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Como nos tornamos 
parte da eclésia de 

Jesus?

Eu edificarei a minha igreja (eclésia), e as 
portas do inferno não  prevalecerão contra 

ela. - Mt 16:18



Imagens mentais sobre o que é 
a igreja

•Igreja = POSTO DE GASOLINA 

•Igreja = SHOPPING + CINEMA 

•Igreja = SUPERMERCADO 



O que é comum: O CONSUMISMO
• Me dê o que preciso 

•  Me sirva 

•  Me ensine 

•  Ministre sobre mim 

• Me dê uma palavra 

•  Me dê a solução 

•  Fale o que eu quero ouvir



SE EU SOU UM CONSUMIDOR 
NA IGREJA

• EU não estou satisfeito 

• Eu não tenho compromisso verdadeiro 

• Eu não experimento o poder de Deus 



 

Como é a igreja 
que Jesus disse 
que iria criar?



Mateus 16: 

15 “E vocês?”, perguntou ele. “Quem vocês dizem que eu sou?” 16 
Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. 

17 Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque 
isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que 
está nos céus.  

18 E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.  

19 Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na 
terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá 
sido desligado nos céus”.



Igreja = grego Ekklesia
• Todo rei tinha uma eclésia. 

• Objetivo da eclésia: expandir o reino do rei 

• O inimigo: não são as pessoas, mas o reino das trevas 

• Onde: em nossa cidade, onde nós vivemos 

• Libertamos as pessoas do Reino das Trevas 

• Discipulamos, ensinamos e treinamos 

• Enviamos como eclésia para libertar outros!



Como Jesus 
formou sua 

eclésia?



 Como Jesus formou sua 
eclésia?

1. Reino de Deus - Mateus capítulos 4 e 5  

2. Discipulado: como se vive no reino - Mateus 5 até 7 

3. Discipulado: servindo a sociedade com o poder de 
Deus  Mt 8 e 9 

4. Enviou de 2 em 2 - Mateus 10 e 11 (Lucas 10)



Como ganhar almas e fazer 
discípulos? - Mateus 10

• 7 Vão e anunciem que o reino dos céus está 
próximo.  

• 8 Curem os doentes, ressuscitem os mortos, 
purifiquem os leprosos e expulsem os 
demônios. Deem de graça, pois também de 
graça vocês receberam.



Jesus ensina a ordem correta para 
ganhar almas e fazer discípulos

1. Cure os enfermos, expulse os demônios 

2. Pregue o EVANGELHO DO REINO 

3. Discipule: ensinecomo viver no REINO e o poder do 
Reino 

4. Enviar para fazer a mesma coisa: curar, expulsar, 
pregar, discipular.



1 
Fazer parte do 
Reino de Deus

PARA FAZER PARTE DA ECLÉSIA



A mensagem de Jesus:  
O REINO DE DEUS

A partir de então, Jesus começou a 
anunciar sua mensagem: “Arrependam-
se, pois o reino dos céus está próximo”. 

- Mt 4:17



O que é o Reino de Deus?

“O Reino de Deus não vem de modo visível,  nem se dirá: 
‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está 
entre vocês (dentro de vocês)”. - Lc 17:20-21 

Jesus respondeu: “Meu reino não é deste mundo. Se 
fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu 
fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não 
procede deste mundo”. - João 18:36



O que é o Reino de Deus?

Pois o Reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, paz e alegria  

no Espírito Santo. - Rm 14:17 

O Reino de Deus é Jesus reinando como 
único Senhor na vida de uma pessoa.



Como se entra no Reino de Deus?
Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e 
Cristo”. 

 Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e 
perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, que 
faremos?” 

Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus 
pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 

Atos 2:36-38



Como se entra no Reino de Deus?

1 - Arrependimento - At 3:19 

2 - Batismo - Gl 3:26-27 

3 - Espírito Santo - Ef 3:18, At 5:32



–Jaime Silveira

ANTES DE FAZER PARTE 
DA ECLÉSIA (igreja),  

EU PRECISO FAZER PARTE 
DO REINO DE DEUS!



Jesus sempre enfatizou o Reino de 
Deus em primeiro lugar

Mateus 13:31-32 (NVT) 

 31 Então Jesus contou outra parábola: “O reino dos 
céus é como a semente de mostarda que alguém semeia 
num campo.  

32 É a menor de todas as sementes, mas se torna a 
maior das hortaliças; cresce até se transformar em 
árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos”.



Crescendo na Graça de Deus



Jesus sempre enfatizou o Reino de 
Deus em primeiro lugar

Mateus 13:33 (NVT)  

33 Jesus também contou a seguinte parábola: “O 
reino dos céus é como o fermento usado por uma 
mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas 
uma pequena quantidade de fermento em três 
medidas de farinha, toda a massa fica fermentada”.



Jesus sempre enfatizou o Reino de 
Deus em primeiro lugar

Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. - Mt 6:33 

“Deixem que as crianças venham a mim. Não as 
impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são 
como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o 
reino de Deus como uma criança de modo algum entrará 
nele”. - Mc 10:14-15



Em que reino você vive? 

Quem é o Senhor 
absoluto sobre sua vida?


