Casas Abertas
Estudos Diversos
A Gloria da Igreja
IV- A glória da Igreja pode ser vista:
1Pe 4:13 Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também
na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
1Pe 4:14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é
glorificado.

A. Em Sua eleição por Deus
a. Ef 1.3-6 - Este pensamento nos leva além do tempo presente leva-nos até a
eternidade. Esse novo povo, a igreja cristã, não é o resultado de uma série de
coincidências que abriram a janela da oportunidade para Deus realizar a obra, não!
Faz parte do eterno propósito de Deus, tão bem como o povo de Israel. O
Cristianismo não é uma inovação, mas toma o seu lugar na continuidade do plano
divino.

B. No alto preço do seu resgate
a. Ef 1.7 - Jesus sangrou por nós!
b. Ef 5.25 - Ele não foi capturado, Jesus por amor se entregou!
c. I Pe 1.18-19 - Fomos resgatados de um vida fútil por um sangue precioso!

C. Na adoção de Seus filhos como filhos de Deus
a. Ef 1.5 - Fomos predestinados para sermos filhos adotivos de Deus, irmãos de Cristo!
a. Rm 8.15 - Fomos espiritualmente adotados por Deus, tamanho efeito desta adoção
que temos a familiaridade de podermos chamar Deus de Pai, como Cristo fez Mc
14:36.

D. Em Sua preciosa herança
a. Ef 1.14, 18 - “A filiação com Deus é o fim glorioso de toda a vitória da graça. Guiados
pelo Espírito de Deus, aqueles cujas vidas são dirigidas pelo Espírito, estão de fato
em relação filial para com o Pai, a partir do momento em que receberam o mesmo
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Espírito. Estão investidos de uma dignidade que lhes dá direito a privilégios.” 1 A
partir da sua salvação, o “DNA” de Deus está em sua natureza, porque Jesus deu o
Seu sangue à você.
a. Rm 8.17-18 - O nosso companheirismo e semelhança com Cristo, nos levará
inevitavelmente a sofrimentos no tempo presente. Nos levará ao sacrifício próprio,
não que as nossas experiências sejam redentoras em si, preenchemos nossas vidas
com tamanha natureza de Jesus, que não escaparemos das "aflições de Cristo”.

E. No lugar peculiar que ocupa no plano de Deus
a. Ef 1.6 - Em nós (Igreja) uma razão para Seu louvor e glória da Sua Graça. Graça como
um favor divino em gratuidade, que nos doa um poder santificante.
b. Ef 1: 14 - Em nós (Igreja) uma razão para Seu louvor e glória.
c. Ef 2.7 - Cristo anunciou no “... tempo vindouro…” a extraordinária riqueza da Graça
de Deus em nós (Igreja)!
d. Ef 3.10 - Com a Igreja, os Principados, Potestades e Autoridades Celestes ficaram
impactados com que o Deus fez por mim e por você, pela Sua Igreja. Até Cristo, o
feito é inédito! É inédito o que Deus fez pela Igreja e por meio da Igreja!

F. Na glória do seu Cabeça, Cristo
a. Em sua santidade
i. Ef 5.26-27 - Segundo os costumes do antigo Oriente, a noiva era banhada e
enfeitada, depois os amigos do noivo iam apresentá-la ao noivo. No caso da
Igreja, Paulo usa uma figura dizendo que Cristo (o próprio noivo, ele mesmo
quis fazer isso) nos deu o banho pelo batismo e nos santifica pela sua Palavra.
b. Em seu ministério no poder do Espírito Santo
i. Ef 1.13 - A presença do Espírito Santo em nós é o coroamento do em projeto
de Deus desde antes da fundação do mundo.
c. Em sua proximidade e acesso a Deus - Ef 2.13

d. Em seu conhecimento dos mistérios de Deus
i. Ef 1.9; 3.2-5, 11 e 3.16-17, Em nós, foi desvendado o mistério antes oculto.

Reflexão
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1) Você nasceu no período maravilhoso da Graça, onde Deus desvendou Seus mistérios (antes
oculto até aos seres celestes). Você faz parte do projeto de Deus! “Estou convencido de que
Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fil 1:6”
2) 2Tim 2:11-12, Seus sofrimentos...Cristo compreende! Leia o Texto

''Uma menina de 11 anos nas Filipinas, foi levada para igreja pela tia e aceitou a Jesus.
Quando ela chegou em casa ela comunicou os pais o tal fato. O pai da menina indignado com a
decisão dela, não queria que ela fosse pra igreja, pois eles eram discípulos de Maomé. Ela
empolgada com a igreja e com o quão adorável é adorar ao Senhor, implorou ao seu pai para que
ele a deixasse ir a igreja aos domingos. Ele, depois de tanta insistência, a deixou ir, mas com uma
condição...''
Toda vez que ela fosse pra igreja, quando ela voltasse do culto ela tomaria uma surra!
Ela disse: –Tudo bem ! Um ano se passou... A tia deu a ela um vestidinho branco, pois ela ia
cantar seu primeiro solo na igreja com um aninho de convertida... No final do culto ela na frente da
igreja toda feliz com as amiguinhas, brincando, quando o pai chega bêbado e começa a espanca--la
na frente de todos... Ele a empurrou tão forte que ela bateu com a cabeça no meio fio e voou
miolos pra tudo quanto é lado. Uma cena horrível! Os irmãos chamaram a policia e o pai foi levado
preso, enquanto o Pastor e a tia pegava a menininha no colo e a colocava em cima do banco da
igreja. A tia tirou o vestidinho branco todo sujo de sangue deixando--a só de calcinha... ela ficava
perdendo e voltando a consciência... e toda vez que voltava a consciência ela pedia ao pastor: –
Pastor me dá meu vestidinho branco... E o pastor dizia: – Esquece o vestido filha, ele está todo sujo
de sangue... E ela pediu pela segunda, terceira, quarta vez. Quando foi na quinta vez ela pediu
novamente implorando ao pastor: - Pastor, pelo o amor de Deus, me dá meu vestidinho branco... E
o pastor entregou o vestido para ela... e ela abraçou o vestido e foi fechando os olhos pela última
vez nesse mundo, quando a tia intrigada perguntou: –Minha querida, porque você quer tanto esse
vestido? Ela respondeu: – Porque eu estou vendo Jesus lá na porta, Ele está me falando que vai me
levar agora e eu quero mostrar para Ele que um dia assim como Ele sangrou por mim, eu também
sangrei por Ele!
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3) Lembre-se que as aflições do hoje, são cicatrizes que você compartilhará com Cristo
quando com Ele estiver face a face, e você dizendo: – Senhor veja está! Foi por causa de...
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