Casas Abertas
Estudos Diversos
Juntos em Cristo
A salvação é um convite para todos, já a Igreja é uma convocação apenas
para cristãos. Aos filhos de Deus não é dada o opção de reunir-se ou não
com seus irmãos.
1. O incrédulo pode ser frequente as reuniões, mas não pertence à Igreja. A
igreja é formada por todos os filhos de Deus:
● Jo 1.12-13 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu
nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, 13 os quais
não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
● Ef 4.4-6 Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança
para a qual vocês foram chamados é uma só; 5 há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, 6 um só Deus e Pai de todos, que é
sobre todos, por meio de todos e em todos.
Para quem não se submete a Deus, há espaço físico, mas não há
encaixe espiritual na igreja. Há o perigo de o incrédulo sentir-se bem na
igreja, pensando pertencer ao Corpo de Cristo - “Ef 4:18 Eles estão
obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa
da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus
corações e Cl 2:19 Trata-se de alguém que não está unido à Cabeça,...”
O auto engano pode ser descoberto tarde demais, as portas do céus! Mt
7:22-23 Muitos me dirão naquele dia: „Senhor, Senhor, não profetizamos
nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não
realizamos muitos milagres? 23 Então eu lhes direi claramente: „Nunca
os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! ‟ "
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Igreja é uma reunião de participação sobrenatural
Uma reunião privativa da qual qualquer pessoa pode estar, porém somente os
convertidos tem parte espiritual nela. Com compromisso coletivo com a
pessoa de Cristo, a Igreja é o Corpo de Cristo, do qual Ele é a Cabeça e os
crentes, cristãos regenerados, são os membros. Um grupo de pessoas que se
coloca sob o senhorio de Cristo.
● 1 Co 11.3 Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo
homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de
Cristo é Deus;
● 1 Co 12.12,13 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; ;
● Ef 4:15-16 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. 16 Dele todo o corpo, ajustado e
unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edificam-se a si
mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua
função.
A Igreja tem um compromisso interdependente1
Compromisso de interdependência com o Corpo de Cristo - 1Co 12:12-27
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. 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. 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 fosse um só membro, onde
estaria o corpo? 20 Assim há muitos membros, mas um só corpo. 21 O
olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você! " Nem a cabeça pode
dizer aos pés: "Não preciso de vocês! " 22 Pelo contrário, os membros do
corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, 23 e os membros que
pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os
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membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro
especial, 24 enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser
tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior
honra aos membros que dela tinham falta, 25 a fim de que não haja
divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual
cuidado uns pelos outros. 26 Quando um membro sofre, todos os outros
sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos os outros se
alegram com ele. 27 Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de
vocês, individualmente, é membro desse corpo. Não é simplesmente
dependência; não é independência, mas sim, interdependência. Isso envolve
dependência mútua, respeito e cuidados recíprocos. O desígnio de Deus para
a Igreja é que sirvamos como um corpo, onde a minha maior preocupação
deve ser a santificação, o amor a Deus e ao próximo.
Compromisso coletivo
A Igreja tem o compromisso coletivo com os mandamentos de Cristo no
mundo, a única capacitada por Deus para cumprir Seus mandamentos:
● Fp 2:13 “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o
efetuar, segundo a [sua] boa vontade.” Não é Paulo quem é
dinâmico, nem qualquer ideal elevado dele mesmo, que pode operar e
completar a salvação. É Deus apenas. A graça divina interior procede
para com a vontade e a ação. Deste modo, tanto o querer como o
efetuar são operações da graça divina, produzidas pela boa vontade de
Deus.
● 2 Coríntios 3:5 “Não que sejamos capazes, por nós, de pensar
alguma coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade
[vem] de Deus,..”
● Hebreus 13:21 “Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes
a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por
Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.”
A Igreja é em função de Jesus Cristo - Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé…”Hb 12:2a. O segredo da Igreja é que Cristo vive nela e
a mensagem da igreja para o mundo é declará-Lo. A igreja neotestamentária,
submete-se à Autoridade de Cristo e das Escrituras e sob estas estão
edificados a fé viva e a igreja.
Tudo o que Jesus Cristo é, pode ser visto em seu Corpo. Ef 1.22-23. O Corpo
se reúne para tratar das coisas do Senhor e volta para o mundo que é o seu
campo missionário para evangelizar.
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Reflexão
1- Você é um observador das reuniões ou participante? Se observador
gostaria de ser um participante?
2- Como tem sido seu relacionamento com o Corpo de Cristo? Na
dependência mútua, no respeito e cuidados com outros? O que pode ser
mudado?
3- Em Cristo, temos pela graça a capacidade para cumprir Seus
mandamentos. Como você tem demonstrado seu interesse em agradar Deus?
João 14:15 e 14:21
4- A Igreja é em função de Jesus Cristo, em função do que ou de quem você
tem buscado viver?
5- Como tem sido sua atividade no campo evangelização?
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