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LIÇÃO #13/2022 
A IGREJA DE CRISTO 
 
Jesus é uma pessoa, Ele é o Filho de Deus. Isso é maravilhosíssimo, profundo e poderoso! Assim como 
Deus, eu e você somos pessoas, pois fomos criados à imagem Dele. Colossenses 1:15 | Colossenses 3:10 
 
O filho de Deus fez-se carne, revelou o amor do Pai cumprindo a missão de derramar seu sangue para 
redimir a humanidade. Sua ressurreição foi o clímax da vitória de Deus sobre o pecado dos homens. Dessa 
forma foi aberto o caminho de volta ao Pai, pela redenção que há em Cristo Jesus. João 14:6 | João 3:16 
 
Quando uma pessoa crê nesse Evangelho, nas notícias do plano de salvação eterna, nasce de novo; tem 
seu espírito religado a Deus através do Filho. A Bíblia ensina que somos adotados como filhos a partir do 
novo nascimento. Unimo-nos a Jesus, nos tornamos “filhos de Deus”. Esse processo espiritual, milagroso, 
muda nossa vida terrena e nossa eternidade. Éramos condenados, mas, em Jesus somos salvos. Fomos 
inseridos no Corpo de Cristo. Gálatas 4:5 e 6 | Efésios 1:5 | I João 3:1 | Efésios 2:5 e 8 
 
A Igreja é o Corpo de Cristo. Os salvos são os membros desse Corpo. Eu e você, por fé, passamos a viver 
uma nova vida, em Cristo, santificados dia a dia, tornando-nos, progressivamente – como a luz da aurora, 
mais e mais – semelhantes a Jesus. I Coríntios 12:27 | Hebreus 10:10 
 
Uma vez membros do Corpo de Cristo, somos Cristo na terra. Jesus, como pessoa, possui cabeça e corpo. 
Seu corpo somos nós! Embora a Igreja tenha muitas instituições denominacionais, somos uma só família. 
 
Quem pode entender isso? Impossível. Só com a razão e intelecto, isso é loucura. Mas, aqueles que são 
espirituais – nasceram de novo – compreendem, pelo Espírito Santo, que não somos apenas “crentes” ou 
membros de alguma religião, somos o Corpo de Cristo; a Igreja. Estamos na terra para cumprir o propósito 
divino de formar uma família eterna, a noiva de Jesus. I Coríntios 2:14 | Hebreus 2:10 
 
Quando esteve por aqui, Jesus dependia de locomoção física, limitado ao tempo e espaço. Ele não saiu do 
território de Israel. Quando circulava por lá, precisava caminhar ou viajar no lombo de algum animal; 
gastava muito tempo, se desgastava. Agora, Jesus está presente fisicamente por todos os lugares. Onde 
um membro do Seu Corpo está, Ele está. Onde você estiver, ali estará o Reino! Mateus 18:20 
 
É isso mesmo que te acontece? Onde você está, Jesus está?  
É isso mesmo que acontece conosco, como Igreja; onde estamos Jesus atua?  
Qual a sua realidade no dia a dia, manifestando o caráter, os frutos e dons de Cristo? 
Falta alguma coisa a você para viver intensamente como membro do Corpo de Jesus? 
Você só frequenta cultos em alguma igreja do seu interesse e conveniência ou está amadurecendo cada 
dia mais e atuando no poder do Espírito Santo? 
 
A Igreja – palavra grega que expressa “separados para um propósito” – é também chamada na Bíblia de 
“casa”, “morada”, “templo”, “família”, “edifício”, “congregação”, “povo”, “tabernáculo”, “noiva”. Isso não 
pode ser entendido como uma característica de uma só pessoa, independente. É característica de um 
grupo de pessoas. A Igreja é uma comunidade, uma família! Para eu e você sermos Igreja, precisamos ser 
membros uns dos outros, viver em comunhão. Comunhão com a Palavra, com o Espírito e com os demais 
membros do Corpo. I Pedro 2:5 | João 14:23 | I Coríntios 3:9 | Apocalipse 21:2 
 
Todas as características do ministério de Jesus na terra são as nossas características como Igreja, e devem 
ser vistas na vida pessoal de cada discípulo de Jesus. Romanos 8:29 
 
Embora neste tempo pós-moderno, muitos tenham uma ideia errada de igreja ou estejam vivendo 
problemas estruturais da instituição religiosa, é impossível sermos membros do Corpo de Cristo, salvos 
para a eternidade com Deus, sem a comunhão de aliança com os irmãos e sem o serviço do ministério de 
Jesus. I João 1:6 e 7 | Hebreus 10:25 
 
Avalie bem como você está vivendo. Não permita o tempo passar e você cuidar só da sua vida. Seja Igreja! 


