Pr. Roberto Amorim - Manhã

SÉRIE: A IGREJA QUE JESUS ESTÁ EDIFICANDO
O VALOR DA IGREJA DE JESUS
VERDADES SOBRE A IGREJA...

3. A igreja faz parte do "eterno propósito" _
de Deus
1. Jesus EDIFICA_ sua igreja
Efésios 3:10-11 - Para que, pela igreja, a
multiforme sabedoria de Deus se torne
Mateus 16.18 - Também eu te digo que tu és conhecida, agora, dos principados e
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha potestades nos lugares celestiais, segundo o
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão eterno propósito que estabeleceu em Cristo
contra ela.
Jesus, nosso Senhor,
2. A igreja foi comprada com o SANGUE_de
Jesus
Atos 20:28 - Atendei por vós e por todo o
rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos
constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de
Deus, a qual ele comprou com o seu próprio
sangue.
3. A igreja é o sustentáculo da VERDADE

4. A igreja manifesta a “glória de Deus”
Efésios 3:21- A ele seja a glória, na igreja e em
Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo
o sempre. Amém!
5. Através da igreja a salvação é proclamada
Efésios 5:23 - Porque o marido é o cabeça da
mulher, como também Cristo é o cabeça da
igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.

1 Timóteo 3:15 - Para que, se eu tardar, fiques
ciente de como se deve proceder na casa de 6. Cristo ama a igreja que morreu por ela
Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e Efésios 5:25-27 - Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si
baluarte da verdade.
mesmo se entregou por ela, Para que a
santificasse, tendo-a purificado por meio da
VOCÊ DEVE VALORIZAR A IGREJA lavagem de água pela palavra, para a
apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem
PORQUE...
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito.
1. Jesus é "o cabeça da igreja’’
Efésios 1:22 - E pôs todas as coisas debaixo
7. Jesus alimenta e cuida da igreja
dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as
Efésios 5:29-30 - Porque ninguém jamais
coisas, o deu à igreja,
odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela
cuida, como também Cristo o faz com a igreja;
porque somos membros do seu corpo.
2. A igreja é "corpo" _ de Jesus
Efésios 1:23 - A qual é o seu corpo, a plenitude
daquele que a tudo enche em todas as coisas.
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