Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 3 de fevereiro de 2019, às 18:00.
SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: DESCOBRINDO UM NOVO SENTIDO PARA SER MEMBRO DA
IGREJA (Parte 2)
“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo”.
(1 Coríntios 12.27)
Natureza da igreja: espiritual
Somos membros do Corpo
O que é ser membro do Corpo de Cristo?
Equívocos...
Por que Deus utilizou a figura do corpo para representar a realidade
espiritual da Igreja? Com certeza, não foi um acaso. Deus sabia que nosso
próprio corpo poderia ensinar grandes lições sobre a Igreja. Vejamos 1
Coríntios 12.12: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos
membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo.
Membros estão ligados ao corpo
Hebreus 10.25 – Não deixando a nossa congregação, como é costume de
alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto
vedes que se vai aproximando aquele dia.
João 15.6 - Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à
semelhança do ramo, e secará; e o apanham, lançam no fogo e o
queimam.
Membros são responsáveis pelo Corpo
1 Coríntios 12.25 - Para que não haja divisão no corpo; pelo contrário,
cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros . Cada
membro é responsável pela saúde do corpo.
Membros têm um compromisso de testemunho pelo Corpo
1 Coríntios 6.15 - Não sabeis que os vossos corpos são membros de
Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria
membros de meretriz? Absolutamente, não.
Ser membro do Corpo de Cristo é algo infinitamente mais importante do
que o modelo pós-moderno de membresia de Igreja... Recuperar essa
importância é vivenciar algo maravilhoso, indescritível e incrível.

