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A IGREJA È A REUNIÃO DOS FILHOS DE DEUS
AO REDOR DE JESUS CRISTO
I. IGREJA
A. O significado do vocábulo “igreja” vem do grego “ekklesia”, composto de “ek” = de,
de dentro de, mais “klesia”= chamados, ganhando o sentido de “chamados para fora”.
B. O significado do conceito grego “assembleia”. As cidades nos tempos bíblicos
tinham uma vida autônoma, eram cidades fortificadas por muros e governadas pelo
seu rei. Quando havia um assunto de interesse geral da cidade, o governante
convocava os cidadãos legítimos à porta da cidade para deliberarem sobre o assunto
(Rt 4:6). A “ekklesia”, portanto era a assembleia, uma reunião de cidadãos convocados
para tratar de um determinado assunto.
C. O significado cristão de “ekklesia”. Jesus está reunindo à porta do mundo aqueles
que se submetem a Ele para cumprirem o seu propósito. Os verdadeiros crentes tem a
responsabilidade de cuidar dos assuntos de Cristo e influenciar os outros no mundo.
Neste sentido, todo crente é um líder no mundo. Somos a assembleia de Deus, o
grupo de pessoas que Jesus convocou para tratar dos assuntos de Deus neste
mundo.
Em Mt 16:16-18, vemos que a Igreja é fundamentada numa convocação que só Deus
pode revelar; a Igreja é o instrumento pelo qual Deus vence o mundo; a assembleia do
Diabo não prevalecerá contra a assembleia de Deus.
Em Ef 1:22-23, vemos que a Igreja é uma entidade espiritual; é o Corpo de Cristo; só
aqueles que são nascidos de novo podem pertencer a esta entidade; a Igreja é
intocável; é a Noiva de Cristo e a plenitude de Cristo (cf. Ef 2:11ss).
II. REUNIÃO
A palavra “reunião” elimina vários conceitos errados sobre a igreja. Em Mateus 18:20
aprendemos que:
“onde” – a Igreja não é denominação, nem prédio, nem templo, pode ser em qualquer
lugar.
“dois ou três” – A igreja não é um indivíduo. A Igreja é a antítese do isolamento, pois é
composta por um grupo com pelo menos duas pessoas mutuamente comprometidas,
portanto, um indivíduo não é Igreja.
“Jesus” – A Igreja é uma reunião de compromisso com Cristo:
A. Compromisso coletivo com a pessoa de Jesus Cristo. A Igreja é o Corpo onde
Jesus é a Cabeça. Um grupo de pessoas que se coloca debaixo do senhorio
de Cristo.
B. Compromisso de interdependência com o Corpo de Jesus Cristo. A Igreja é um
grupo de pessoas que dependem uns dos outros. Somos guardadores dos
nossos irmãos. Ninguém vai a Igreja apenas para dar algo para Jesus, também
somos exortados a dar algo também aos outros.
C. Compromisso com os mandamentos de Jesus Cristo. Um seminário, grupo de
jovens, Ong, ou ministério não é uma Igreja, pois, para isto cumprir todo o
papel de uma Igreja. Uma Igreja deve batizar, celebrar a Ceia, exercer
disciplina bíblica, fundar outras Igrejas locais. A comunhão entre os irmãos não
substitui a Igreja Local. A Igreja Local é a única entidade capaz de cumprir a
totalidade dos mandamentos de Jesus Cristo.
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III.

FILHOS DE DEUS
A Igreja é formada apenas de crentes. È uma convocação só para os
crentes:
A. A Igreja é uma reunião privativa. Pode ser vista por qualquer pessoa,
mas não é aberta ao público em geral. A assembleia na cidade-estado
não era para quem quisesse participar, mas apenas para os
convocados que preenchem os pré-requisitos.
B. Não há na Igreja, lugar para o incrédulo (2 Co 6:14-18). A Igreja não é
lugar para quem não se submete a Deus. Existe o perigo do incrédulo
se sentir bem na Igreja (cantar, estar presente, gostar das pessoas e
até se sentir aliviado). Quando há santidade na Igreja, o pecado é
naturalmente expelido, mas quando não existe santidade, o pecado é
tolerado. Portanto, quando o incrédulo sente-se à vontade na Igreja,
devemos nos preocupar com a santidade do grupo. A estratégia de
Satanás é aproximar cada vez mais a Igreja do mundo (valores,
comportamento, mensagem, etc).
C. Não há lugar na Igreja para a evangelização, porém a Igreja tem a
responsabilidade de evangelizar. Partindo-se do princípio de que a
Igreja é a reunião dos filhos de Deus, não há motivo para evangelizarse nela, pois, na Igreja não há incrédulos.

IV.

AO REDOR DE JESUS CRISTO
A Igreja se reúne para tratar dos assuntos de Jesus e executar suas ordens
no mundo. Quando surgem problemas na execução de sua missão, ela
volta para o Senhor para fortalecer-se e executar novamente sua missão.
A. Adoração – a Igreja se reúne para adorar o Senhor – prostrar-se diante
dEle.
B. Confissão – a Igreja quando fracassa, deve suplicar o perdão do
Senhor. O Acúmulo de pecados tirar o poder da Igreja, a Ceia tem um
poder restaurador na vida dos cristãos (1Jo 1:7-9).
C. Direção – Jesus é a Cabeça e deve ser obedecido pelo Corpo.
D. Instrução – Na Igreja aprendemos “o que” e o “como” devemos
proceder.

CONCLUSÃO:
1- Devemos ser uma BÊNÇÃO na Igreja Local.
2- Devemos questionar o movimento dos “desigrejados”.
3- O lugar de evangelizar é no mundo! Hoje temos que evangelizar na
Igreja?
4- Ao se reunir com a Igreja ofereça sempre um sacrifício espiritual.

