
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na 
Igreja Batista Betel, em 10 de fevereiro de 2019, às 18:00.

SÉRIE: SER IGREJA
TEMA: O QUE É SER MEMBRO DE IGREJA? – Parte 2

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

“O que vocês fazem aqui?” – Perguntou o visitante.
Eles olharam entre si e responderam: “Várias coisas.”
(Diálogo narrado na mensagem Others, de McArtur.)

Se você não sabe o que fazer... então você faz qualquer coisa ou não faz 
nada!

SER MEMBRO DE IGREJA É SERVIR A JESUS FAZENDO SUA 
VONTADE

“Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não 
cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 
espiritual”. (Colossenses 1.9)

O que Deus quer de nós? Como o serviremos como membros do 
Corpo de Cristo e de acordo com sua vontade?

Quando não entendemos a vontade de Deus, corremos o risco de 
atendermos à vontade do diabo
 “Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, 
tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade”. (2 
Timóteo 2.26)

Jesus é o líder da igreja. Servi-lo deve ser nosso propósito!
Efésios 4.15 – “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo”;
Efésios 5.23 – “pois o marido é o cabeça da mulher, como também 
Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador”;
Colossenses 1.18 – “Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o 
princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a 
supremacia”;
Colossenses 2.10 – “e, por estarem nele, que é o Cabeça de todo poder 
e autoridade, vocês receberam a plenitude”;
Colossenses 3.17 – “Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, 
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus 
Pai”.



4 realidades que são necessárias a todo cristão...

IDENTIDADE – Sou de Cristo;
RESPONSABILIDADE – Estou sujeito a Cristo;
VISÃO – A Igreja é de Cristo, e não minha;
RAZÃO – Faço tudo para Cristo.

Somos membros do corpo de Cristo! Grande privilégio e 
responsabilidade!


