
No domingo passado, ministramos sobre a Igreja que caminha para 
o céu. Destacamos 4 características dessa Igreja: 
 
1 – Caminha pela fé no sobrenatural de Deus 
2 – Alimenta-se da Palavra 
3 – Ora diariamente, incessantemente 
4 – Deseja ardentemente o Espírito Santo e o obedece 
 
Certamente essas são apenas quatro de muitas característica da 
Igreja que será arrebatada. Então, há mais características 
marcantes na vida da Igreja que caminha para o Céu. Isso, vamos 
aprender lendo Mateus 28.16-20. 
 

Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, para o 
monte onde Jesus lhes designara.17 Quando o viram, o 
adoraram; mas alguns duvidaram.18 E, aproximando-se 

Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no 
céu e na terra.19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo;20 ensinando-os a observar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 

todos os dias, até a consumação dos séculos. 
  
 

A Igreja que Caminha para o Céu - II 
 

 
05 - Ganha pessoas para o Senhor Jesus e as consolida na 
Igreja 
 
Ganhar almas: 
 
Que valor teria sermos cheios do Espírito, alimentados da Palavra, 
cheios de fé em Deus e orarmos sem cessar, se não realizarmos 
nosso principal propósito nesse mundo?  
 
Imagine o desperdício que será, se tudo o que temos recebidos de 
Deus, morrer só com conosco? 
 
Nosso maior propósito como Igreja é ganharmos tantas quantas 
pessoas pudermos para o Reino de Deus, tirando-as do caminho do 
inferno. 
 
Todo ser humano sem Cristo tem sua alma aprisionada por alguma 
paixão pecaminosa, que na verdade são ganchos espirituais, 
colocados pelo reino das trevas, para sentenciar as pessoas ao 
inferno. 
 



- A pessoa sem Cristo está morta espiritualmente, Ef 2.1 - Ele vos 
deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 
 
Portanto, precisa receber uma nova vida. 
 
- A pessoa sem Cristo está seguindo um caminho de destruição,  Ef 

2.2,3 - Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste 

mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência; 3 entre os quais 

também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações 

da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 

pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como 

também os demais. 

Portanto, precisa de libertação 

 
- A pessoa sem Cristo está separada de Deus, Ef 2.13,14 -  Mas, 
agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes 
aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o 
qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da 
separação que estava no meio, a inimizade. 
 
Portanto, precisa de Jesus, pois Ele é o único caminho para Deus 
 
 
- Por isso, a Igreja que Caminha para o Céu deve sentir no coração, 
a obrigação de resgatar essas pessoas, como um dia também 
fomos resgatados, pela pregação do Evangelho. Rm 10.13-15 - 
Porque:Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 

14 Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, 
se não há quem pregue?15 E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos 
que anunciam as boas novas!  
 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 



- A Igreja que ganha almas é aquela que testemunha do poder de 
Jesus para salvar, libertar, curar e restaurar pessoas.  
 
Isso, fazemos naturalmente, com nossas palavras, mas, 
principalmente demonstrando que nossa vida agora é uma nova 
vida, por causa da presença de Cristo e do Seu amor.  
 
Então, pregar o Evangelho significa convencer o homem sem Deus 
da importância da vida com Deus, testificando do poder de Jesus 
Cristo em realizar a transição para essa nova vida. 
 
Quando isso é feito pelo crente, corriqueiramente, o Espírito Santo, 
que nos acompanha constantemente, opera no coração de quem 
nos ouve e a pessoa poderá tomar a decisão de receber a Jesus 
como Senhor e Salvador de sua vida. 
 
Podemos ganhar pessoas para Cristo de diversas maneiras: 
 
1 – Levando-as à célula para ouvirem e verem nossos testemunhos 
2 – Realizando uma visita para orar por sua família 
3 – Trazendo-as para os cultos no templo 
4 – Realizando cultos nos lares dessas pessoas (com adoração, 
palavra e oração) 
 
Toda vez que o Evangelho é pregado no poder, ou seja, na 
dependência do Espírito Santo: 
 

(1)  A autoridade de Cristo é invocada  
(2)  O amor de Deus é Revelado 
(3)  Há o convencimento do pecado e da justiça e juízo de Deus 
(4)  Surge o arrependimento 
(5)  A fé sobrenatural é originada 
(6)  Há salvação da alma e o início de uma nova vida espiritual 
(7)  Começa o processo de libertação, cura e quebrantamento 
(8)  Nasce a consciência de que há um céu que espera pelos   

 salvos, mas, de que também há um inferno à espera dos que     
 não se arrependem. 

 
O crente que não evangeliza precisa ter o coração liberto de 
cadeias que o impedem de sentir compaixão pelas pessoas que 
estão caminhando para o inferno. 
 
Então, a Igreja que ganha almas precisa se especializar em manter 
as pessoas no Reino de Deus, sendo essa outra de suas 
características marcantes. 
 
 
 



06 - Consolida os novos na Igreja e no Reino: 
 
O projeto que Deus estabeleceu para a Igreja é que, todos os que 
recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sejam 
consolidados. 
 
Consolidar é tornar firme, sólido, estável. É cuidar da ferida e da 
fratura do novo convertido. É trazer consolo na dor, nas tristezas, 
nas amarguras, na depressão, no frio, na fome, na solidão e na falta 
de amor. “Consolai o meu povo, diz o vosso Deus” (Is 40.1). 
 
Em Mateus 11.28, Jesus descreve com clareza a maneira como 
chegamos a Ele: quebrados, feridos e desacreditados, inclusive, por 
nós mesmos, mas, o Senhor nos recebe do jeito que estamos, 
então consolida e restaura plenamente a nossa sorte. 
 
Quando a igreja compreende a consolidação, passa a tratar esse 
princípio como um processo contínuo, amando cada discípulo como 
um filho espiritual gerado no reino do Espírito. Então, passamos a 
acompanhar nossos discípulos respeitando cada fase do seu 
crescimento. 
 
As pessoas não estão em busca de um programa bem feito ou de 
uma boa estratégia. Elas se a chegam a Jesus, carentes de quem 
as ouça e as ajude a curar suas feridas. Se a consolidação for bem 
feita, elas poderão ver com clareza aquilo que Deus passar a lhes 
mostrar.  

 
Na prática, devemos ganhar os discípulos primeiro num 
relacionamento de muito respeito e amizade, vivendo Jesus e os 
Seus princípios, muito mais do que falando deles. Paulo diz em        
I Co 1.11 – Sejam meus imitadores assim como eu sou de 
Cristo. Que o discipulador seja visto, verdadeiramente, como o 
embaixador de Jesus na Terra. 

 
Por isso, é fundamental que, além das reuniões da célula, de 
ministrações e orações, o discipulador crie alternativas para estar 
com seu discípulo em circunstâncias informais, a fim de se 
conhecerem melhor e assim, nasça a confiabilidade entre ambos. 
 
Meios de consolidação dos novos na fé: 
 
1 – Visitas informais 
2 – Sair juntos para um passeio ou lazer 
3 – Fazendo-os conhecer e conviver com os outros membros da  
      Igreja 
4 - Conduzindo os novos convertidos ao Encontro com Deus 
 



Os que consolidam, tornam-se companheiros dos nos vos na fé. 
Essa atitude é fundamental para que a próxima etapa seja um 
sucesso: O caminho do discipulado. Mas esta outra característica 
veremos no próximo domingo. 
 
 
Conclusão: 
 
Todo crente precisa ter o coração sensível a essa, que é a maior 
necessidade da humanidade: a necessidade de Salvação! 
 
Peça ao Espírito Santo que lhe capacite a ser alguém que ganha e 
consolida pessoas para Cristo. Assuma esse compromisso com o 
Senhor e seja um instrumento de salvação nesta geração! 
 
Se você se sente aprisionado(a) e por isso não evangeliza, peça ao 
Espírito Santo que quebra agora essas cadeias que estão no seu 
coração. 
 
Pv 11.30 - O fruto do justo é árvore de vida; e o que ganha 
almas sábio é. 
 
Tg 5.20 - Sabei que aquele que fizer converter um pecador do 
erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá 
uma multidão de pecados. 
 
 


