
1Igreja Batista Central de Belo Horizonte

Momento da visão celular: Aproveite o tema de hoje para falar de um dos pilares da visão celular: “cada crente um 
ministro, cada casa uma igreja”. Reforce para os participantes que igreja não é o prédio, mas sim pessoas.

QUEBRA-GELO:

Consiga um quebra-cabeça pequeno (15 a 30 peças). Embaralhe e distribua as peças aos participantes e retenha duas 
com você. Faça a montagem deixando suas duas peças por último. Durante a montagem, enfatize a importância de todos 
participarem e quando faltarem as suas peças, diga que ninguém pode faltar, pois todos são importantes.

Faça uma analogia do quebra cabeças com a igreja, e das peças com o dom ou o ministério de cada um. Reforce a 
importância da participação de todos e da importância de cada um.

INTRODUÇÃO:

Leitura bíblica: Efésios 5:23b

... como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.

Nessa série temos definido o cristão ateu como aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Na lição 
de hoje trataremos de mais uma característica desse tipo de cristão: aquele que não crê na Igreja do Senhor. No texto 
que lemos acima, o apóstolo Paulo afirma que a Igreja é o Corpo de Cristo, sendo Ele mesmo a cabeça e nós os seus 
membros. Sendo assim, não seria estranho crermos em Jesus, mas não crermos na sua Igreja, que é o seu próprio corpo? 
O cristão ateu crê em Jesus, mas não na sua igreja por achar que não precisa dela.

O que devemos saber a respeito da igreja de Jesus e da nossa relação com ela?

1. As pessoas evitam a igreja

Diferentemente de alguns anos atrás, são muitos aqueles que se dizem cristãos e evitam a igreja. Há aqueles que não 
vão, simplesmente porque a igreja lhes causa repulsa, pois sentem que ela está cheia de hipócritas, de pessoas que no 
domingo são uma coisa e no restante da semana são muito diferentes. Outros têm dificuldades com a Igreja por causa 
da questão do dinheiro. Eles veem a Igreja como um grande comércio.

Seguindo essa linha, há aqueles que desistiram da igreja porque ela é irrelevante para a sua vida cotidiana. Tiveram uma 
experiência anterior que não fez nenhuma diferença. Existem aqueles que se afastaram porque se sentiram mais cul-
pados do que antes. Há ainda outros que, por terem um padrão tão alto, entendem que nenhuma igreja vai atendê-lo. 
Normalmente são muito críticos. Essa situação é agravada porque hoje encontramos conteúdo cristão de todo tipo nos 
sites da internet.

Pergunta: Você evita a igreja? É por alguma das razões mencionadas? Qual a sua opinião sobre a igreja? Você tem ver-
gonha dela? 

2. Não vá à igreja, seja a igreja

Lembre-se que igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Somos o corpo de Cristo. Ela é o veículo escolhido por Deus 
para ir ao encontro – por intermédio de seres humanos – das verdadeiras necessidades das pessoas. A igreja é o lugar 
onde podemos nos doar a Deus doando-nos aos outros e assim cumprir os dois maiores mandamentos de Deus (Mar-
cos 12.30-31)

Você já pensou que a igreja precisa de você (lembre-se do quebra cabeças)? O apóstolo Paulo descreveu a igreja como 
um corpo composto de diferentes partes. Ele nos chama de mãos, pés, ouvidos, etc. Ele disse que cada parte (você) é 
indispensável, tem uma função importante e que cada membro deve ter um cuidado pelo outro (1 Coríntios 12.12-27). 
Se você não exerce a sua função, algo estará falando e o corpo sofrerá. 

Como Jesus vive nos crentes, somos seus representantes para o mundo. Somos suas mãos, seus pés. Somos o plano 
de Deus para propagar as boas novas de amor, graça e perdão ao mundo inteiro. Juntos podemos fazer uma diferença 
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maior do que qualquer pessoa jamais sonhou. Embora a igreja esteja longe da perfeição, pense no quanto ela melhoraria 
se você lhe dedicasse sua vida.

Peça aos participantes para comentarem a afirmação: Deus não nos chama para irmos à igreja; ele nos chama para 
sermos igreja.

3. Um lugar ao qual pertencer

Todos procuramos um lugar ao qual pertencer. Todos temos essa necessidade. As pessoas participam de associações, 
academias, corais, torcidas de times, etc. Entretanto, quando cristãos se juntam pra construir uma vida juntos e servirem 
uns aos outros, isso é muito mais profundo e significativo que pertencer a uma organização qualquer. Ao usarmos nossos 
dons no relacionamento com os irmãos, experimentamos a satisfação de ser parte do corpo de Cristo. 

Pertencer a uma igreja local nos dá o privilégio de termos a quem nos reportar, de sermos ajudados e aconselhados na 
caminhada cristã. Podemos confessar a Deus os nossos pecados para recebermos o perdão, mas também confessamos 
aos irmãos para sermos curados (Tiago 5.16). Na igreja somos exortados e encorajados; incentivamos uns aos outros 
para amar e praticar boas obras. 

Pergunta: Você não gostaria de pertencer a igreja? 

4. Um lugar aonde crescemos

A igreja também é um lugar de crescimento espiritual. A nossa fé cresce à medida que ouvimos a palavra de Deus ser 
ministrada (Romanos 10.17). Por em prática o que ouvimos solidifica esse conteúdo em nós (Tiago 1.22).

Jesus afirmou que “...onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles (Mateus 18.20). 
Quando nos reunimos, Deus se faz presente, estendendo sua mão de maneira maravilhosa. Ser igreja nos permite 
experimentar de modo único a presença de Deus. Somos ministrados por ele, somos edificados e equipados para ser 
instrumentos de sua graça em nossa comunidade.

Pergunta: Você percebe que sua vida espiritual está crescendo? A que você atribui isso?

5. Um lugar onde servimos e somos acolhidos

Através da igreja também podemos fazer coisas que enchem a nossa vida de contentamento. Podemos servir aos ou-
tros, principalmente aos necessitados. Podemos visitar pessoas em um hospital e orar por elas trazendo cura e conforto. 
Podemos ajudar aquele que ficou desamparado e trazer companhia para aquele que está solitário. A igreja, através de 
seus membros, pode implementar diversas ações sociais que vão mudar a vida de muitas pessoas e apoiar aqueles que 
entraram pelo caminho da dependência química.  É um privilégio!

Além disso, a igreja é o maior local de acolhimento que existe. Deus não está a procura de pessoas perfeitas e sem defei-
tos, mesmo porque elas não existem. Deus procura por pessoas comuns que queiram se relacionar com ele. Os primei-
ros discípulos de Jesus foram pessoas muito simples. A igreja busca o pecador perdido, pois foi para isso que Jesus veio.

Deus chama você para fazer parte da igreja dele, para ser a igreja dele. Se você não é bom o suficiente, significa que é 
você que ele procura.

Pergunta: Você já passou por uma experiência de servir na igreja? Qual foi a sua impressão?

CONCLUSÃO:

Bill Hybels, pastor da igreja de Willow Creek, nos Estados Unidos, afirmou que a igreja é a esperança do mundo. Precisa-
mos crer nisso de todo nosso coração e vivenciar a tremenda experiência de ser igreja. O desejo de Deus é que a igreja 
seja relevante na sociedade e instrumento para transformar o mundo. E você tem parte nisso. Você é chamado por Deus 
para fazer parte disso.

DESAFIOS:

Leia com os participantes o texto de Hebreus 10.25:

Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos 
outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.

Use esse texto para desafiar os membros da célula para participarem da culto do próximo final de semana. E já que a 
Páscoa está se aproximando, convide sua célula para juntos celebrarem a morte e a ressurreição de Cristo em um de 
nossos cultos especiais de celebração no próximo Domingo, dia 27/03.
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AVISOS: 

1. Na semana de 04 a 09 de Abril a reunião da célula é livre, ou seja, vocês poderão organizar uma reunião dife-
rente (aniversários, filme, estudo, só testemunhos, só adoração, etc).

2. Nos dias 08, 09 e 10 de Abril, a Central realizará a sua Conferência de Louvor e Adoração, com ministros de 
adoração e pregadores muito ungidos. Não haverá reunião de célula na sexta-feira, dia 08. Mobilize sua célula para 
este avivamento espiritual. 


