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A membresia é essencial para os membros da igreja
Precisamos saber que a bíblia é a nossa “cartilha”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não seguimos nenhum outro livro.
Nós entendemos que as roupas menor formais nos deixam mais à vontade em
convidar nossos amigos que não são Cristãos.
Nós não criticamos nenhuma outra doutrina
Nosso objetivo como igreja é crescer, não só em número, mas que as pessoas
possam crescer espiritualmente na nossa doutrina.
Nossa igreja tem ministérios vonlutários.
Ao chegar na Nova igreja batista, tente entender a doutrina da igreja.
Ao chegar na igreja atraso, enquanto o culto já começou, chegue discreto, procure
não fazer barulho, chamar a atenção.
Se você achar que o ensino e a forma de ensinar da nossa igreja não é boa, você
pode procurar outra.
É dever de cada membro cuidar dos “pequeninhos” da igreja.
Não podemos deixar os “lobos”, que não querem nada com Deus, ficar na igreja e
devorar as “crianças” da igreja.

ESSENCIAIS DA NOSSA IGREJA
#01 – Entender que a nossa prioridade absoluta é amar a Deus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dt 6:5
Ame mais a Deus do que a igreja.
A igreja tem um dono, Jesus Cristo, é ele que você deve amar de todo coração.
Não ame mais sua filho(a) que seu marido/esposa.
Você não ama a Deus quando você mente pra si mesmo.
Ama a Deus é amar com o seu comportamento.
Seja verdadeiro ama a Deus de verdade, obedecendo, matando a sua carne.
Deus prefere obediência a sacrifício.
Pra Deus é melhor quem obedece a que pessoa que só tem boas intenções.
Para o Cristão, o principal é obedecer a Deus.

Como eu posso amar a Deus?
1. Obedecer
2. Crescer em conhecimento e na percepção do Senhor. (ter disciplina, obediência, fé)
3. Servindo no reino
4. Adorando a Deus, elogiando-o, agradeçendo a ele constantemente.
5. Amando uns aos outros, (João 14:15;20;23, João 15:10-12)
6. Dizimando (Converse com Deus, não seja mesquinho, dê seu dízimo com alegria)
#02 – Estudamos a palavra de Deus coletivamente e individualmente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atos 2:42
Quando você abre a bíblia e permite que Deus fale com você, você sabe das coisas
dele.
Você já procurou na sua bíblia o que você ouve na igreja?
Ser maduro espiritual não é igual a ter bastante tempo na igreja
A sua maturidade espiritual é definida pelo o quanto você conhece e obedece a
Deus.
A palavra de Deus nos dá a liberdade da prisão que já nascemos nela.
O Cristão verdadeiro deve conhecer a bíblia de capa a capa.
Você precisa determinar o seu momento com Deus, a a hora que você vai se
alimentar espiritualmente, ler a bíblia.
Como você pode deixar de se alimentar por dias?
Quando você deixa de se alimentar da palavra, você enfraquece o espírito santo.
A palavra de Deus é que nos coloca dentro da vontade dele.
Precisamos levar a sério a leitura da palavra de Deus.
Pregue pra você, leia a bíblia pra você, a bíblia não é um livro de recadinho.
A nossa própria consciência é o melhor para nos cobrar.

