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

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: O QUE É SER MEMBRO DE IGREJA?

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

A IGREJA CUSTO X BENEFÍCIO
O que essa igreja pode me oferecer?
Relacionamentos: esse é, por certo, o maior dos benefícios que uma igreja
pode oferecer.

1. SER MEMBRO DE IGREJA É RELACIONAR-SE COM PESSOAS

“Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um 
acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas”. (Atos 2.41)

Pessoas... e não um lugar.

“As pessoas é que são templos do Espírito Santo de Deus”.

“Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém 
considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, 
porém, lhes era comum”. (Atos 4.32)

“Nossos relacionamentos na Igreja são com as pessoas, e não com as 
estruturas”. (Guilherme Gimenez)

“Como é difícil nos relacionarmos com as pessoas... elas são diferentes de
nós...”

“O certo é que há muitos membros, mas um só corpo”. (1 Coríntios 12.20)

Quando nós não aceitamos as pessoas diferentes...
Tornamo-nos elitistas...
Fazemos acepção de pessoas...
Não respeitamos o modo como Deus fez as pessoas.
Fechamo-nos à entrada de novas pessoas.
Não aceitamos novas ideias.
Perdemos o senso de Igreja e Reino de Deus.

 “Porque para com Deus não há acepção de pessoas”. (Romanos 2.11)

2. SER MEMBRO DE IGREJA É SE RELACIONAR COM PESSOAS QUE 
CREEM

“Da multidão dos que creram”. (Atos 4.32)



Aproximamo-nos como irmãos por causa de Jesus Cristo. Efésios 
2.13: “Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes 
aproximados pelo sangue de Cristo.”  

Temos o mesmo propósito que os demais membros do corpo. 
Colossenses 3.1: “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com 
Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de 
Deus.” 

Temos um viver que reflete nossa fé em Jesus. Filipenses 1.27: 
“Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, 
ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que 
estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica”.

Ser membro da Igreja é nutrir relacionamentos por meio da 
ligação espiritual que temos através de Cristo Jesus.


