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Aula 04 – Igreja: o Corpo vivo de Cristo
A IGREJA COMO CORPO DE CRISTO CRESCE O CRESCIMENTO QUE VEM DE DEUS
TANTO INDIVIDUALMENTE COMO COLETIVAMENTE.
+ Crescimento é algo que não está completo, mas sendo construído – Ef 2:19-22.
+ Todo corpo, com o auxílio de toda junta, cada parte – Ef 4:15-16.
+ A Cabeça que supre todo o corpo bem vinculado pelos ligamentos e juntas – Cl 2:19.

I. O CRESCIMENTO DO REINO DE DEUS
A bíblia nos revela que Deus tem em vista o crescimento contínuo de Seu reino.
Jesus frequentemente ensinava sobre este tema através das parábolas de crescimento:
Do Semeador (Marcos 43-8); Da semente que cresce secretamente ( Marcos 426-29); Do
Grão de Mostarda ( Lucas 1318-21 ); Do Fermento (Marcos 430-32); Do Trigo e do Joio (132430
); Do Grão de Trigo ( João 1224 ).
II. O CRESCIMENTO DA IGREJA
A. O crescimento da igreja vem de Deus, e Cristo é seu instrumento de crescimento
(Colossenses 219 ; I Coríntios 36 ; Atos 67, 931, 1224, 1920).
A igreja cresce como um edifício (Efésios 219-21) e como um edifício espiritual ( I Pedro 24-5).
A missão da igreja consiste em:
a.
b.
c.
d.

Evangelizar o mundo (Mateus 2818-20),
Guardar a verdade ( II Timóteo 21-2),
Edificar os santos (Efésios 411-15 ),
Disciplinar o faltoso (II Coríntios 31-10).

B. Empecilhos ao crescimento da igreja (alguns itens extraídos das igrejas do Apocalipse):
 Igreja de Éfeso : trocou o amor pelo legalismo;
 Igreja de Esmirna : perseguição;
 Igreja de Sardes : vive de fama um passado que não existe mais;
 Igreja de Tiatira : tolerância ao falso ensino;
 Igreja de Pérgamo : acolhimento de heresias;
 Igreja de Laodicéia : frouxidão, falta de energia.
O que você acrescentaria a esta lista?

III. O CRESCIMENTO PESSOAL
A. A bíblia fala que os cristãos devem ter o desejo de crescer espiritualmente ( I Pedro
22 ).
Em I Pedro 15-10 o apóstolo lista uma série de virtudes para o crescimento cristão.
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Paulo fala dos frutos do espírito, como sendo um desdobramento natural da
presença do Espírito Santo na vida do cristão ( Gálatas 220).
A bíblia insiste no tema do crescimento pessoal ( I Tessalonicenses 3 12 ). Paulo
exorta o cristão a crescer ( Efésios 415; II Coríntios 1015; I Pedro 22).
B. Empecilhos ao crescimento espiritual do cristão:





Falta de conhecer a bíblia ( Mateus 2229);
Carnalidade ( I Coríntios 31-3);
Instabilidade ( Efésios 414-15);
Desinteresse espiritual ( Hebreus 511-613).

O que você acrescentaria a esta lista?
CONCLUSÃO
1. O crescimento do cristão resulta no crescimento da igreja e o crescimento da igreja
resulta no crescimento do cristão.
2. Temos que decidir que tipo de cristãos queremos ser e como deve ser nossa igreja.

