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A Igreja 
 

Na última lição nós vimos como devemos entregar nosso corpo diariamente a 
Deus, já que este lhe pertence. O segundo passo da união de corpo é 
integrarmos o nosso corpo e vida ao corpo de Jesus, que é a igreja 
(Colossenses 1:18). Jesus Cristo é Deus limitado a um corpo. Essa limitação 
é consequência do seu amor por nós. Logo antes da sua morte, ressurreição 
e retorno ao Pai, Jesus explicou o mistério do Espírito Santo e a obra do 
mesmo. Ele disse que sua volta ao Pai seria de benefício aos seus filhos. Veja 

João 14:15-29 e note especificamente os versos 16 e 26. Jesus, limitado a um corpo, não podia estar 
com todo mundo em todos os lugares ao mesmo tempo. Conforme mais pessoas entregassem suas 
vidas a Ele como Senhor e Salvador, seria difícil Ele ter um relacionamento pessoal com cada uma 
delas. Com a vinda do Espírito Santo (João 20:21-23), o Espírito de Deus passou a morar em cada 
filho que crê em Cristo como seu Senhor. Desta forma o Espírito Santo de Deus tornou possível um 
relacionamento íntimo com cada pessoa que o recebesse. 
 
Observe, então, que enquanto Deus deixou de morar na terra em um só corpo físico, na pessoa de 
Jesus, Ele passou a habitar na terra via os corpos e vidas de todos aqueles a quem perdoou o pecado 
pelo seu sangue. O corpo pelo qual Deus se revela hoje ao ser humano é a igreja. A igreja é a 
moradia de Deus na terra, seu templo presencial. Ela é composta pelos filhos de Deus, nos quais 
Ele vive – você faz parte deste templo (Efésios 2:19-22).  O Espírito Santo só habita em uma igreja 
à medida que Ele habita em cada indivíduo daquela igreja. É por esta razão que Deus nos manda 
amar, exortar, encorajar e admoestar uns aos outros, para que o corpo inteiro seja forte (Hebreus 
3:13). Quando a igreja faz estas atividades, Deus se torna visível ao mundo.  Veja 1 João 4:12. Deus 
quer uma igreja unida e forte que valorize cada membro (1Coríntios 12:12-27). Deus nos fala em 
Hebreus 10:25 que devemos ser fiéis em reunirmos juntos com outros cristãos para estimularmos 
uns aos outros a nos tonarmos mais como Jesus e fazermos a sua obra na terra. 
 
Veja então: Jesus é a cabeça, Ele é o cérebro e nós somos o corpo que efetua o seu trabalho sobre 
a terra. Nós fazemos esta obra individualmente e coletivamente ao espalharmo-nos sobre a terra 

diariamente. Nossa maior tarefa como igreja é de encorajarmos e 
motivarmos uns aos outros pela forte comunhão. É a obrigação de cada 
indivíduo se interessar e amar seus irmãos. Mensagens ao corpo inteiro, 
orações em público nunca devem substituir a meditação individual e a 
oração individual que fazemos com a ajuda do Espírito Santo em cada um 
de nós. Um pastor, um professor ou um pregador profissional não pode 
nunca substituir a obrigação individual dos membros amarem uns aos 
outros. 
 

 
Exercícios de Retenção e Reflexão  
 
Vamos olhar brevemente como a igreja funcionava no seu início. Leia Atos 2:42-47 e responda às 
perguntas a seguir a respeito da primeira igreja que Jesus fundou: 
 
1. Quais são as quatro atividades às quais os crentes se dedicavam? (v. 42) 

1) ___________________________________ 
2) ___________________________________ 
3) ___________________________________ 
4) ___________________________________ 

 

O corpo pelo 

qual Deus se 

revela hoje ao 

ser humano é 

a Igreja. 

UM COM DEUS 



2. Os primeiros cristãos iam diariamente aos pátios do templo para receberem a Palavra de Deus da 
boca dos apóstolos. Como podemos receber a Palavra de Deus hoje? _______________________ 
 
3. Como a igreja se encorajava e se motivava? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Combine os termos abaixo na coluna da esquerda com suas definições corretas na coluna da 
direita. Ligue com uma linha o termo com a sua definição correta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Qual foi o resultado desta dedicação às quatro atividades acima? (v. 47) _____________________ 
 
6. Se o cristão crescer no seu amor para com Deus e para com seus irmãos por saturar sua vida 
com a Palavra de Deus e por amar e incentivar os outros, qual será o resultado? (Atos 2:47 e 8:4; 
João 13:34-35 e 15:7-17) ______________________________________ 
 
7. Faça um plano para este próximo mês pelo qual você se dedicará a estas quatro atividades vitais. 
 
Doutrina: A que horas você meditará cada dia? _____________ Por quanto tempo? _____________ 
 
Comunhão: Procure alguém que lhe cobre essas atividades: que ore por você; a quem você possa 
confessar suas fraquezas; com quem possa compartilhar suas meditações; que lhe avise de perigos 
à vista em sua vida, etc. 
Nome da pessoa: ________________________________________________________________ 
 
Partir o Pão: Escreva o nome de duas pessoas com quem você compartilhará uma merenda ou uma 
refeição essa semana: 
 _____________________  ______________________ 
 
Oração: Ore pelo menos quatro vezes este mês juntamente com alguém. Faça uma lista de seus 
pedidos de oração e das respostas que Deus lhe der. 

 
Sugestão:  
 
Quando você orar com outra pessoa tente alternar, como se estivessem juntos conversando com 
Deus, em vez de uma pessoa orar tudo antes de deixar a outra pessoa falar. Faça sua oração num 
estilo de diálogo entre você, uma outra pessoa e Deus.   
 
Quando nós membros da igreja realmente amamos uns aos outros, o Deus invisível se torna 
visível e o mundo há de nos perguntar sobre a nossa esperança!  (1 João 4:12; 1 Pedro 3:15) 
 

Doutrina dos 
apóstolos. 

Amar, exortar, incentivar, ajudar e 
cobrarmos uns dos outros. 

Comunhão. 

Conversar com Deus. 

Partir o pão. 

Os ensinamentos de Cristo e a 
revelação da verdade pelo Espírito 

Santo para os líderes da igreja 
original. 

Fazer refeição juntos. Oração 


