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COMO DEUS VÊ A IGREJA
“Pois os meus pensamentos não são os 
pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são 
os meus caminhos”, declara o Senhor. 9 “Assim 
como os céus são mais altos do que a terra, 
também os meus caminhos são mais altos do que 
os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais 
altos do que os seus pensamentos”. Isaías 55.8-9 



COMO A IGREJA PRIMITIVA VIVIA
"Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao parHr do 
pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas 
e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam manHnham-se 
unidos e Hnham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, 
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, 
conHnuavam a reunir-se no páHo do templo. ParHam o pão em suas 
casas, e juntos parHcipavam das refeições, com alegria e sinceridade de 
coração, louvando a Deus e tendo a simpaHa de todo o povo. E o 
Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos”. 
 Atos 2.42-47 



COMO DEUS VÊ A IGREJA
1) Deus vê a igreja como Cheia de Poder 



COMO DEUS VÊ A IGREJA
1) Deus vê a igreja como Cheia de Poder 

• Jesus Hnha poder porque Hnha um relacionamento 
ínHmo com o pai e com seus discípulos. Enquanto Hnha 
relacionamento com Deus, ele aprendia e se enchia de 
poder. Quando se relacionava com seus discípulos, 
ensinava e semeava em seus corações FÉ, que é necessária 
para acontecer os milagres 



COMO DEUS VÊ A IGREJA
1) Deus vê a igreja como Corpo de Cristo 

 “O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam 
um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo”. 
1 CorínHos 12.12 NVT 
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 “Nosso corpo está dividido em muitas partes — membros, órgãos, 
células. Mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o 
mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à 
nossa vida incompleta e sem senHdo. Costumávamos tomar decisões de 
forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em 
que ele tem a palavra final em tudo. (É o que proclamamos em palavra e 
ação quando fomos baHzados.) Cada um de nós é, agora, uma parte de 
seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte — seu 
Espírito — da qual todos nós bebemos”. 1 CorínHos 12.12 MSG 
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1) MEDO DA MUDANÇA 

“Pois, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro”.  
Filipenses 1.21 

“Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo 
lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão 
aflições por dez dias. Mas, se você permanecer fiel mesmo 
diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida”.  
Apocalipse 2.10 
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2) PREOCUPAÇÕES COM OS VALORES DO MUNDO 

“Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, 
pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em 
vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso 
por prazer msico, o desejo intenso por tudo que vemos e 
o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém 
do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele 
tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que 
agrada a Deus vive para sempre”. 1 João 2.15-17 NVT
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3) FALTA DE IDENTIDADE 

Quando não entendemos que somos filhos e filhas, não acionamos o 
Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vivemos escravos do medo! O 
pecado se torna algo mais poderoso do que o próprio Jesus!  

MAS HOJE NÓS PODEMOS DECLARAR: EU NÃO SOU MAIS ESCRAVO DO 
MEDO, EU SOU FILHO DE DEUS!! 

“Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês”. 1 
Pedro 5.7 
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4) FALTA DE COMPROMISSO 

“Eu já fui um pouco, resolvi seguir a Jesus. Mas custou 
muito. Doeu muito. Sangrei um pouco. Acho que isso não é 
pra mim. Vou ficar por aqui mesmo”. 
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4) FALTA DE COMPROMISSO 

“Eu já fui um pouco, resolvi seguir a Jesus. Mas custou muito. 
Doeu muito. Sangrei um pouco. Acho que isso não é pra mim. 
Vou ficar por aqui mesmo”. 

“Quando disserem ‘sim’, seja de fato sim. Quando disserem ‘não’, 
seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno”. 
Mateus 5.37 NVT 
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Você tem vivido com algum desses filtros? 

Deus quer que vivamos sem filtro algum, como está em 
Efésios 1.18-19: “Oro também para que os olhos do coração 
de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a 
esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa 
herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu 
poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da 
sua poderosa força”


