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Igreja Relevante 

 1  Coríntios 1 

ESTUDO 
 Somos chamados para ser uma igreja relevante. (Pergunta 1). 

 Uma igreja relevante:  

1. É fundamentada na palavra. Uma igreja relevante não pode ser uma igreja 

negligente, não pode tratar a palavra com descaso. (Pergunta 2). 

2. Deve nutrir relacionamentos profundos e fugir da superficialidade. Amamos 

pessoas, cuidamos de pessoas não por causa das pessoas, e sim por causa de 

Deus. Se fomos frustrados pelos outros, devemos direcionar nosso olhar para Ele. 

(Pergunta 3). 

3. Precisa de maturidade e deve fugir da carnalidade. Devemos nos espelhar na 

maturidade de Jesus - ele não levava para o pessoal, ele sabia quem ele era, ele 

sabia o que estava fazendo aqui. (Pergunta 4). 

4. Compreende a graça de Deus para ser capaz de agir com misericórdia com o 

próximo. As pessoas querem ser igreja sem viver uma vida piedosa e isso é 

impossível! (Pergunta 5). 

5. Precisa do derramar do Espírito Santo de Deus. É impossível realizar aquilo que 

só Deus pode fazer. Podemos calçar o caminho, mas quem faz a obra é o Espírito 

Santo de Deus. (Pergunta 6). 

6. Não negocia princípios. No mundo pós moderno, o que é novo é bom; ser velho é 

ruim. Por vezes a igreja perde sua essência por tentar se adequar ao novo da 

sociedade e por isso ela acaba negociando as doutrinas que são a base da nossa 

fé. Às vezes, a igreja está sendo atraente para o mundo e não para Deus. 

(Pergunta 7). 

 

 

Jesus é o Senhor da Igreja, ele é soberano! 

PERGUNTAS 
1. Quando dizem “igreja relevante”, o que passa na sua cabeça?  
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2. Para você, o que torna uma igreja atraente?  

3. O que fazer quando alguém  nos frustra?  

4. Como não levar uma questão para o lado pessoal? 

5. O que é um coração piedoso?  

6. Como perceber quando estamos começando a passar desse limite? 

7. O que caracteriza a essência da igreja de Jesus Cristo? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  

Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  

Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  

Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  

Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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