Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja - Deus no Controle
Deus ordena, controla, orienta e supre a igreja.
Toda a capacidade de ordem, controle, orientação e suprimento para a igreja, residem em
Deus. A igreja deve mostrar ao mundo que Deus está atuando nela.
● Deus é quem convoca e capacita os membros. Não é escolha dos membros ou mérito
próprio o fruto de suas obras, mas do próprio Deus. Porque Deus é o que opera em vós
tanto o querer como o efetuar, segundo a [sua] boa vontade. Fp 2:13
● O Espírito Santo forma a unidade dos membros - 1Co 12:13 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. Se todos estão em um só espírito,
não há explicação em qualquer divisão.
● Cada pessoa tem suas particularidades, diferenças. O Corpo é composto de irmãos
diferentes e únicos, mas exige que todos funcionem em harmonia, sob a Cabeça. Deus não
quer que todos sejam iguais, mas como diferentes instrumentos musicais, na
individualidade de seus sons, ao soarem juntos, sob a regência do Maestro, soem de forma
agradável, proporcional e coerente - 1Co 12:14-20 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. 17 Se todo o corpo
fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 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.
● A individualidade nunca foi desejada por Deus, na solidão não há salvação. Embora
tenhamos responsabilidade como indivíduos, nossa relação com a família de Deus é um
compromisso resultante da salvação - Rm 8:29 Porque os que dantes conheceu também os
predestinou [para serem] conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o
primogênito entre muitos irmãos. Está nos planos de Deus os membros dependerem uns
dos outros e tenham cuidado uns dos outros, afinal somos muitos irmãos.
○ Hb 10:24 E consideremo-nos uns aos outros, para [nos] estimularmos ao amor e às
boas obras e
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○ 1Ts 5:11 Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como
também [o] fazeis.

● Este mover na igreja anuncia a sabedoria de Deus a todos! Ef 3.10 Para que, pela igreja, a
multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos
lugares celestiais.

Deus atua na vitalidade e crescimento
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. 19Trata-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.
● Da Cabeça (Cristo), a Igreja recebe todo o suprimento para sua vida.
● Essa vitalidade passa para todo o Corpo através de juntas e ligamentos (unidade e
comunhão);
● Sob a Cabeça, a Igreja se desenvolve com o crescimento que unicamente Deus pode lhe dar.
O milagre do crescimento só se explica pela atuação sobrenatural de Deus, o crescimento
numérico e qualitativo - At 2:47 “...E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam
sendo salvos.” e Ef 4:13 “Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do
Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo…”,

A igreja é o mover de Deus na Terra.
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