
 

 

GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

O PROPÓSITO DE DEUS PARA A IGREJA  

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. 22 de Março de 2020. 

Por Davi Gomes 
 

TEXTO: Jeremias 29:11-13 
Propósito é a intenção (de fazer algo); projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar; objetivo, finalidade, intuito, aquilo a que 
alguém se propôs ou por que se decidiu; decisão, determinação; Podemos então olhar para nossas vidas e saber que temos 
propósitos, alguns para a quarentena e outros para depois. Precisamos usar a oportunidade que o Senhor nos dá hoje de ouvir a 
palavra para começar a nos preparar para ser individualmente aquilo que Ele fará em nós quando estivermos em conjunto. Sim 
esse dia chegará e será glorioso vivermos os sonhos de Deus juntos. Porém, diante de tudo o que estamos passando é o momento 
de nos prepararmos, de voltarmos a começo, um momento de recomeçar nossa vida com Deus. Ele tem desejos e propósitos para 
nós e através de nós, mas isso não acontecerá sem que antes voltemos ao básico. Em um mundo cheio de glamour e pompas, 
somos chamados ao básico para podermos cumprir o propósito de Deus para a sua igreja. Você é a igreja de Deus e precisa estar 
preparado para ser aquilo que Deus sonhou para você. Dentre tantas coisas que ele deseja para a sua igreja, quero falar de Três 
para conversarmos sobre. 

1- a igreja precisa ser sal e Luz. MT 5:13-16 

Uma igreja relevante, um cristão relevante vai se aprimorar todos os dias para ser sal e Luz para todos que estiverem ao seu redor 
Lembre-Se suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Se não der sabor para que serve o sal? Se você como cristão não 
tempera e não da um sentido diferente a vida de quem convive com você, você está fazendo isso errado. Queremos ganhar o 
mundo mas, não ganhamos a nossa casa, queremos salgar o mundo, mas nossos filhos e cônjuges não são impactados por nós. 
Olhe ao redor estamos na mesma casa mas em lugares diferentes e pensamentos distantes. Ganhe a sua casa. (Malaquias 4:6) 
Converterá o coração dos pais aos filhos. Nós vamos ganhar muitas pessoas para Cristo,&nbsp; Mas não antes de voltarmos de 
recomeçar e a família se&nbsp; reconquistar sobre o propósito inicial. Não se pode iluminar o mundo e deixar a sua casa no escuro. 
Olhe ao lado, você conhece mesmo essa pessoa que esta perto de você? É tempo de voltar ao básico, não se ganha o mundo sem 
ajustar a casa. Use o restante do domingo para ter a coragem de perguntar para os seus: eu estou sendo sal e Luz pra você ou 
estou sendo só para os outros? 

2 - ela precisa ser unida. Ef 4:4-6 

Todos olhando para o mesmo alvo, que no caso são os planos de Deus. A igreja precisa ter: Um só espirito, Uma só fé, Um só amor. 
Qual tem sido a esperança desses últimos dias? Percebe que as esperanças de dias melhores parecem distantes e apenas um 
sonho? O que precisamos aprender é que tudo deve se encontrar em Deus, nossas esperanças se encontram nele, passamos por 
um momento em que o Senhor deseja arrebanhar o seu povo, para que você pare tudo e olhe pra ele. Não digo isso por tudo o que 
esta acontecendo no mundo, mas sim pelo mover de voltar ao primeiro amor que Ele tem despertado há algum tempo. Você igreja 
de Deus precisa voltar a ser unida em Deus, não por ter coisas a fazer, mas porque nos encontramos e somos completos nele. Volte 
ao propósito de Deus para a sua vida. 

3 - aprender a trilhar o caminho. Is 35 

Em tudo e para tudo nessa vida é necessário trilhar um caminho e nos caminhos existem pedras, dificuldades, distrações que 
podem ser vistos de duas maneiras: para nos parar ou para nos ensinar e nos tornar mais fortes. E nesse texto ele ensina a igreja. 
Esforçai, não temais. Não tenha medo confie em Deus. Olhe a sua vida e entenda o propósito de Deus para você, Deus nos forja na 
igreja, em casa, nas células. Olhe para sua vida, olhe o caminho que você está trilhando, volte ao caminho que somente os remidos 
andarão e cantarão. A IGREJA dele, continua sendo dele mesmo quando não é possível se encontrar com os irmãos. 

O propósito de Deus para sua igreja, passa primeiro pelo fato dele cuidar da igreja individual para que a igreja conjunta possa fazer 
sentido, cuide de você, da sua casa, seus filhos, seus pais. O propósito para igreja será quando a igreja for unida e tiver o mesmo 
pensamento nele. O propósito para a igreja é que ela saiba o caminho que está andando, se prepare e trilhe o caminho dos 
remidos. 

Reflexões para compartilhamento: 
 

a) Qual é a dificuldade da igreja  (eu) ser sal e Luz? 

b) Qual é a dificuldade da igreja ser uma e andar no caminho? 


