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AQUECIMENTO:

comece orando e cantando.

B

E

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGMs
ORE pelos irmãos que estão
possuem familiares com COVID

ou

ORE para que o Espírito Santo conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho
ORE pelas família enlutadas da SIB

Tempo de cantar
Aclame ao Senhor”
“Quão grande é o meu Deus”
“Eterno Deus”
Aclame ao Senhor”
“Quão grande é o meu Deus”

Tempo da palavra

IGREJA É ESSENCIAL
[Efésios 5.25-27] 25Maridos, ame cada um
a sua esposa, como Cristo amou a igreja.
Ele entregou a vida por ela, 26a ﬁm de
torná-la santa, puriﬁcando-a ao lavá-la
com água por meio da palavra. 27Assim o
fez para apresentá-la a si mesmo como
igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa.
Todo Cristão deve amar a igreja – e não
tem como amar de verdade aquilo que ou
quem não se conhece. E como não amar
aquilo que Cristo tanto amou e pelo que
entregou sua própria vida? Henry Scougal
escreveu que “o valor e a excelência de uma
alma devem ser medidos pelo objeto de seu
amor”. Tanto mais valorosa e excelente será
nossa vida quanto mais amarmos o que
Deus tanto ama: “Cristo amou a igreja. Ele
entregou a vida por ela”. Para amar, precisamos conhecer.
A igreja é o fruto da obra redentora de
Cristo. A igreja é o produto do evangelho. A
igreja é a manifestação visível, é a vitrine do
que o Evangelho faz. “Assim, ele [Cristo] os
reconciliou com Deus em um só corpo [a
igreja] por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles.” (Ef
2.16).
Mark Dever escreveu que: “A igreja deve
ser a manifestação do evangelho. É o que
evangelho parece quando manifestado na
vida das pessoas. Remova a igreja e, assim,
você remove a manifestação visível do evangelho no mundo. Os cristãos nas igrejas são
chamados a praticar “evangelização de
exibição”, e o mundo testemunhará que o
reino de Deus começou numa comunidade
de pessoas feitas à imagem de Deus e nascidas de novo pelo Espírito Santo. Os cristãos,
não apenas como indivíduos, mas também
como o povo de Deus reunido em igrejas,
são o retrato mais claro que o mundo vê de
quem Deus é e de qual é a sua vontade para

1Coríntios 12.27

eles. Jesus disse: “Seu amor uns pelos outros
provará ao mundo que são meus discípulos”
(João 13.35). E Paulo aﬁrmou: “O plano de
Deus era mostrar a todos os governantes e
autoridades nos domínios celestiais, por
meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que
ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso
Senhor.” (Efésios 3.10-11).”
A igreja surge tão somente do evangelho,
ela é a exibição do evangelho. E uma igreja
distorcida exibirá, inevitavelmente, um
evangelho distorcido. Afastamentos sérios
do ensino da Bíblia sobre a igreja signiﬁcam,
normalmente, outros equívocos mais centrais sobre a fé cristã.
Pergunta: Qual o objetivo de Cristo ao
entregar sua vida voluntariamente pela
igreja?
[2Tm 3.16-17] 16Toda a Escritura é inspirada
por Deus e útil para nos ensinar o que é
verdadeiro e para nos fazer perceber o que
não está em ordem em nossa vida. Ela nos
corrige quando erramos e nos ensina a
fazer o que é certo. 17Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa
obra.
.
.
A Bíblia é responsável por nos mostrar o
que não está em ordem em nossas vidas e na
igreja. É preciso nos voltarmos pra Escritura a
ﬁm de buscarmos distinguir igreja e igreja;
para ser capaz de dizer – nesse carrossel de
opções – qual organização religiosa de hoje
não é digna de exigir nossa dedicação e obediência, pois obedecê-la seria desobedecer
ao evangelho; Ou seja: para ter condições de
dizer que essas “igrejas” não são expressões
adequadas do evangelho da graça e do
poder de Deus, você precisará ter diante de si
a Bíblia aberta, terá que saber apontar quais
são as marcas bíblicas de uma igreja – e dizer
das outras: não são igrejas.
.

É preciso compreender que não é bíblico
o entendimento de que o cristão não precisa de uma organização chamada igreja
local. Sim, algumas instituições religiosas
com nome de igreja ou algo do gênero não
são nada bíblicas, mas daí argumentar que
a “verdadeira igreja” não é de modo algum
“institucional” e, portanto, o cristão não precisa de igreja, não é de modo nenhum bíblico. A espiritualidade cristã é dependente da
igreja local; um cristão sem igreja é um cristão com problema.
.
Pergunta: Estudos bíblicos, exposições
bíblicas on-line, livros conferências são
substitutos para um vida cristã efetiva?
Explique seu ponto de vista.

saber? Apenas se olhando para bíblia para se
comparar e se chegar às conclusões terapêuticas, curadoras.

[1Coríntios 12.25-27] 25Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que
todos cuidem uns dos outros. 26Se uma parte
sofre, todas as outras sofrem com ela, e se
uma parte é honrada, todas as outras com ela
se alegram. 27Juntos, todos vocês são o corpo
de Cristo, e cada um é uma parte dele.
.

[Conclusão]
Vocês pertencem a Deus e uns aos outros.
Um corpo, muitos membros – incluindo você.
É verdade que você tem muitos motivos para
não querer nada com a igreja, eu sei que há,
mas há um motivo decisivo para apreciá-la:
porque por meio dessas pessoas que você
não gosta muito, Deus quer demonstrar seu
amor por você. Esse é o único tipo de amor
que pode nos tirar de nós mesmos para uma
comunhão que transcende as forças que
estão destruindo nosso mundo doente. É a
única maneira essencial de encontrarmos a
cura juntos.
.

Muita gente foi ferida em contextos que,
apesar do nome, não eram, biblicamente
falando, igrejas. Portanto, a dor não foi causada por igrejas ou por crentes, mas por falsas
igrejas e até falsos crentes; a decepção não foi
com a igreja, mas com falsas igrejas. Como

Mas e se a pessoa foi ferida dentro de uma
igreja bíblica? Um olhar para Escritura revelará como essas coisas deverão ser biblicamente tratadas e curadas. Entender o que é uma
igreja, servirá para encorajar os vacilantes da
necessidade de retornar à igreja ou de se
envolver de verdade na vida e na dinâmica da
igreja.
Pergunta:
O que é encorajamento no contexto bíblico? Encorajar e ser encorajado faz parte de
sua vida como cristão?

Saiba Mais:
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Apoio ao roteiro
Sermão: Igreja é Essencial - 1Co 12.27
Pr. Leandro B. Peixoto
https: //www.youtube.com/watch?v=L34oBbUjbl0

Participe

Participe
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM dos Casais
Todo sexta às 20h
62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
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