
IGREJA 
UMA REVOLUÇÃO 

PRÁTICA



Deus Pai, Filho e Espírito Santo já estavam lá na criação do mundo

Eles ainda não tinham criado o homem

O que Eles estavam fazendo?

É importante entender sobre
A ESSÊNCIA E O PROPÓSITO DE DEUS

Gn.1.26
Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança...
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Deus é uma comunidade (3 em 1) e criou o 
homem com esta característica

Deus decidiu habitar em nós e entre nós!
Ele nos discipulou para sermos a 

Sua imagem 
e conforme a 

Sua semelhança 
e este é o propósito

Jo. 14.10 Não crês que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim?

As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; 
mas o Pai, 

que permanece em mim, faz as suas obras. 3

1) UNIDADE



CASA 
HABITAÇÃO

MORADA

Tudo isto antes da criação do mundo
Deus já tinha este propósito

At. 17.24 O Deus que fez o mundo e 
tudo o que nele existe, sendo ele 

Senhor do céu e da terra, não habita 
em santuários feitos por mãos 

humanas.
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O amor não podia ser praticado sozinho.
Tinha que ter parceria, pois ELE é uma fonte 
de amor!

A igreja tem que expressar a Trindade, 
a liderança tem que refletir a Trindade, 
e isto tem que ser real, e não teórico, ou 
religioso!

Se a maneira que vivemos não revelar a 
Trindade, estamos equivocados no que é a 
vida da igreja!
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Se EU amo, é somente uma pessoa
mas se NÓS amamos uns aos outros, revelamos Deus!

Os homens acham que isto não pode ser compreendido.
Como pode o Deus criador habitar no meio da Sua Criação?

Isto é inconcebível !
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Isto foi algo tremendamente inteligente da parte de Deus
porque ao invés Dele ser “UM”

Ele se torna “VÁRIOS” através de nós!
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QUAL É O MISTÉRIO?

CL. 1.27 Cristo em vós, a esperança da glória!

CRISTO ENTRE NÓS – EMANUEL - DEUS CONOSCO

Cristo habitando em nós
Ele se revela através de nós

Creio que Ele está em mim, pessoalmente
Mas temos que entender - EM VÓS

É uma comunidade, um estilo de vida



2) VER A IGREJA NO 
RELACIONAMENTO

Um mistério!!!
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Ef. 5.32 Grande é este mistério, mas eu me
refiro a Cristo e à igreja!

Ef. 3.3-5 Pois, segundo uma revelação, me foi 
dado conhecer o mistério, conforme escrevi 

há pouco, resumidamente; pelo que, quando 
ledes, podeis compreender o meu 

discernimento do mistério de Cristo, o qual, 
em outras gerações, não foi dado a conhecer 

aos filhos dos homens, como, agora, foi 
revelado aos seus santos apóstolos e 

profetas, no Espírito.



IMAGEM

O propósito está em Ef. 2 11.22
"19.22" Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos
santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual
todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no
qual também vós juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus
no Espírito.

Deus quer ter um lugar de habitação e isto se chama IGREJA
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Deus está em nós, as pedras
Deus quer uma casa
Entender esta verdade vai custar muito 
tempo e trabalho

Nós, a igreja, não podemos aceitar a 
maneira que vivemos durante muitos anos
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03 VERDADES

1) Somos Corpo de Cristo

2) Você não somente foi salvo, mas 
faz parte da Família de Deus

3) Somos templo do Espírito Santo



Igreja não é um prédio, 
um programa, 
mas UMA COMUNIDADE DE VIDA.
A Igreja é a comunidade!
Não é o nome, mas o estilo de vida.

Depender uns dos outros,
submeter uns aos outros, 
servir uns aos outros, 
amar uns aos outros!

Viramos uma habitação mútua, 
como a Trindade
A igreja primitiva viveu isto
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Muitos dizem que a igreja está 
declinando por várias causas:

Enfraquecimento do discipulado,
Falta de evangelismo, 
Pecado, 
Falta de compromisso, 
Falta de governo, 
Liberdade em excesso,
Falta de disciplina, 
Falta de ensino, 
Não temos o mesmo serviço, 
Perdemos a hospitalidade, 
Perdemos a honra,
O mundo entrou na igreja e vocês 
abriram mão dos princípios de Deus! 14



15

Como praticar o Corpo de Cristo entre nós?

Cl. 3 15.16 Seja a paz de Cristo o árbitro em 
vosso coração, à qual, também, fostes 
chamados em um só corpo; e sede 
agradecidos.
16 – Habite ricamente em vós a palavra de 
Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente 
em toda a sabedoria, louvando a Deus com 
salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com 
gratidão, em vosso coração.
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Ministramos a Palavra uns aos outros? 
Instruímos uns aos outros? 
Aconselhamos mutuamente
salmos, hinos, e cânticos espirituais
uns aos outros?
Como fazemos isto com 500 ou 1.000 
pessoas?
Quanto tempo gastaríamos para praticar 
toda esta palavra nestas reuniões?
Uma semana? 
10 dias de reunião?

POR ISSO PRECISAMOS 
IR PARA CASA

E PRATICAR
IGREJA EM CASA



Am. 9.11 Eu vou reconstruir o 
Tabernáculo de Davi

Grupos pequenos com 
todos sendo sacerdotes

Funcionarmos como sacerdotes é o nosso 
dever para que a manifestação de Deus 
seja clara

Isto nem depende da música mas do sacerdócio
de todo corpo de Cristo
É por isso que todos temos que ser treinados
a ser sacerdotes

Cl. 2. 9 porquanto, Nele, habita, 

corporalmente, toda a plenitude da 

Divindade.

Na célula temos que treinar 

para todos sermos 

sacerdotes
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Devem acontecer coisas grandes nas nossas casas:
Curar enfermos, 

expulsar demônios, 
operar milagres, 

ressuscitar os mortos

Mas esta operação é através do Corpo de Cristo



3) GOVERNO
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Ef. 1.10 de fazer convergir nele, na 
dispensação da plenitude dos 

tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como

as da terra;

Cristo é o Rei e o Centro 
de toda Sua criação

Ele tem toda 
preeminência



Ef. 1 22.23 E pôs todas as coisas debaixo 
dos pés, e para ser o cabeça sobre 
todas as coisas, o deu à igreja, a qual é 
o seu corpo, a plenitude daquele que a 
tudo enche em todas as coisas.

O propósito é que a Igreja seja a
plenitude de Cristo
Ser totalmente cheia de Deus
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Cl. 3.11 no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem 
incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre; porém Cristo é tudo em 

todos.

CRISTO É TUDO EM TODOS
Não tem Judeu, grego,…preto, branco, brasileiro, homem ou mulher,…

Todos estamos em "1 - Cristo”



22

Somos reis e sacerdotes e Ele é o Rei dos Reis, e o 
“mundo” precisa ver que Jesus Cristo tem que habitar 
em nós e entre nós!

A igreja está revelando Cristo!

II Co. 5.16 Assim que, nós, daqui por diante, a 
ninguém conhecemos segundo a carne; e, se 
antes conhecemos Cristo segundo a carne, já 
agora não o conhecemos deste modo.

O propósito não é só multiplicar, mas 
sermos a Plenitude de Cristo
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Cada grupo pequeno tem que ser a 
expressão de Cristo, e tudo tem que 
funcionar no corpo para vermos a plenitude

Não temos mais uma pessoa, 
mas um corpo,
uma expressão pessoal,
um grupo, a igreja

A cabeça e o corpo são inseparáveis
Nossas atitudes precisam seguir esta 
compreensão
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O grupo precisa expressar a plenitude de 
Cristo.
O Cabeça (Jesus) através do corpo (Nós)

A imagem de Cristo sendo vista no grupo
com todos os membros funcionando
para cooperar com o corpo e não para 
separar

Vamos lembrar que um membro não pode 
expressar todo corpo

O Propósito de Deus é ter
todos os membros funcionando e 
expressando Cristo, então as pessoas 
verão a Cristo.



4) GOVERNANDO ATRAVÉS 
DO CORPO

Ef. 4.11 -13 ... Até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do 
pleno conhecimento do Filho de 
Deus, à perfeita varonilidade, à 

medida da estatura da plenitude 
de Cristo

Se Cristo quer falar
Ele vai falar através do corpo, 

enfim, tudo que Ele faz, é 
através do corpo
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I Co. 12 4.6 Ora, os dons são diversos, mas o 
Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos 
serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há 
diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é 
quem opera tudo em todos

5) OS DONS EM AÇÃO
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Os 7 dons de Rm. 12 4.8
Profecia, Ministério, Ensino, Exortaçao, Contribuição, 
Presidir, e Misericórdia

Os 09 Dons de I Co. 12 4.11
Sabedoria, Conhecimento, Fé, Cura, Operação de 
Milagres, Profecia, Discernimento de Espíritos, 
Variedade de Línguas, Interpretação de Línguas

E por fim os Dons Ministeriais em Ef. 4.11 
que é o "Plus" destes ministérios no sentido de 
funções principais no corpo: Apóstolos, 
Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres
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Conhecimento

Variedade 
de línguas

Cura

Discernimento 
de espíritos

Profecia

Fé
Interpretação 

de línguas

Sabedoria

Operação 
de Milagres
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Com os 05 ministérios funcionando estamos construindo uma casa

Pastores

Recebe direções 
do Senhor

Apóstolos

Profetas

Evangelistas

Mestres

Supervisão 
Pioneirismo

Levanta pedras 
vivas

EnsinaPastoreia
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Ensino

Exortação

Contribuição

PresidirMisericórdia

Profecia

Ministério
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I Co. 14. 26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem
salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua,
E ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação



32

Temos que descobrir entre nós os dons espirituais
Cada um de nós temos que conhecer em nós mesmos quais são nossos dons

Dentro da célula tem que acontecer de tudo,
então nossos encontros serão poderosos
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Se tivermos 100 grupos caseiros 
vivendo na cidade, o que será da 
nossa cidade?
Espetacular

Transformaremos nossas cidades 
com nossos grupos caseiros

Curas
Milagres

Libertação
Revelação

Pastoreio

Ensino
Evangelismo

Profecias
Batismo

Exortação

Apostolado

Comunhão
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A Palavra chama os dons espirituais 
de “Manifestações”

Para construir uma casa é necessário 
que se exercite os 09 dons 

espirituais

Pastores
Apóstolos

Profetas

Evangelistas

Mestres

Ensino

Exortação

Contribuição

PresidirMisericórdia

Profecia

Ministério

Os 07 dons de 
serviços

Conhecimento

Variedade 
de línguas

Cura

Discernimento de 
espíritos

Profecia

Fé
Interpretação de 

línguas

Sabedoria

Operação de 
Milagres

Os 09 dons espirituaisOs 05 dons ministeriais
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O poder e o ministério de Cristo só vai se 
revelar através da igreja toda funcionando

Jo. 14.12 Em verdade, em verdade vos digo 
que aquele que crê em mim fará também 
as obras que eu faço e outras maiores fará, 
porque eu vou para junto do Pai.

Esta promessa é para o corpo
Não é algo individual, mas coletivo
Somente através do corpo esta promessa 
vai se cumprir.



Não sou eu quem faço, mas o corpo faz - este é o ensino correto

É o Cristo coletivamente trabalhando através de nós

Coletivamente temos todos os dons de Cristo - não sozinhos

36



37

Orar no Espírito
Orar com entendimento

Falar em línguas é estar conectados
com Deus

Porque falamos em línguas?
Porque assim comunicamos com o

mundo espiritual

No mundo espiritual tem uma 
comunicação que flui no Espírito 
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6) VIVENDO O QUE 
NUNCA FOI VIVIDO
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At. 2:42.47 E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e 

nas orações. Em cada alma havia temor; e 
muitos prodígios e sinais eram feitos por 

intermédio dos apóstolos. Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. 

Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à medida 
que alguém tinha necessidade. Diariamente 
perseveravam unânimes no templo, partiam 

pão de casa em casa e tomavam as suas 
refeições com alegria e singeleza de coração, 
louvando a Deus e contando com a simpatia 

de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-
lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo 

salvos
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Diferenças entre a Igreja Primitiva e a Igreja local

Igreja Primitiva (At 2 42.47)

1 – Perseverança na doutrina dos apóstolos
2 – Comunhão intensa
3 – Ceia e partir do pão de casa em casa –
abrindo as casas
4 – Perseverança nas orações
5 - Em cada alma havia temor
6 – Prodígios e sinais
7 – Ter tudo em comum
8 – Dedicação e entrega total todos os dias
9 – Alegria e singeleza de coração
10 – Contando com a simpatia do povo
11 – Expansão e multiplicação da Igreja

Igreja Atual

1 –
2 –
3 –
4 –
5 -
6 -
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
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A igreja precisa encontrar os irmãos que possuem os dons....

Serviço Espiritual

Dons de ensino 
facilitam que 
aprendam uns com os 
outros

Orar, falar em línguas 
e nos conectar ao 
mundo espiritual nos 
conecta a todos

Ministerial

Dons de evangelizar 
cooperam com a 
multiplicação

Dons de pastorear 
cuidam do corpo



A PRÁTICA
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Ag. 2 8.9 A glória desta última casa será 
maior do que a da primeira, diz o SENHOR 
dos Exércitos; e, neste lugar, darei a paz, diz 
o SENHOR dos Exércitos

Como? Através do 
Corpo de Cristo.
Jesus foi para o Pai 
mas está em nós!



Aprendendo a praticar os resultados vão 
trazer ânimo

Modelar é muito poderoso

Se temos grupos saudáveis pelas casas sabemos 
que eles vão se reproduzir

VAMOS COLHER E VER O FRUTO DO NOSSO TRABALHO!
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Se não houver culto na vida, 
não haverá vida no culto


