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Parece que o grande alvo nunca deve ser o de formar uma nova denominau00e7u00e3o ou mesmo revitalizar as existentes porque todas as tentativas de se reformar
a igreja por este caminho sempre caiu com o passar do tempo no mesmo lugar comum veja se por exemplo o pru00f3prio caso do metodismo que acabou se
transformando numa denominau00e7u00e3o tradicional e corporativa como todas as demais perdendo a sua vitalidade inicial de movimento do espu00edrito santo
para promover a santificau00e7u00e3o dos crentes e alcanu00e7ar os perdidos pela pregau00e7u00e3o do genuu00edno evangelho
O metodismo tinha por pressuposto bu00e1sico que u00e0 medida que crescemos numa relau00e7u00e3o de santidade com deus nossa mudanu00e7a tambu00e9m
tem que afetar o mundo que nos cerca para os wesley era inconcebu00edvel falar de santidade pessoal sem santidade social isto u00e9 a santificau00e7u00e3o
nu00e3o deve ser algo que vise simplesmente ao aperfeiu00e7oamento pessoal mas nos tornar u00fateis nas mu00e3os de deus para alcanu00e7ar o mundo para
cristo
Agora temos que repensar nu00e3o propriamente qual seja a natureza da igreja isto u00e9 qual u00e9 a sua essu00eancia porque nu00e3o necessitamos disto porque
ju00e1 foi fixado pelo pru00f3prio cristo
Com base no que ele definiu como sendo a sua igreja e com base no que foi ensinado pelo espu00edrito aos apu00f3stolos e fundado por eles u00e9 que nu00f3s
temos que nortear os nossos pensamentos e au00e7u00f5es
Por exemplo a palavra fala de uma igreja como sendo a reuniu00e3o dos santos de uma determinada localidade com os respectivos pastores e diu00e1conos
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