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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGM.

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID-19.

ORE para que o Espírito Santo conceda 
a você coragem e oportunidade de 
compartilhar o Evangelho.

ORE pelas famílias enlutadas da SIB.

Tempo de cantar
Reina

Sonda-me, usa-me

Santo Espírito



A MEMBRESIA DE UMA
IGREJA BÍBLICA
[1Coríntios 5.1-8] 1Comenta-se por toda 
parte que há imoralidade sexual em seu 
meio, imoralidade que nem mesmo os 
pagãos praticam. Soube de um homem 
entre vocês que mantém relações sexuais 
com a própria madrasta. 2Como podem se 
disso? Deveriam lamentar-se e excluir de 
sua comunhão o homem que cometeu 
tamanha ofensa. 3Embora eu não esteja 
com vocês em pessoa, estou presente em 
espírito. E, como se estivesse aí, já condenei 
esse homem 4em nome do Senhor Jesus. 
Convoquem uma reunião. Estarei com vocês 
em meu espírito, e o poder de nosso Senhor 
Jesus também estará presente. 5Entreguem 
esse homem a Satanás, para que o corpo 
seja punido e o espírito seja salvo no dia do 
Senhor. 6Não é nada bom se orgulharem 
disso. Não percebem que esse pecado é 
como um pouco de fermento que leveda 
toda a massa? 7Livrem-se do fermento 
velho, para que sejam massa nova, sem 
fermento, o que de fato são. Cristo, nosso 
Cordeiro pascoal, foi sacrif icado. 8Por isso, 
celebremos a festa não com o velho pão, 
fermentado com maldade e perversidade, 
mas com o novo pão da sinceridade e da 
verdade, sem nenhum fermento.

O que que estava acontecendo naquela 
igreja? — Um homem estava dormindo com 
a esposa de seu pai e a congregação estava 
tolerando aquele pecado. Pior: estavam se 
orgulhando de ser “tolerantes”, “amorosos”, 
“graciosos” (v. 6), quando na verdade estavam 
sendo coniventes com o pecado, e desse 
modo contaminando o corpo e maculando a 
glória de Cristo na igreja (vs. 6-8).

Como Paulo procedeu? — O apóstolo 
apelou à sua autoridade apostólica, expressa 

na carta com o poder de Cristo (vs. 3-4), e instruiu à 
igreja para que em Assembleia (v. 4), eles excluís-
sem ou removessem esse homem da comunhão 
(v. 2) e o entregassem a Satanás – não com o pro-
pósito de sua destruição f inal, mas de restauração 
eterna (v. 5). Por que Paulo se importava tanto com 
a questão da pureza da igreja? — A igreja deveria 
julgar os de dentro (vs. 12-13) para que não se 
tornasse, no f inal das contas, como os de fora (dis-
torcendo a imagem real do povo redimido pelo 
Cordeiro).

Pergunta: Como você lida com seus pecados? 
Como devemos lidar com os pecados dos próxi-
mos a nós?

[1Coríntios 5.9-11] 9Quando lhes escrevi antes, 
disse que não deviam se associar com pessoas 
que se entregam à imoralidade sexual. 10Com 
isso, porém, não me referia a descrentes que 
vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, 
ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês 
teriam de sair deste mundo para evitar pessoas 
desse tipo. 11O que eu queria dizer era que vocês 
não devem se associar a alguém que afirma ser 
irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é ava-
rento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é 
bêbado ou explora os outros. Nem ao menos 
comam com gente assim.

Por que importa ser membro de uma igreja? — 
MEMBRESIA DE IGREJA IMPORTA, em última 
instância, porque é pela membresia que, biblica-
mente falando, se distingue os de dentro dos de 
fora – a igreja representa o céu. É pela membresia 
que se revela ao mundo os de dentro – i.e., o povo 
que representa o povo do céu.

Pergunta: É possível amar verdadeiramente a 
Cristo sem fazer parte de uma igreja?

Tempo da palavra

 

1Coríntios 5.1-11



[Mateus 5.3] 3Felizes os pobres de espírito, 
pois o reino dos céus lhes pertence.

[Mateus 7.21] 21Nem todos que me 
chamam: ‘Senhor! Senhor!’ entrarão no 
reino dos céus, mas apenas aqueles que, de 
fato, fazem a vontade de meu Pai, que está 
no céu.

[Mateus 10.32-33] 32“Quem, me reconhecer 
[confessar] em público aqui na terra, eu o 
reconhecerei diante de meu Pai no céu. 
33Mas quem me negar aqui na terra, eu 
também o negarei diante de meu Pai no 
céu.

[Mateus 18.2-4] 2Então Jesus chamou uma 
criança pequena e a colocou no meio deles. 
3Em seguida, disse: “Eu lhes digo a verdade: 
a menos que vocês se convertam e se 
tornem como crianças, jamais entrarão no 
reino dos céus. 4Quem se torna humilde 
como esta criança é o maior no reino dos 
céus,

Estas são as pessoas que a igreja deve rece-
ber como membros: os pobres de Espírito, os 
que fazem a vontade de Deus, os que confes-
sam a Cristo publicamente como único e 
suficiente Senhor e Salvador, os que são 
humildes ou se humilham como uma crian-
ça.

Os cidadãos dos céus, o cristianismo e, por-
tanto, a membresia da igreja local não é para 
os cheios de si, os que não praticam a palavra 

de Deus, os que vivem pela e para a sua própria 
vontade e os autoconfiantes. O cristianismo, e 
portanto a membresia da igreja local, é para as 
pessoas que chegaram ao final de si mesmas.

O Pai celestial escolheu, inacreditavelmente, 
representar a si mesmo na terra não com os 
moralmente perfeitos, mas com os moralmen-
te quebrantados – ou seja, as pessoas que 
sabem e reconhecem ser pecadoras, odeiam 
esse fato e então se afastam desse pecado e 
colocam sua confiança unicamente na justiça 
de Cristo.

Pergunta: O que impede pessoas de se 
tornarem membros de igrejas? Como 
podemos ajudá-las a entenderem essa 
importância?

[Conclusão] 

Fomos criados para o bem. Porém, escolhe-
mos e praticamos o mal. Então, Deus se fez 
carne em Cristo. O Filho eterno de Deus 
viveu na vida humilde, mansa e perfeita 
que deveríamos ter vivido, mas f racassa-
mos em viver, e então ele morreu na cruz 
como um sacrif ício para pagar a pena que 
merecíamos por fazermos o mal. E agora, 
ele nos chama – a todos os que são pobres 
de espírito, que têm fome e sede de justiça 
– para nos afastarmos desse pecado e 
segui-lo como Resgatador e Rei. É essa 
gente que vai para o céu e, portanto, tor-
nam-se membros de igreja local: represen-
tando os cidadãos do reino dos céus.

 .



Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B Playlist de sermões: O Print da Igreja
Pr. Leandro B. Peixoto

https://www.youtube.com/playlist?lis-
t=PLr6Y6bBHeO-
AXX73U229sc5YergdXz0tHK

Participe

Participeu
PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

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 Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior
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