2016/013 – Vivendo um Tempo de Consolidação.
Semana de 25 a 30 de julho de 2016
TEXTO BASE: “Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais,
entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor
Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao
Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da Igreja em Jerusalém; e
enviaram Barnabé a Antioquia; o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se
alegrou, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração;
porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se
uniu ao Senhor” (Atos 11:20 a 24).
1. INTRODUÇÃO:
Somos uma Igreja Apostólica e Profética que entende o sentido verdadeiro da
consolidação.
Consolidar é fazer com que os frutos e vidas que o Senhor nos confiou permaneçam
firmes na fé, perseverança e na freqüência nos cultos.
O consolidador deve ter testemunho para gerar testemunho que desperte ao novo
convertido o desejo de estar no Senhor.
Barnabé era um exemplo de homem de Deus que viveu a consolidação.
Com Barnabé aprendemos o que é a verdadeira consolidação.
Veja os pontos abaixo e veja sua maneira de consolidar ser totalmente transformada.
Era pregada a Palavra para que todos perseverassem no Senhor, com firmeza de
coração: “O qual, quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a
todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração;...” (v.23).
2. CONSOLIDAR É TORNAR O CORAÇÃO DO NOVO CONVERTIDO /
DISCÍPULO FIRMADO NO SENHOR:
A conversão vem pelo Espirito Santo que leva o homem ao arrependimento.
A Igreja em Jerusalém soube que houve um grande número de pessoas se
convertendo em Antioquia. Sabiam que a consolidação é necessária para os novos
convertidos e enviaram Barnabé para realizar a consolidação para o Reino de Deus.
Barnabé ficou alegre e inicia o processo de consolidação, ensinando os novos
convertidos a perseverarem no Senhor com objetivo de se estabelecerem firmes na fé.

3. CONSOLIDAR É APROXIMAR O NOVO CONVERTIDO AO CORPO DE
CRISTO:
O Discipulador deve ser elo de aproximação entre o novo convertido ao convívio com
os irmãos na Igreja, gerando amizade entre todos.
Também deve aproximar o novo convertido aos líderes da Igreja como Apóstolos,
Pastores, Lideres de Diaconia, encaminhando-os para o Encontro com Deus, em
seguida para a Escola de Líderes, etc.
O novo convertido não pode ser abandonado dentro da Igreja, porque ele é importante
para Cristo.
O novo convertido deve ser acolhido para não ser roubado por amizade no mundo.
4. CONSOLIDAR É IMPLANTAR O IDE DE CRISTO NO CORAÇÃO DO NOVO
CONVERTIDO (DISCÍPULO):
Ganhar vidas para Cristo não é um desejo somente dos cristãos com mais tempo de
Igreja (ou casa) e sim para todos, independentemente do tempo de conversão.
Implantar o “Ide” no coração e na mente dos novos convertidos, gera cristãos
comprometidos com Deus e com a Sua obra, e não só com as suas próprias vontades.
5. CONSOLIDAR É TORNAR O DISCÍPULO EM AUTÊNTICO CRISTÃO:
Consolidar é fazer com os nossos discípulos sejam autênticos cristãos, imagem e
semelhança de Deus, no caráter e no amor.
6. CONSOLIDAR É TORNAR O DISCÍPULO ÚTIL PARA O REINO DE DEUS:
O novo convertido não está na igreja para servir o homem, ou ao discipulador e sim
para servir a Cristo e o Reino de Deus.
7. CONSOLIDAR É DAR A SUA VIDA PELA VIDA DO SEU DISCÍPULO:
Jesus é o nosso maior exemplo, que entregou a sua vida para consolidar a vontade do
Pai.
Consolidar é entregar sua vida para garantir a firmeza da fé do seu discípulo.
Se necessário for, iremos caminhar mais com o discípulo, cobrir a vida dele em oração
e pagar preço em amor pela vida dele.
“Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por
minha causa, a encontrará” (Mateus 16:25).
Deus lhe abençoe.
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