Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja – Deus Atuante I
A Igreja Reflete um Deus atuante.
Cristo é o Salvador, especialmente daqueles que nEle confiam. 1 Tm 4.10 Há um sentido
em que se pode dizer que Cristo morreu particularmente pela Igreja - Ef 5.25 “Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela”. O mundo inteiro foi incluído na providência da morte de Cristo
e até certo ponto compartilha de seus benefícios, mas essa provisão só se torna plenamente eficaz
e redentora no caso daqueles que creem. Nem todos creem no que Deus fala, mas o Senhor insiste
que ouçamos - Ap 2.7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darlhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O desejo de Deus
aos homens é que o homem desfrute da plenitude da obra redentora de Cristo, creia!

Deus atua na consistência da unidade.
Rm 12:4-5 Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses
membros não exercem todos a mesma função, 5assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Por maior que seja a igreja conforme At 4:4 - na comunidade cristã, ninguém é um fim em si mesmo, mas para o outro e para
Deus. Assim o Espírito Santo distribuiu dons a igreja, para um ao outro ajudar, algo sobrenatural
dado aos seus - com proposito de edificar a igreja e glorificar a Deus. Esta ideia de distribuição
segundo a fé, como norma da concessão de dons, leva o apóstolo a apresentar a figura do corpo
com seus membros, a diversidade tem como propósito a unidade - Leiam - 1Co 12:12-27
1Co 12:12 Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e
todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a
Cristo. 13 Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer
gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Sejam dois
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ou três ou cinco mil membros, o corpo é uma unidade, há um só corpo. Certamente não há como
todos serem íntimos uns dos outros, contudo, ainda sim são todos membros de um só corpo.
1Co 12:14 O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 15 Se o pé disser:
"Porque não sou mão, não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 16 E se
o ouvido disser: "Porque não sou olho, não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de fazer parte
do corpo.
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Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido,

onde estaria o olfato? As varias diferenças existentes, sejam raciais, culturais, denominacionais, na
diversidade dos dons ou enfases diferentes na Palavra, não nos permitem desprestigiar,
menosprezar quaisquer irmãos. Porque não sou o que gostaria de ser - nas questão dos dons - não
significa que você não faz parte do corpo.

Deus atua no cuidado uns com os outros.
Deus distribui os dons e cada um com seu dom tem seu valor! Tem sua importância para o
bom funcionamento do organismo...1Co 12:18 De fato, Deus dispôs cada um dos membros no
corpo, segundo a sua vontade. 19 Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20 Assim,
há muitos membros, mas um só corpo.
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O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você! "

Nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de vocês! "
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Pelo contrário, os membros do

corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, 23 E os que reputamos serem menos honrosos
no corpo, a esses honramos muito mais; e aos que em nós são menos decorosos damos muito
mais honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial,
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Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o
corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta [dela];
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Para que não haja divisão no corpo,

mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 26De 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. 27Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Paulo está pensando claramente na comunidade cristã como organismo social, com os
seus vários membros cooperando em serviço mútuo, socialmente e espiritualmente, com profunda
consciência que cada um não é de si mesmo, mas membro particular de Cristo. “Ele (Jesus) é a
cabeça do corpo, que é a igreja…”Cl 1:18a Jesus é o coordenador deste mover!
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O Senhor, em sua boa e perfeita vontade, dotou o corpo espiritual por meio de seus
membros para obra. Devemos deixar-se encher pelo Espirito Santo cf. Ef 5:18 e a natureza do
Espírito nos moverá naturalmente a realizar tudo o que pudermos, uns aos outros para proveito do
corpo. A intensão não é o proveito próprio, mas do outro.
Se pensarmos devidamente nos poderes que temos e quão longe estamos de aproveitá-los
apropriadamente, isso nos humilharia. Porém, como não devemos estar orgulhosos de nossos
dons, devemos cuidar-nos, para que sobre pretexto de humildade e abnegação sejamos
preguiçosos em entregar-nos para benefício dos outros. Não devemos dizer "não sou nada,
portanto, ficarei quieto e nada farei"; mas dizer "não sou nada por mi mesmo e portanto, me darei
ao máximo no poder da graça de Cristo". Sejam quais forem nossos dons ou situações, tratemos de
ocupar-nos humilde, diligente, alegremente e com simplicidade, sem buscar nosso próprio mérito
ou proveito, senão o bem de muitos neste mundo e a glória de Deus.
Cl 2:18-19 Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na
adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões,
e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19 Trata-se de alguém que não está unido à Cabeça, a partir
da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento
dado por Deus. Quem está perfeitamente ligado em Cristo, está perfeitamente ligado ao Corpo.
Note neste texto uma relação direta entre cada crente e o próprio Cristo, sem uso de
intermediários.
Os de “...mente carnal…”e “...orgulhosa…” (vers 18), tais pessoas, não se firmam em
Cristo - que como Cabeça do corpo, é quem dá unidade e vitalidade (vers 19). Delas vem a
tendência, portanto, para desintegração.

Reflexão
1) Se tirássemos Deus de todas as atividades da igreja, mudaria alguma coisa?
2) Qual o seu provável dom? Outros irmãos confirmam seu dom?
3) Cristo é o cabeça da igreja, você tem atuado com o dom que Deus lhe deu? O que tem lhe
impedido?
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4) O dom é para edificação da igreja e para glória de Deus. O seu dom tem sido desenvolvido nos
dois sentidos?
5) Como você pode desenvolver melhor seu dom na igreja local? Se não souber como, pergunte ao
líder da Casa Aberta
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