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Cristo Sim! Igreja sim!
Uma pessoa leva geralmente 9 meses para vir ao mundo. Durante o período da gestação há uma
grande expectativa a respeito deste novo ser que virá. Muitas providências são tomadas: roupas, médicos,
etc... Quando ele vem ao mundo é motivo de muita alegria para a família. Há então mais um membro
naquele lar. Poderíamos dizer que o trabalho com aquele novo ser acabou? Pois afinal de contas, ele já veio
ao mundo e não é necessário fazer mais nada por ele?
Não, muito pelo contrário, o cuidado com ele agora é maior até que ele tenha condições de se cuidar,
e isto leva muito tempo.
O que acontecerá se o deixarmos de lado, ou se este novo ser não quiser ficar com a sua família?
Certamente morrerá. O mesmo acontece com a novo cristão, saiba por que.
1.

Para alguém entrar no Reino de Deus, o que é necessário? (João 3:3)
 Nascer de novo.

2.
O novo cristão, é alguém que acabou de nascer, como um bebê. Um bebê necessita de leite para se
alimentar. Qual é o principal alimento para o recém nascido cristão? (I Pedro 2:2)
 O leite genuíno, ou seja, a Palavra de Deus.
3.
O bebê recebe o alimento no seio da sua família. Onde o recém nascido cristão pode receber o
alimento espiritual? (Efésios 2:19)
 Dentro da família de Deus.
4.

Quem é a família de Deus? (Salmos 133:1)
 É a Igreja, e sem a família o crescimento do novo ser é totalmente desorientado.

Muitos pensam que a Igreja é um prédio, ou um templo onde as pessoas se reúnem. A bíblia usa algumas
metáforas para explicar o que é a Igreja. Vejamos quais as figuras usadas:
5.
5.1
5.2

5.3

A igreja é comparada a um corpo.
Qual é o corpo que é comparada à igreja? 1Coríntios 12:27
 A Igreja é o corpo de Cristo.
Se a igreja é um corpo o que somos deste corpo? Romanos 12:5
 Que nós somos membros deste corpo.
Aplicação: Qual é a parte mais importante do corpo? É a unha encravada do dedinho do pé.
Porque quando você bate o pé você deseja a morte de tanta dor, logo, tudo no corpo é importante.
Na igreja quem é a pessoa mais importante? Todos são importantes. “Para que não haja divisão
no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um
membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os
membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.”1
Coríntios 12:25-27
Todo corpo necessita de um comando, quem comanda o corpo? Colossenses 1:18
 Que o corpo é comandado pela cabeça, que é Jesus Cristo.
Aplicação: Quem dirige a igreja é Jesus Cristo, uma igreja cujo o dono não seja ele, não é uma
igreja do Senhor Jesus.

O que ocorrerá se retirarmos qualquer parte do nosso corpo? Vai necrozar (morrer), porque esta parte
deixa de ser alimentada e também para de alimentar o corpo, então tudo no nosso corpo tem dupla função,
ou seja, ele beneficia o corpo e do corpo é beneficiado. Assim ocorre conosco dentro da igreja, se deixarmos
de participar morremos espiritualmente.
6.

A igreja como um edifício.

6.1 Em I Pedro 2:5 a Igreja é descrita como o que? E nós o que somos?
 O templo de Deus, pedras vivas.
Aplicação: Na antiguidade os prédios, casas, eram construídos através de pedras que precisavam ser
lapidadas para encaixarem umas às outras. A igreja é vista como um templo ou prédio espiritual,
construído por pedras vivas que somos nós, que precisamos ser lapidados por Deus.
6.2 Todo prédio para que permaneça em pé necessita de um alicerce. Quem é o alicerce do templo
espiritual? (I Pedro 2:6)
 Jesus Cristo, a pedra principal.
7.

A igreja é vista como um rebanho de ovelhas.

7.1 Como o profeta chama o povo de Deus, em Isaías 40:11 ?
 O rebanho de Deus.
7.2 Todo rebanho de ovelhas precisa de um pastor para conduzi-la. Quem é o pastor do rebanho que é a
igreja? (João 10:14,15)
 Jesus Cristo.
7.3 As ovelhas desgarradas estão sujeitas a todo tipo de perigo. O que acontece com as ovelhas que preferem
andar desgarradas, ao invés de andar junto com o rebanho de Deus? (João 10:10,12,13)
 Poderá ser destruída e também ficar sem amparo.
Podemos concluir que não existe cristão sem Igreja. A Igreja é um grupo de pessoas que nasceram de
novo, a fim de encontrar-se com Deus, escutar e por em prática a sua palavra e cultuar a Deus.
8. Em Atos 2:41,42, depois que as pessoas receberam a Palavra do Senhor, o que fizeram imediatamente?
 Foram batizadas e freqüentavam a Igreja.
9. Por que a Igreja é importante? A quem ela pertence? (Atos 20:28)
 Porque Cristo é o seu fundador e ela pertence a Deus.
10. Qual é o objetivo da Igreja? (Efésios 4:12,13)
 Proporcionar crescimento, aperfeiçoamento e cuidado um com os outros.
11. O que vai acontecer se eu não me firmar na Igreja? (Efésios 4:14)
 Ficarei com dúvidas e irei para qualquer lugar.
12. O que a Bíblia nos recomenda quanto a nossa Igreja? (Hebreus 10:25)
 Não abandonarmos.
13. Por quem Cristo morreu e virá buscar? (Efésios 5:25-27)
 Pela Igreja.
Cristo sim! Igreja sim! Ninguém pode amar a Cristo sem amar a sua Igreja. Ninguém pode pertencer a
Igreja sem conhecer a Cristo.
A Igreja verdadeira é aquela que se esforça em ensinar e viver a Palavra de Deus.
Qual será a sua opção?
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