem nos trair. Caim, Abel, Jacó
Esaú, Jesus Judas
17- Atrevidos. Grosseiro, afoito. Precipitados.
18- Enfatuados. Vaidosos.
19- Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Satisfação imediata. Para ontem. Pelo
prazer faz tudo.
20- Tendo forma de piedade. Não e como algumas denominações evangélicas pregam, como
maneira de vestir.
Negando-lhe, entretanto, o poder.
2º Tm. 6 Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e
conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões.
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Mulheres levianas na sua maneira de vestir.
Cuidado para não estar despertando desejo sexual nos irmãos. 7 que aprendem sempre e
jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8 E, do modo por que Janes e Jambres
resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na
mente, réprobos quanto à fé; 9 eles, todavia, não irão avante; porque a sua insensatez será a
todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. 10 Tu, porém, tem seguido, de perto,
o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança,
Pv. 6: 16 Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma abomina: 17 olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, 18 coração que trama projetos
iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, 19 testemunha falsa que profere mentiras e
o que semeia contendas entre irmãos.
Como você se sente de ser chamado de filho diabo e saber que está indo para o inferno.
Um dia uma pessoa falou a outra, porque você não para de fumar, você está se matando aos
poucos, e ele respondeu não tenho pressa de morrer, uma resposta ignorante para uma
afirmação sem sabedoria.
1- É o Senhor que lhes acrescentava o numero de salvos.
2- Deus não a programação.
3- Deus não a promoção.
4- Deus não a oferta de benção.
A Igreja de atos 4:29-32.
Era uma Igreja unânime buscando o poder (autoridade) para anunciar a palavra, e pelo fato de
anunciarem a palavra, o Senhor Deus operava milagres por intermédio do nome de Jesus, e os
sinais foram vistos, tremeu o lugar, todos ficaram cheios do espírito santo, todos anunciavam a
palavra com intrepidez, e o coração e a alma da multidão dos que criam era uma só.
Nesta Igreja não havia egoísmo no meio deles, como eu tenho um dom e você não, eu sei
cantar, eu sei pregar, meu dom, meu ministério, meu hino, meu livro se alguém usar eu vou
processá-lo por direitos autorais.
Deus deu a min vou levá-lo para sepultura, está escrito tudo que há em min glorifique seu santo
nome, tudo que eu tenho tudo que eu sou bendiga o seu Santo nome. At. 5:14-42.
E a Igreja crescia.
E aumentava mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao
Senhor, e todos os dias, no templo e de casa em casa não cessavam de pregar e de ensinar
Jesus o cristo, de graça recebeu, venda por uma oferta.
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O que! Se você não acredita tem sim Igrejas que pedem oferta para que Deus cure suas dores
e até salve sua família e não estou aumentando, pelo contrario, é uma colocação muito tímida
por sinal.
Ou você não viu isto na Bíblia, ouve um certo mágico que queria comprar dos apóstolos o dom,
se ele comprasse acha que ele daria de graça, pois tem pessoas comprando títulos
eclesiásticos para exercer o sacerdócio, acha que ele fará de graça depois.
A palavra de Deus tinha prioridade.
Crescia a palavra de Deus, At. 6:7 pregação, ensino, e prática, eles não vinham sós nas
campanhas, o método deles é, somos mais que vencedores quando ouvimos e praticamos a
palavra, porque Deus sabe que quando ouvimos para praticar e Ele nos abençoa, mas se
somos uns papa benção isto quer dizer que Ele não cura os que vêm só nas campanhas.
Cura sim principalmente os incrédulos para que, para a conversão a Jesus que não é o caso
de muitos que já ouviram e fazem de conta que é a primeira vez.
Em Jerusalém.
Multiplicava-se o numero dos discípulos, eu não entendo porque eles recusavam usar o título
de membro ou numero, talvez seja porque eles faziam discípulos e não membros. Volto a
repetir, membro é dizímista, ofertante, vem nos cultos estipulados pelo pastor, enfim ele faz
tudo que está no estatuto da Igreja.
Mas o discípulo faz tudo isso também, mas com amor e principalmente ele cumpre a palavra de
Jesus, sabendo que convém agradar mais a Deus que aos homens, isto foi dito por Pedro e
João em At.4:19-20, ouviram de quem? De Jesus é claro, a Bíblia diz que aquele que faz o bem
terá beneficio da lei, a tua palavra é a lei. Sl. 119;
Mas o que faz mal, a palavra lhe será contraria, Imagine você os padres, pai de santo,
testemunhas de Jeová, e outros freqüentados a sua Igreja, pois é foi o que aconteceu que
muitos sacerdotes creram.
O ensino cheio do Espírito Santo convence os corações mais duros.
Zc. 4:6 E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo:
Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.
Por isto Paulo usava uma certa expressão, fiz-me de tudo (não é fiz tudo) para que de alguma
maneira chegasse a ganhar alguns, 1º Co. 9:19-27, O ensino ilumina os sábios, pois quem
aprende não cai nos mesmos erros, uma coisa é certa quem tem dificuldade em aprender
também o tem em obedecer.
A Igreja Crescia! At.9:31.
Tinha paz a Igreja por toda Jerusalém, Judéia, Galiléia e Samária, esta Igreja estava sendo
edificada e caminhava no temor do Senhor, tinha conforto do espírito santo e crescia em
quantidade, O livro de Atos dos apóstolos é o livro do nascimento e crescimento da Igreja cristã.
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O crescimento da Igreja era fruto da obediência a palavra de Deus, por isso o crescimento não
se da só por ouvir e sim por Obedecer, não sejam ouvintes, mas (obedientes) praticantes da
palavra, porque será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as
provas e ele resistiu no Senhor pois o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir, e não
passará nem um til ou um i, você pode crer.
Pelo fato dos discípulos obedecerem, o Senhor fazia com que a Igreja avançasse em todas as
direções, o segredo do sucesso na vida da Igreja primitiva era a obediência, hoje temos o
jeitinho brasileiro.
É à vontade de Deus que a Igreja cresça?
SIM! Para isto Jesus veio ao mundo, para isto Ele enviou o espírito santo, para isto Cristo está
à direita do pai intercedendo por sua Igreja E para a Igreja um dia Ele voltará.
Creia você ou não Ele voltará!
Esteja você preparado ou não Ele voltará!
Queira você ou não queira Ele voltará!
Isto é ponto pacífico, não pode ser discutido por teólogos, presidentes, reis filósofos ou quem
quer que seja, pois Jesus obedece ao Pai, e se o Pai prometeu pela boca de um arcanjo Ele vai
cumprir amém.
Vamos dizer então maranatha (ORA VEM SENHOR JESUS).
Cuidado com a Igreja que não apresenta crescimento;
A Igreja que não cresce apesar de seu esforço é uma Igreja carnal, de onde, o Espírito Santo já
se ausentou, e hoje não está operando nela e nem através dela.
A Igreja está como Sansão depois que teve o seu cabelo cortado, ele não sabia que o Espírito
do Senhor tinha se afastado dele Jz. 16:20.
A qualidade sem a quantidade não procede de Deus, mas sim dos homens, é como uma
heresia dizer que não importa quantidade e sim qualidade, pois se tira um do outro, o inventor
tentou por milhares de vezes para acertar uma, e eles não tinham por desperdício as tentativas
fracassadas e sim que ele já sabia muitas formulas que não dariam certo.
Não pense no tempo que se passou e sim no tempo que você tem.
Umas pessoas tinham doze horas para fazer um trabalho, e quando chegou na metade do
tempo um disse já se passou seis horas não vamos conseguir o outro respondeu, não olhe para
o tempo que passou e sim para o tempo que temos, quem pensa no que passou não tem tempo
para olhar para o que tem a fazer.
É como chorar o leite derramado.
Se há qualidade (crescimento) na vertical haverá quantidade (crescimento) na horizontal, pois
onde o Senhor opera ninguém pode impedir sua ação Is. 14:27.
Qual era a razão do crescimento da Igreja primitiva?
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Ela operava dentro da receita divina, Jesus era o seu mestre e eles a obedeciam e era dirigida
pela graça de Deus e pela unção do espírito santo as pessoas estão atrás da cruz ungida,
sabonete ungido, não sou contra só acredito que ha limites para certas campanhas, e que elas
devem ser dirigidas pelo Espírito Santo ou tiramos as idolatrias como, Maria as figas as
ferraduras, talismãs e damos outro fetiche para eles, fomos chamados a pregar a Jesus poder
de Deus.
Ela era uma Igreja comprometida com a obra santa.
Ela formava discípulos autênticos e disposto a enfrentarem até mesmo a própria morte se for só
pelo homem não devemos vir ao culto, só porque é dia de cura divina, você já enfrentou a
morte por Jesus a fome, o frio, a distancia ou a doença.
Porque havia pregação e ensino constante da palavra de Deus, o termômetro não é o culto de
domingo e sim o culto de oração a E.B.D. porque quem está interessado em aprender com
certeza esta interessada em praticar também.
Ecl.10: 10 Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força;
mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade.
Mas quem é inteligente afia o machado.
Resolve com bom êxito a sabedoria.
A sabedoria é excelente para dirigir.
Minha escolha meu destino
Posso ser um machado com corte e cabo, ou posso ser um machado sem corte e sem cabo
para cortar YPE, PERÓBA.
Cl. 1: 9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por
vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e
entendimento espiritual; 10 para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe
em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus.
A diferença entre Sabedoria, Conhecimento, E Inteligência,
Transbordeis em todo conhecimento.
Sábios nas coisas espirituais.
Andar diante de Deus dignamente.
Inteligência.
É a capacidade de receber e reter as informações.
Conhecimento.
E a quantidade de informações que recebemos e retemos, através da Inteligência.
Sabedoria. Tg. 1:5-17
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Ela é a capacidade de interpretar, discernir, filtrar e aplicar aquilo que nos retivermos cuidado
para não ser um mar morto.
2º Tm. 3: 14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo
de quem o tens aprendido 15 e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem
fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus.
Eu só posso vomitar aquilo que eu engoli.
O Espírito Santo me da tudo, para que estudar...
Este com certeza será um crente Maria vai c/ as outras.
2º TM.3:15 Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
2º Tm. 3: 17 para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa
obra.
Sl. 32: 9 Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca
precisa de cabresto e freio; de outra forma não se sujeitarão. 10 O ímpio tem muitas dores, mas
aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca.
Porque a Igreja atual não cresce na mesma proporção da igreja primitiva?
Porque a maioria dos seus membros é apenas ouvintes e não obedecem as ordens de nosso
Senhor e salvador Jesus Cristo, na verdade se vê propaganda Hoje pomba-gira da entrevista,
exu do lodo vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória da minha Igreja venha você
também na minha Igreja que é a.
Muitas Igrejas estão formando membros e não discípulos Por quê?
Morre-se pela família, empresa, filhos, dinheiro, bens!
Mas não se morre pelo evangelho!
Porque a Igreja de hoje é caracteristicamente voltada para os interesses dos homens, e o reino
de Deus é relegado em segundo plano, os homens oferecem o que Deus da, não por pedirem
mais por cumprirem a sua palavra, pois se falamos que Deus vai fazer e usamos a fé, veja eu
não sou contra desafios, mas se Deus não quiser agir e os homens insistirem, o milagre pode
acontecer como acontece na Aparecida do norte o problema e quem esta por traz dos milagres.
Você já ouviu a expressões como, só na minha Igreja.
Quando a palavra de Deus diz a minha glória não darei a outro deus qualquer nem há homens.
Is 48:11 muitos dirão naquele dia, mas Senhor em teu nome, Ele dirá apartai-vos de min vós
que praticais a iniqüidade, para o fogo eterno.
Mt. 7:23-24. Dura esta palavra, mas necessária para que os enganadores não fiquem sem
saber o seu destino, e possa hoje se arrepender do seu mau caminho e voltarem ao Senhor
Jesus.
O Que devemos fazer para mudar a presente situação atual de Igreja?
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A Bíblia te a resposta certa, Ela contém a revelação completa da vontade de Deus em relação
ao seu povo, basta ler e praticar, o nosso problema é que praticamos apenas o que convém
praticar.
Enquanto a Igreja está em busca de novos métodos para promover o seu próprio crescimento.
Deus está em busca de homens que estejam dispostos a obedecerem a sua palavra.
Deus sabe como fazer a Igreja crescer e o homem sabe como fazer a Igreja parar de crescer
com suas próprias idéias.
Não existe melhor método na face da terra para fazer a Igreja crescer, do que o poder do
espírito santo, o qual, o Senhor quer derramar sobre o seu povo.
2ºTm. 1:7 orar é muito difícil, queremos fazer do nosso jeito quase sempre sem a direção ou o
tempo de Deus.
Ora-se pouco e pede-se muito, é só vermos a vida de Moisés, o povo estava clamando há
muito tempo, Moisés tentou uma vez quando matou um Egípcio para livrar um dos Judeus, você
lembra que depois um Judeu que ele tentou defender lhe disse, quem te colocou por juiz sobre
nós, ou quem te colocou como salvador hoje, não era o tempo nem a hora certa isto que era
Moisés, os apóstolos também fizeram o mesmo quando Lázaro morreu e Jesus teve que
esperar o tempo de Deus, no tempo dEle tudo é perfeito, aquietai-vos e sabei que EU SOU
DEUS. Ex. 21-15 João 11; Sl. 46:10.
O poder de Deus.
Através do espírito santo foi e deve ser o fator de propulsão de sua Igreja, só com oração
receberemos o poder de Deus nas nossas vidas.
A importância da Bíblia para nós é que ela foi escrita para nos ensinar Rm 15:4 não podemos
achar que temos que obedecer. Este evangelho do acho é uma peste nas Igrejas hoje, porque
eu acho, não ache, obedeça a palavra de Deus.
Você tem membros ou discípulos do mestre Jesus Cristo? Mt. 28:19-20.
Segundo o texto acima, a missão da Igreja é fazer discípulos de todas as nações na face da
terra, membro tem compromisso com a Igreja e discípulo tem compromisso com Jesus e sendo
assim com o pastor também.
O discípulo de Cristo de acordo com as escrituras tem os seguintes deveres,
Olhe bem discípulos e não membros de Igreja.
Aprender as ordenanças que o mestre ensinou.
Tomar posse da sua posição como servo obediente e seguir o exemplo de Jesus.
Fazer novos discípulos e ensinar-lhes como seguir a Cristo não só os estatutos da Igreja e seus
costumes.
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Ai Jesus promete estar presente com aqueles que seguem os seus mandamentos na íntegra,
não com os ouvem.
Ele não disse que estaria presente com os ouvintes de sua palavra nem com os filhos da
desobediência.
Ele disse que estaria com os seus discípulos, com aqueles que estivessem dispostos a levar as
boas novas de salvação aos quatro cantos do mundo.
Nos dois fundamentos dados por Cristo em Mateus 7:24-26, fica bem claro que a Igreja tem
apenas uma ordem a seguir.
Aquele que ouve a sua palavra e a obedece é praticante dos seus mandamentos e edifica a sua
casa sobre a rocha.
É uma loucura não obedecer as palavras do mestre Jesus, E a Igreja que é apenas ouvinte está
construindo sobre a areia, sendo, portanto insensata.
Ninguém pode servir a dois senhores logo, quem não está trabalhando para o Senhor Jesus,
certamente, está trabalhando para satanás MT. 6:24

O cristão deve ser um discípulo fiel e obediente a Cristo, caso contrário, a Bíblia diz que ele é
um mentiroso 1 João 2:4.
Toda desobediência é pecado Tg. 4:7, diz o texto àquele que sabe o que tem que fazer e não
fazem, comete pecado.
A desobediência desonra a Deus, a desobediência diante de Deus é igual pecado de feitiçaria
1º Sm.15:22-23.
O maior pecado da Igreja nos dias de hoje é, sem dúvida, a desobediência, compare o povo de
Israel e a Igreja.
Todas as vezes que o povo de Israel desobedeceu a palavra do Senhor Deus, sofreu as
devidas conseqüência , ainda bem que temos Jesus hoje como nosso intercessor , mais não
será por muito tempo, Ele está voltando.
Assim também, todas as vezes que a Igreja não cumprir os mandamentos de Cristo, ela sofreria
o devido castigo, vemos hoje uma falta de compromisso este é um dos mais graves pecados,
os pastores tem que cobrar a falta, correr para cabecear, e depois tentar defender ainda, falta
os dons na Igreja de hoje por falta de obediência.
Diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão TG. 2:10, o que existe é a negligencia da
nossa parte, pois não fazemos o que é certo no tempo oportuno.
Pode o Senhor ver todas as coisas? NÃO! Em Is. 59:1-2. Declara-nos a palavra.
Que as mãos do senhor não estão encolhidas para que não possa salvar que seus ouvidos não
estão surdos para não poder ouvir, Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o
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nosso Deus, Que as nossas iniqüidades encobrem o seu rosto de nós, E que por causa de tudo
isto, Ele já não ouve as nossas orações.
A negligencia, a preguiça e o relaxamento acarretam maldições sobre os filhos da
desobediência Jr. 48:10.
Deut. Cap. 28 encontramos 68 versículos dos quais 14 sobre benção por causa da obediência e
54 versículos. Sobre maldição, por causa da desobediência.
A Igreja ideal.
Até aqui o Senhor Deus tem nos revelado qual é o seu santo designo para o seu povo JR.
29:11.
E está revelação tem chegado até nós, através de sua palavra que é viva e eficaz e mais
cortante do que qualquer espada de dois gumes Hbr. 4:12.
Pode a Igreja continuar no rumo em que ela está?
Devemos mudar está situação?
Podemos mudar este processo?
A Igreja ideal é aquela que se identifica com Cristo! João 2:6.
É aquele que segue a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça Cristo Ef.
4:15.
No Jardim do éden Adão tinha autoridade total na terra hoje tomos uma autoridade vigiada,
como somos corpo e não cabeça, quer dizer que andamos para onde a cabeça ordena, é como
uma liberdade condicional, falhamos como nosso pai Adão no jardim, hoje Deus age se
estivermos nele.
Para termos uma Igreja ideal deve começar pela transformação dos seus integrantes, para que
haja esta mudança é necessário que cada um pague o preço que foi estipulado pelo próprio
Senhor da seara Lc. 14:26-33; Mt. 16:24.
O preço para ser um discípulo do mestre Jesus é na verdade um compromisso sério, Cristo
exige como condição os seguintes itens.
1) Amor Total.
2) Incondicional.
3) Crucificação Do Eu.
4) Uma Completa Rendição A Ele E Ao Seu Reino.
5) Santificação Continua.
6) Decisão Coerente.
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É preciso morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo Cl. 3:1-3 É preciso deixar Cristo viver
em nós, Gl. 2:20 ser liderado pela cabeça e não andar por onde quer.
De que maneira pode alcançar esta dimensão da palavra e do espírito?
Estar em Cristo.
A sua palavra sendo praticada por nós, João 14:21-23 e 24; 15:7.
Através de um arrependimento sincero.
Estar disposto a obedecer aos seus mandamentos.
Estar pronto a servir onde quer que seja.
1- Se Cristo é o nosso Rei devemos ser seus súditos
2- Se ele é nosso mestre devemos ser seus discípulos
3- Se Ele é nosso general devemos ser soldados valorosos.
4- Se Ele é o Senhor devemos ser seus servos.
Eis me aqui Senhor.
Agrada-te do Senhor Sl. 37:4 A Bíblia está cheia de exemplo de homens e mulheres que
agradaram ao Senhor, tudo o que eu pensar, planejar e pedir, Deus quer que assim seja e o
inimigo ñ pode impedir que eu receba.
Claro que tudo o que eu quero deve obedecer ao seguinte.
Estas coisas para o cristão não são favor, nem opção, mas dever e obrigação.
Bíblia vida nova. Bíblia versão revisada.
Colocar se disposição do pastor da sua Igreja e acima de tudo do Senhor, sem esquecer de
cuidar e zelar pela sua família,
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