
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESUS É MINHA VIDA 
A IGREJA O MEU VIVER! 
 

HEBREUS 10:24, 25 
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às 
boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. 

 
CONGREGAR É REUNIR, UNINDO. 
O propósito eterno de Deus, congregar seus filhos, edificar uma família. 
 
AUTORIDADE DA IGREJA DE JESUS 
Quem está vinculado está debaixo de autoridade, exerce autoridade! 
 

Mateus 16:18 
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 

 
A NOIVA DE CRISTO 
O nível mais profundo de aliança. 
Quem de nós temos uma aliança eterna com Cristo? Essa aliança, vista na figura do casamento e 
da união de um homem e uma mulher que geram filhos. 
 

João 3:29-30 
29 O que tem a noiva é o noivo; o amigo do noivo que está presente e o ouve 
muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em 
mim. 30 Convém que ele cresça e que eu - João Batista - diminua. 

 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

A IGREJA, A NOIVA, A FAMÍLIA, A CASA! 

A Bíblia usa nomes, tipos específicos para revelar o projeto divino e eterno de 
uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. 
 
Igreja era uma pequena reunião específica entre os gregos, se tornou o grupo 
discriminado de cristãos, chamados também de “do caminho”. Passou a ser a 
instituição de Roma. Hoje, é a religião resistida. Porém, continua sendo o 
Corpo de Cristo. Mais que a palavra grega ou qualquer outra ideia, é o projeto 
eterno de Deus que lhe custou Seu Filho. 

Fomos salvos para fazer parte desse Corpo, sermos essa família, essa casa 
divina. 

Você não mudou de religião ou passou a seguir uma seita, se você nasceu de 
novo mesmo, reviveu em Cristo, para Ele, no poder do Espírito Santo! 



A FAMÍLIA DE DEUS 
O maior privilégio do mundo e da eternidade. Somos filhos, pertencemos. A Igreja é a família 
de Deus na terra e por toda a eternidade. 
Você faz parte? 
Quais são os sinais de pertencimento e florescimento na sua vida de comunhão e compromisso, 
aliança com a igreja? 
 
A CASA DE DEUS 
Morada do Altíssimo! 
 

2 Coríntios 5:1 
Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da 
parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 
 
Hebreus 3:6 
Cristo, porém, como Filho, em sua casa; a qual casa somos nós, se guardarmos 
firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. 

 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 
 

1. Quem entre nós nunca havia estudado sobre a Igreja dessa forma? 
2. Quem pode expressar algum detalhe que foi marcante e trouxe entendimento 

sobre sermos pertencentes à Casa, à Família, à Igreja, Noiva de Cristo? 
3. Que nível de aliança, de comprometimento, você tem com a igreja local? 
4. Quem pode testemunhar sobre a benção de ser família ou casa de Deus, 

experimentada na intimidade com o Senhor e na comunhão do Corpo de Cristo? 
 
 

 
Efésios 3:8-13 
8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos 
gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo 9 e manifestar qual seja 
a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as 
coisas, 10 para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne 
conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, 11 
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, 12 
pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. 13 Portanto, 
vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a 
vossa glória. 
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