1. Plantar os romanos 16:3-5 exemplo de uma igreja ...
..."-onde as pessoas são-fazendo-vida!"
... Como esta pequena faixa de crentes impacto que a sua visão das possibilidades
para a igreja?
Quando Paulo escreveu:"SaudaiPriscila e Áquila, meus companheiros trabalhadores
em Cristo Jesus ... saudai também a igreja que está em suacasa,"ele (Deus e através
dele) foi,obviamente, de chamar esse pequeno grupo de fiéis de umaigreja,o Corpo
de Cristo, na sua fatia minúscula do mundo.
esclarecedor Como é que mentalmente essa imagem da Igreja no seu ambiente de
século1.Obviamente, eles não tinham púlpito ou bancos. Não houve aula em separado
para os adolescentes ou crianças. Grande parte do Novo Testamento não havia sido
escrito e ainda ninguém tinha ido para a Escola Bíblica! Então, como eles viviam-se os
princípios elementares da vida da igreja juntos?
Considere estas perguntas ... use sua imaginação para captar a simplicidade desse
encontro em casa:
~ Como Prisca e Aquila ganhar a vida? (Atos 18:03)
~ Qual foi a sua casa? Qual foi o mobiliário como? Quantas pessoas cabem em sua
casa?
~ Como eles Culto? Discípulo pessoas? Evangelizar? Do Ministério dos outros?
Comunidade tem juntos? ... Tudo muito básico e elementar, mas ainda assim uma
simples expressão de igreja!
~ Alguém preparar e formar o seu líder que não seja Paul & Espírito de Deus? (2 Tm.
2:2, At 18,2-3)
~ Quem lhes deu permissão para transformar seu bairro, plantando uma expressão
simples, mas sincera da igreja lá?
~ Quanto custou o encontro? Quanto tempo durou essa expressão concreta de vida da
igreja passado neste local? Como muito bem que ele faz?
Nós não sabemos as respostas detalhadas a essas perguntas, mas a simplicidade desta
igreja é tanto aparente e de alguma forma refrescante (e ainda estamos lendo sobre
isso)!

Este elemental simples mesmo estilo da igreja mudouvidas ao longo de 2000 anos
em cada cultura, sub-grupo, classe social e político .. casa igrejas ... imaginável na

China, a sombra da árvore igrejas nas planícies da Argentina, igrejas apartamento
na América urbana, e sobre como os primeiros cristãos, levados a reunir nas
catacumbas!

Tornar-se o Corpo de Cristo ... Seu coração, mãos, voz, e Compaixão ... dentro
de um grupo de amigos esquecidos transforma a maneira como eles vivem!

2. "a refeição da igreja" ... um exemplo contagiante de Romanos 16:03
-5 Igreja de hoje
Como este exemplo pode ser refinado para caber um grupo de amigos esquecidos?
mmentor ... cada pessoa para trazer seus próprios amigos e expressar o seu
próprio Deus viagem com o grupo... (participação evangelismo de vida)
e...comer,preocupações partilhar a vida, e orai uns pelos outros à volta da mesa...
(amizades deapoio)
aaplicar ... uma passagem da Bíblia para o modo de viver, como um diálogo do
grupo... (baseado discipulado obediência) ...o líder deve escolher um passagem
da bíblia e guia, mas não o controle do diálogo. O que significa cada verso revela
sobre: Deus, eu, outros,a vida... ... vamos todos partilhamos abertamente!
L... amar o Senhor com todo o teu coração, e outros como a si mesmo... culto (e
servidão),
apenas 2 ou 3 seguidores de Cristo ( e sua rede de relacionamentos não-alcançados)
pode se tornar um "Corpo" elemental de Cristo, vivendo estes cinco princípios (ou
ritmos) da vida da Igreja:

Muitos cristãos apaixonados estão fazendo escolha ade nascimento Romanos
16:3-5 tipo de igrejas que transformam totalmente ignorado grupos de amigos.
~ Esses líderes não estão profissionalmente treinados pastores ou missionários.
~ Eles apóiam-se inteiramente por uma carreira pessoal como parte de um movimento
revolucionário a seguir a Cristo.
"Ben",irradia elecomo partes sobre o corpo da igreja de adultos jovens e famílias
que se reúnem em sua casa. Eles começam a chegar cerca de dez horas e, às vezes
ficar bem após a refeição do meio-dia companheirismo. Durante seus poucas horas

juntos eles gostam de partilha comunhão de vida, a discussão da Bíblia, da oração,
adoração, ministério e projetos ... geralmente em uma seqüência diferente a cada
semana ... muitas vezes tomando um lanche ou jogar romper com as crianças.
É fácil trazer amigos para tal um grupo. Toda a pessoa tem tempo para ouvir,
rir, e incentivar um ao outro. Não são apenas as pessoas que vêm conhecer a
Cristo e amadurecendo em sua fé, é transformar a maneira como elesvivem!

Como começar uma "refeição" Igreja: Peça a Deus para organizar encontros entre
você e os amigos / conhecidos / estranhos em quem Ele tem agitado um anseio
espiritual profundo. Continue orando, buscando, assistindo, esperando, e partilha até
alguns estão prontos para viajar com você na igreja ... ele só tem alguns. Lembre-se,
continuo a perguntar e confiar Seu Espírito para conectá-lo a esses direitos, e que
os seus corações aberto.
1.

Por favor, não se contentar com um clube acolhedor do "só nós" seguidores de
Cristo... sempre buscando / amar / incluindo aqueles que ainda estão procurando
por ele! Alguns dos que começam com você não vai ainda ser cristãos. Não
comece até que Ele orienta a pessoa ou grupo cujo coração ele (a) tem vindo a
preparar.
2 . Plano de refeição para ser fácil e casual... pode ser apenas lanches ...foco em
Deus erelacionamentos,e não comida / cozinhar / comer.
3 . Reúnem-se na casa, apartamento, parque, café, etc Use a "refeição" idéia
apenas para orientá-lo na realização dos cinco princípios da vida da igreja: vida
envolvimento evangelismo, amizades de suporte, baseado discipulado obediência,
servidão a outros (benevolência e ministérios cuidando), e simples, mas sincera
adoração.
Em cada coleta pedir a Deus para continuar a organizar encontros entre os
participantes e as pessoas em quem Ele criou um coração para a fome pessoa
de Cristo. Sempre ser autêntica, nunca falsa, para cuidar de outra pessoa.
Ser sensível às suas necessidades. Trazê-los para a refeição com você. Nunca
manipular. Incluir e valorizar cada um.
4.

Pessoalmente orar para que Deus levante um "estagiário", que irá trabalhar com
você e reproduzir a "refeição" no outro grupo. Procurar "recentrar" e multiplicar a
cada 6 meses!
5 . Incluindo ainda-não-cristãos da "refeição" permite-lhes experiência como
Cristo está trabalhando nas vidas dos crentes ... e ser atraído por Ele. si.
6 . Como você come revezam partilha o que realmente está acontecendo em sua vida
e jornada comDeus.Orar, incentivar, e apoiamos um ao outro nos altos e baixos da
vida.
7 . Adoração através de qualquer combinação de partilha de coração-canção, as
Escrituras, dizendo como você viu a Deus no trabalho esta semana, / awe silêncio
/ natureza ... você se a idéia.

8.

serventia prática de satisfazer as necessidades dos amigos em crise ... os sem-teto
/ fome / impotente / negligenciadas / abusado / preso ... os famintos de "Água
Viva" ... que os participantes distribuir alimentos, roupas, material escolar,
esperança, amor, e amizade!
Mais informações: green@greenchurch.info

