
A IGREJA QUE EU QUERO PERTENCER

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos que
nos assistem e nos acompanham.
Qualquer pessoa que ande pelas ruas das grandes cidades brasileiras, diferentemente
de Portugal, há de ficar impressionado com a quantidade de igrejas evangélicas. São
templos, pontos de pregação, salas, onde o nome de Jesus é exaltado e o povo de Deus
reúne-se para exercer a sua fé. A proliferação de igrejas é o símbolo da expansão do
segmento evangélico na sociedade brasileira.
Esse fenômeno apesar de disseminar o evangelho tem mostrado uma outra face dessas
novas Igrejas. Muitas são frutos de ruptura e outras estão repletas de cristãos cada vez
mais adaptados à sociedade que atrai com mais facilidade novos adeptos até mesmo
em setores das classes média e alta. Eles questionam tudo: estrutura, liderança, liturgia;
costumes (rompem com seus antigos dogmas, como restrições quanto a usos e costumes
e normas rígidas de vestuário), etc. Apesar de apontarem estes aspectos como fatores
para que não haja crescimento, este não é o real problema.
Eu me pergunto: Será que existe uma igreja perfeita? Acredito que não. Pois creio que o
que existe são igrejas composta por pessoas comuns, com suas falhas, faltas e defeitos;
sendo que alguns entenderam e outras que ainda não, que eram pecadoras e foram
salvas pela graça de Deus. Por causa dessa falta de compreensão exata de qual seja o
verdadeiro problema, na atualidade surgem novas igrejas todos os dias para todo o
tipo de gostos e opiniões, sejam elas, Tradicionais, Pentecostais, Neo-pentecostais,
Desigrejados e atualmente Igrejas On-line. Algumas questões levantadas penso que
tratam apenas sobre a cultura da instituição, hábitos de uma determinada geração,
tradicionalismo, porém nada disso creio que seja relevante.

Vamos ler a Bíblia em João 4:20-24 (NVI) – “Nossos antepassados adoraram neste monte,
mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar". 21 Jesus declarou:
"Creia em mim, mulher: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste
monte, nem em Jerusalém. 22 Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós
adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23 No entanto, está
chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24 Deus é espírito, e
é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”

DESENVOLVIMENTO
Enquanto as pessoas estão andando de um lado para o outro em busca de atender os
seus próprios gostos e interesses particulares, buscando qual a melhor Igreja a
pertencer. Deveríamos estar dispostos a fazer perguntas pertinentes e que nos levassem



a uma profunda reflexão para compreendermos e vivermos a verdadeira natureza de ser
a Igreja de Cristo no mundo. Muitos cristãos ainda não se deram conta de que ao mesmo
tempo ele: é e pertence a uma Igreja.
Na verdade, o que deveríamos indagar: Que tipo de igreja eu quero ser ou pertencer?
Quais são as minhas convicções? Estou ou não disposto a pagar o preço de ser a igreja do
Novo Testamento, criada por Jesus Cristo? Estou consciente ou não de que devo sofrer por
amor a Cristo? Estou convicto de que devo diariamente testemunhar do evangelho de
Cristo? O Senhor Jesus está satisfeito ou não comigo? Estas são questões imprescindíveis
que determinam a minha qualidade de ser e pertencer a Igreja.
Pois bem reconhecendo que não sou perfeito e que nenhuma igreja é, que fui salvo pela
graça de Deus e nisso não tenho nenhum mérito. Quero a partir de agora refletir com
vocês alguns aspectos que julgo ser importante para ser uma igreja relevante a qual
quero pertencer:

UMA IGREJA QUE ADORE EM ESPÍRITO E EM VERDADE
Em primeiro lugar a Igreja que eu quero pertencer, adora o Senhor em espírito e em
verdade (João 4:24). Esta foi uma das grandes revelações dada por Jesus. Deus não se
importa com o lugar (santuário), nem tampouco a liturgia ou a estrutura organizacional.
Ele busca uma Igreja que O adora em sua essência e que é comprometida com a Sua
Santidade, Sublimidade, Majestade, Grandeza, Justiça, Graça e Amor. Uma Igreja que O
adora e o faz com coerência porque conhece ao seu Senhor.
Nesta igreja aprendo que o verdadeiro culto ao Senhor apesar de envolver nossas
emoções, deve ser sempre lógico (Romanos 12:12), pois não é possível dizer uma coisa
e viver outra. O Pai se agrada de um coração quebrantado e contrito (Salmos 51:17). Pois
para Ele a verdadeira adoração significa que reconhecemos a Sua natureza e nos coloca a
sua inteira submissão, em profunda sinceridade e respeito.
Nela aprendo que para viver uma vida de verdadeira adoração é preciso viver na Sua
presença, dentro e fora do santuário. Quando entendo isso sou tomado por temor e
tremor e reconheço que Ele está perto de todos os que O invocam (Salmos 145:18).

UMA IGREJA QUE APRENDE A PALAVRA DE DEUS
Em segundo lugar a Igreja que eu quero pertencer, aprende e ama a Palavra de Deus.
Tem fome e sede das Escrituras como os Bereanos (Atos 17:11). Nela eu sou instado
constantemente a continuar aprendendo as Escrituras, sempre a partir de Sua veracidade
e inspiração pelo Espírito Santo. Isso começa pelo amor que possuo pelas Escrituras
(Salmos 119:97).
Nesta igreja aprendo que a Palavra não é apenas para demonstrar que tenho
conhecimento, mas que devo praticá-la diariamente (Mateus 7:24-27). Aprendo ainda
que minhas atitudes e meus atos são definidos pela aplicação e prática diária da
Palavra inspirada, que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e espírito e
discerne pensamentos e intenções do coração (Hebreus 4:12).



Sou incentivado a estudar e meditar nas Escrituras, pois assim aprendo como me
relacionar e a servir ao Deus Todo-Poderoso e ao meu próximo com qualidade. Pois ao
assimilar a Palavra de Deus posso vivê-la cotidianamente, andando por fé, pois sem fé
como ela ensina é impossível agradar a Deus (Hebreus 11:6).

UMA IGREJA QUE EXISTE PARA ANUNCIAR O REINO
Em terceiro lugar a Igreja que eu quero pertencer, testemunha ou expressa a sua fé ao
mundo através do evangelismo pessoal e coletivo, através de missões dentro e fora do
país. Nesta igreja aprendo a estar comprometido com um testemunho fiel acerca
d’Aquele que me resgatou com o Seu próprio sangue (1 Pedro 2:9-10). Aprendo que
como Igreja, sou povo de Deus para expressar o Seu amor ao mundo. E como disse Paulo
não posso me omitir ou deixar de falar do que tenho visto e ouvido (Atos 4:19-20).
Como comunidade do Reino de Deus, estou comprometido com o caráter Santo do
Senhor que deve ser visto pelo mundo. Aprendo que como filho de Deus, devo fazer
com amor a obra missionária orando, sustentando e indo, devo testemunhar ao mundo o
Seu grande e incomparável amor em Cristo Jesus (Romanos 5:8).
Também aprendo a exercitar a diaconia ou o serviço cristão cheio de misericórdia à
semelhança de Jesus Cristo. Pois somos apenas servidores de Deus e cada um de nós faz
o trabalho que o Senhor nos deu para fazer (1 Coríntios 3:5-6), segundo a capacidade que
Deus deu a cada um, transmitindo aos outros as bênçãos de Deus (1 Pedro 4:10).

UMA IGREJA QUE CRESCE POR AMOR A CRISTO
Em quarto lugar a Igreja que eu quero pertencer, comunga em amor. É uma
comunidade cujos membros demonstram seu amor a Deus e ao próximo. É uma
comunidade da aceitação, da prática do perdão e da celebração. Uma igreja formosa
em toda a sua expressão, onde a sua principal característica é o amor e onde seus
membros vivem em comunhão e de forma interdependente.
É uma igreja onde a comunhão cresce porque, como os irmãos primitivos, gosta de
estar reunida para partir o pão com alegria e singeleza de coração, louvando sempre o
Senhor (Atos 2:42-47). Assim se torna uma Igreja cuja unidade do Espírito é pelo vínculo
da paz. Aprendo que como igreja, o Senhor nos ensina a não somente viver servindo a
Deus, mas também aos meus irmãos.
Esta igreja cresce porque é o corpo vivo de Cristo, que expressa amor profundo aos
perdidos e na ajuda aos necessitados (1 Coríntios 12:12-27). Que tem muito prazer em
agradar ao Senhor que a redimiu com o Seu sangue, mas tem como principal missão
demonstrar esse amor ao mundo como disse Jesus (João 13:35).

UMA IGREJA QUE ACOLHE E AMA A TODOS SEM CRISTO
Em quinto lugar a Igreja que eu quero pertencer, acolhe e ama a todos que ainda não
tiveram um encontro real com Cristo. Ela me ensina a não julgar e a não fazer acepção
de pessoas; seja, de cor ou raça, de status social ou idade, mas que não acalenta e
compactua com o pecado. Como comunidade do Reino, tem prazer em cuidar dos que



sofrem, aceitar os marginalizados e perdoar os que nos ofendem. Por isso trata com
amor todas as pessoas.
É uma Igreja facilitadora, catalisadora e provedora sempre em Cristo, no Seu caráter e
para a glória de Deus. Onde aprendo que com mansidão e conservando uma boa
consciência, devo respeitar as opiniões contrárias, mas que sempre devo estar pronto
para responder a qualquer pessoa que me pedir que explique a esperança que tenho em
Cristo (1 Pedro 3:15-16).
Essa Igreja me ensina a reconhecer que os dias atuais são maus e que devo pregar o
genuíno Evangelho aproveitando ao máximo cada oportunidade (Efésios 5:16). Que
devo apresentar Jesus Cristo crucificado e não uma salvação sem cruz; mesmo que seja
para atrair mais pessoas, pois devo viver sabiamente e não como insensato.

CONCLUSÃO
A Igreja que eu quero pertencer, não é perfeita, ela não atende os meus interesses
particulares, não canta minhas músicas preferidas e tampouco atende os meus anseios
e desejos pessoais. Mas é uma Igreja bíblica comprometida com o Senhor Jesus Cristo e
sua palavra, contextualizada sim, mas não comprometida com este mundo. É uma Igreja
que me confronta com os meus pecados e faltas e me mostra como viver uma vida digna
do meu chamado em Jesus Cristo.
Uma Igreja que me ensina que Jesus espera de mim que eu seja ao mesmo tempo: sal e
luz nesta geração. Uma Igreja que me ensina e me capacita a não perder nenhuma
oportunidade de falar e de testemunhar do amor de Deus em Cristo ao mundo perdido.
Uma Igreja que busca os perdidos, invade o mundo e derruba as portas do inferno no
poder do Espírito Santo para pregar o evangelho de Cristo, sem comprometer seus
ensinamentos e a sua doutrina.
Uma Igreja que me ensina a colaborar financeiramente com Dízimos e Ofertas, investindo
amorosamente os meus recursos no avanço e na expansão do Reino de Deus. Uma Igreja
conformada com a Pessoa e Obra de Cristo e que vive para a glória de Deus Pai!
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