Uma Igreja Modelo e Impactante
“Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da
Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos
sequer mencioná-la.” (1 Tessalonicenses 1:8)
O evangelho foi pregado pela primeira vez na cidade de Tessalônica por Paulo e Silas, ambos em viagem
missionária, depois da libertação na cidade de Filipos. Aquela era uma cidade muito importante na época
e a pregação naquele lugar teve muitos frutos. Quando foi organizada era uma pequena comunidade e
eles não devem ter passado muito tempo ali. Os efeitos do trabalho de Paulo e Silas foram muitos e se
refletiu em muitos lugares, pois a igreja foi missionariamente atuante, principalmente por meio dos que
trabalhavam longe. Cremos que o desejo de Deus é que nossa igreja seja relevante e impactante como
a de Tessalônica, que tinha algumas características como as que veremos nessa lição.

Uma Igreja com pessoas transformadas
“pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim
de servir ao Deus vivo e verdadeiro” 1 Tessalonicenses 1:9
A partir do exemplo dos tessalonicenses podemos dizer que uma igreja transformada é feita de pessoas
transformadas pela pregação do evangelho, que revela a maldição do pecado e a bênção da cruz. Essa
mensagem é a que leva à transformação de vidas e nos dá esperança. Ela liberta, salva, restaura e concilia
o homem através do poder do evangelho, que é o diferencial da comunidade cristã, sem o qual nos limitaremos a ser uma organização social comum como uma ONG.

Uma igreja com pessoas vocacionadas
“Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da
Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos
sequer mencioná-la” 1 Tessalonicenses 1:8
Podemos imaginar Paulo e Silas chegando em determinados locais e descobrindo que os tessalônicos já
haviam pregado ali. Esse ímpeto nos ensina que a igreja precisa ser vocacionada por uma visão missionária,
tendo compaixão e intercedendo pelo mundo perdido, que jaz no maligno. A vocação da igreja também é
ter a missão de testemunhar a todas as pessoas e em todos os lugares. Isso significa que ser missionário não
é somente viajar a outro país, mas atuar em seu próprio “mundo”. Qual é o seu “mundo”?

Uma igreja de pessoas consagradas
“(...) e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro.” 1 Tessalonicenses 1:9b
Uma pessoa consagrada a Deus assume o compromisso com o Senhor da obra através de uma vida de
devoção e de santificação e com a obra do Senhor, servindo com alegria e com prazer. Imagina chegarmos em um momento em que os membros da igreja e das células trabalharem tanto a ponto de fazerem
“inveja” a seus líderes e pastores, os “forçando” a atuarem com mais dedicação? Você trabalha voluntariamente ou espera seu líder chamar?

Uma igreja de pessoas avivadas
“Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele
ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir.” 1 Tessalonicenses 1:10
Aquela igreja foi avivada pela certeza e expectativa da volta de Jesus e não pela chegada de uma boa
ideologia ou de um político salvador. Isso deve nos manter vigilantes e perseverantes na fé, vivendo
diariamente como se Jesus voltasse no próximo momento. Isso também nos leva a pensar que devemos
ter uma expectativa e uma certeza da vida eterna. Essa deve ser nossa esperança e alegria, sem nos
apegar ao mundo. Dessa forma devemos nos manter motivados e atuantes na obra do Senhor. O que te
motiva hoje?

Pare, pense e seja impactante
Ore nesse momento para que a nossa igreja através de você e de cada um de nós continue sendo uma
igreja modelo, impactante e abençoadora para a honra e Glória do Senhor Jesus.

