
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na 
Igreja Batista Betel, em 3 de fevereiro de 2019, às 10:15.

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: DESCOBRINDO UM NOVO SENTIDO PARA SER MEMBRO DA 
IGREJA

“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo”.
(1 Coríntios 12.27)

Gente frustrada com a Igreja...
Será mesmo?!

Frustrada com o que?
Serviços, amizades,  mensagens,...  Muitas frustrações não são com a 
igreja mas com administração, amizades... 

Pressupostos errados, expectativas erradas
- Consumismo Evangélico
- Pertencimento equivocado
- Direitos e deveres

O QUE ACONTECEU COM A IGREJA?

NOVO TESTAMENTO      
2019

1. A IDEIA DO CORPO DE CRISTO (1 Coríntios 12.27)

Ora,  vós  sois  corpo  de  Cristo;  e,  individualmente, membros desse
corpo.

- A natureza da Igreja é espiritual 
- Nossa ligação com a Igreja é, antes de tudo, espiritual
- O “Corpo de Cristo” é uma realidade espiritual

A Igreja é especial. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3.10: Para
que,  pela  igreja,  a  multiforme sabedoria  de  Deus  se  torne  conhecida,
agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais.

2. A IGREJA, UM ORGANISMO VIVO

Efésios 4.15-16:  Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e
consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de
cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo
em amor.



Nós lemos, em Atos 2.43, que, na Igreja nascida em Jerusalém, “em cada
alma havia  temor”.  Quando olhamos para  a  Igreja  como uma simples
organização, nós perdemos o temor de Deus. Transformamos a Igreja em
um grupo que disputa seus interesses humanos e suas vaidades, por meio
de choques entre famílias e disputa pelo poder. Muitos se esquecem que a
Igreja é um organismo vivo, e nós somos membros desse organismo, que
tem uma liderança: Jesus Cristo.

Precisamos reaprender a olhar para a Igreja com os olhos espirituais, 
enxergando-a pela fé e pela Palavra. 

Quanto mais próximos chegarmos aos princípios do Novo Testamento para
a Igreja, mais fácil será vivenciarmos a experiência de ser “Corpo” de 
Cristo.

O novo sentido de ser membro da Igreja, na realidade, é bem antigo... Ele 
brota do Novo Testamento...


