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Introdução 
 

Que bênção a nossa nova vida em Cristo! A Bíblia afirma que quem se converte a Cristo de verdade 
torna-se uma nova criatura e tudo se faz novo (2 Co 5:17). Como já vimos, recebemos algumas 
bênçãos imediatas decorrentes do novo nascimento e vamos, gradativamente, alcançando muito 
mais através de nosso crescimento espiritual e santificação. Neste novo estudo, vamos abordar um 
dos fatores mais importantes para o nosso crescimento espiritual que é a participação ativa na 
Igreja, uma Igreja viva, fiel a Deus e à sua Palavra. Que tal refletirmos sobre as seguintes questões? 
 

 Em geral, o que as pessoas pensam sobre a Igreja? E você, o que pensa sobre a Igreja? Você 
participa regularmente da Igreja? Alguém tem um testemunho a dar sobre a importância e os 
benefícios da Igreja em sua vida? 

 

Desenvolvimento da Lição 
 

Vivemos numa época em que as instituições mais importantes estão sendo questionadas pela 
sociedade, como o governo, a família, o casamento, a Igreja – esta última, especialmente, devido a 
inúmeros escândalos envolvendo impurezas, maus testemunhos, questões financeiras e brigas pelo 
poder. Além disso, também vivemos numa época de muito individualismo, e as pessoas têm muita 
dificuldade e até fogem de relacionamentos interpessoais. Por isso, normalmente, muitos terão uma 
natural resistência a se envolverem e participarem de uma Igreja.  
 

A Igreja foi estabelecida por Deus, a partir de um grande sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, e 
inaugurada quando da descida do Espírito Santo, no Pentecostes. Sendo uma ideia de Deus, 
devemos considerar séria e honestamente a importância e os benefícios inquestionáveis de nos 
comprometermos com ela. 
  

A Igreja é importante porque: 
 

1. Deus ama e valoriza a Igreja 
 

Em Mateus 16:18 podemos constatar que a Igreja é a única instituição que Jesus prometeu edificar e 
abençoar: “Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Inferno não poderão vencê-la”. Se queremos 
ser como Jesus, temos que amar a Igreja como Ele amou. Paulo afirma em Efésios 5:25,29,30: “assim 
como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela... Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio 
corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do 
seu corpo”. Muitos cristãos são servidos pela Igreja, mas não a amam. E, sinceramente, não dá pra 
imaginar alguém dizendo para Jesus: “eu te amo, mas não gosto de tua noiva”.  
 

Ou, “eu te aceito, mas rejeito o teu povo”. Mas é exatamente isso que fazemos quando desprezamos 
ou depreciamos a Igreja, ou quando reclamamos dela. Deus nos manda amar a Igreja, tanto quanto 
Jesus a amou. A Bíblia diz: “amai os irmãos” (1 Pe 2:17) e afirma enfaticamente que pelo amor visível 
dentro da Igreja é que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus (Jo 13:34,35). 
 

Deus valoriza tanto a vida em comunidade da Igreja que até incluiu um mandamento específico a 
este respeito – “Não deixemos de reunir-nos como igreja [...] mas procuremos encorajar-nos uns aos 
outros” – Hb 10:25. Além disso, Paulo afirma que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos como 
estranhos para Deus, mas agora somos da família de Deus (Ef 2:19 e 1 Tm 3:15). Veja bem: para 
Deus, a Igreja é sua família e cada um de nós somos seus filhos e irmãos uns dos outros. Fomos 

 

Voltando ao Primeiro Amor 
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A Comunidade da Fé 
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criados para viver em comunidade, em companheirismo, em família. Nenhum de nós pode cumprir 
os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Desligado da Igreja local, sua vida espiritual se 
enfraquece e acaba morrendo. 
 

2. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos 
 

O apóstolo Paulo escreveu: “Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior” (1 Tm 1:15). Este é o aspecto individual da 
salvação, ou seja, Cristo morreu para me salvar. Talvez por isso, alguns têm a tendência de pensar 
que podem amar e seguir a Cristo sem se envolverem numa Igreja local. É a filosofia do “Cristo sim, 
Igreja não!”. Mas, ao mesmo tempo em que Deus me salvou também me inseriu em um povo, 
colocou-me numa comunidade de crentes, de pessoas que também estão ligados a Cristo e 
identificados entre si pela mesma fé. Paulo afirma que “Cristo amou a igreja e entregou-se a si 
mesmo por ela” (Efésios 5:25). Ele espera e deseja que eu viva em comunidade para adorá-lo (Cl 
3:16; Ef 5:16-19), para servir e edificar uns aos outros (Cl 1:28) e para evangelizar e amar as pessoas 
que ainda não seguem a Jesus (Mt 28:19, Lc 6:35,36). 
 

3. A Bíblia apresenta várias razões para sermos ativos e comprometidos com a igreja local 
 

 A Igreja, reunida tanto em Cultos de Celebração quanto em pequenos grupos (Células), é o lugar 
principal de edificação e crescimento espiritual (At 20:32, Ef 4:11-16, 2 Tm 3:16,17). Ninguém 
cresce sozinho e ninguém vive o cristianismo autêntico sozinho. Fazer parte da Igreja ajuda a 
desenvolver sua vida espiritual. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo a 
algumas reuniões. Apenas quando nos envolvemos pra valer é que desenvolvemos maturidade (Ef 
4:16). Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros. 

 Ser parte da Igreja nos identifica como crentes de verdade. Não posso afirmar que sou um 
seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse 
que o amor entre nós irá provar ao mundo que somos seus discípulos. 

 Ser parte da Igreja nos retira do isolamento egoísta. A Igreja é a sala de aula onde nós 
aprendemos a nos relacionar com a família de Deus. Na Igreja aprendemos o que é 
companheirismo, apoio mútuo, união e até sacrifício (1 Jo 3:16). 

 O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na 
sua família. Isso se chama “ministério”. Deus tem um ministério preparado para você na igreja. 
Deus lhe concedeu talentos para uma missão. A Igreja é o local que Deus planejou para que você 
descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Na Igreja, você participará na missão de 
Cristo no mundo. A Igreja é o instrumento de Deus na terra, a continuação da missão de Jesus. 
Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele 
trabalha no mundo por meio de nós. E cada um de nós tem uma contribuição para dar – Ef 2:10. 

 A família de Deus irá ajudá-lo a não cair. Nenhum de nós está imune às tentações – e a Igreja 
proporciona proteção espiritual aos seus membros (Hb 3:13, Tg 5:19). Deus levanta pastores e 
líderes para guardar, defender e cuidar do bem estar espiritual de seus fiéis (Hb 13:17). Sozinhos 
ficamos indefesos e impotentes contra as estratégias de Satanás. 

 

Conclusão 
 

É importante fazer parte de uma Igreja local porque prova que você ama mesmo a Deus, que está de 
fato comprometido com Ele e com a Sua família. Em Atos, os cristãos de Jerusalém eram firmes em 
seus compromissos uns com os outros, conforme o relato de At 2:42-47. A diferença entre visitar a 
Igreja e suas Células ou ser membro da Igreja está no comprometimento. Visitantes são 
espectadores que ficam à parte; membros se envolvem no ministério. Visitantes só consomem; 
membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das 
responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem se casar.  
 

 Neste exato momento, como está seu compromisso com a Igreja? 


