
Perguntas:

1. Qual a imagem que vem à sua mente quando ouve a palavra “igreja”? 
2. Em sua opinião, qual a maior crítica que a igreja tem recebido atualmente? 
3. Para você, qual é o grande ponto forte da igreja? Qual a sua principal característica positiva?
4. Então como pode ser isso? Como é que a mesma instituição pode ser ao mesmo tempo, 
uma decepção, uma fonte de mágoas e suspeitas para alguns e uma fonte de alegria, vida 
e conforto para tantos outros?

A resposta que a Bíblia dá para as questões acima é que aquilo que chamamos de igreja, na 
realidade, são duas igrejas. Uma é humana, egoísta, ávida por poder e às vezes até cruel. A outra 
é divina, forte, amorosa e perdoadora. Uma fomentou o ódio e levou a humanidade a conflitos 
sangrentos em nome de Deus e dos interesses da religião. A outra tem curado males humanos, 
quebrado barreiras sociais e livrado a muitos de culpa, medo, vergonha e da ignorância.  Esta 
última é a igreja verdadeira, iniciada por Jesus Cristo; é ela que manifesta um cristianismo 
autêntico. A outra é uma igreja falsa, que apenas aparenta ou simula o cristianismo. 

Foi o próprio Jesus que predisse que isso aconteceria. Em Mateus 13.24-30, Ele ensina sobre o 
joio e o trigo, prevendo que haveria crentes verdadeiros, realmente nascidos de novo e com 
um bom testemunho, e haveria também falsos cristãos, que jamais nasceram de novo, mas que 
pensam ser cristãos. Passaram por certos rituais, associaram-se à igreja e por isso são chamados 
cristãos, mas sem vida com Deus. Por isso, não é de se admirar que a igreja apresente ao mundo 
uma imagem tão confusa. Às vezes se parece com o médico, e outras vezes, com o monstro. Mas 
a verdadeira igreja dá bom testemunho e revela a existência e a natureza de Deus ao mundo. 
Por isso é que Jesus alertou-nos: “Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão! Nem todo aquele 
que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de 
meu Pai que está nos céus” (Mateus 7.20-21).

Por isso mesmo, muitas pessoas hoje em dia tem se afastado da igreja, e assumido uma posição 
do tipo “Cristo sim, Igreja não!”. Até em nossas células isso acontece bastante, sendo fácil 
encontrar várias pessoas sinceras que curtem as células, mas não frequentam as celebrações da 
igreja. Provavelmente ainda não compreenderam a benção e a importância de se integrar por 
completo na igreja de Jesus Cristo. Vamos então tratar um pouco sobre a igreja. 
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Leitura Bíblica: Atos 2.42-47

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos 
estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que 
criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, 
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no 
pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria 
e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.

Este texto é muito importante porque relata o estilo de vida da igreja recém-criada por Jesus 
logo após a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Trata-se de uma igreja nova, pura e 
que tem sido tomada como uma referência para todas as igrejas. Pode-se perceber como era 
uma igreja excelente, viva e dinâmica e que, por isso mesmo, era tão admirada e atraente aos 
olhos de todo o povo da cidade de Jerusalém. Este fato confirma a afirmação de que nada é tão 
maravilhoso quanto uma igreja quando esta funciona bem, quando ela cumpre os propósitos 
para os quais Deus a estabeleceu na terra: adorar a Deus, edificar e cuidar uns dos outros e 
ainda, para testemunhar de Cristo e seu amor. 

Ao observarmos o texto acima, concluiremos que a igreja não é um prédio, ou os seus pastores, 
ou ainda o que ela faz. A igreja é o conjunto das pessoas que dela fazem parte, vivendo em 
união, apoiando-se mutuamente e trabalhando juntos para cumprir a sua missão na terra. Ao 
observarmos este texto com cuidado, descobriremos as características de uma igreja excelente: 

1. Uma igreja excelente é cheia do Espírito Santo. E só será cheia do Espírito Santo se 
cada membro estiver continuamente buscando a Deus e enchendo-se do Espírito e do 
poder do alto. 

2. Uma igreja excelente é acolhedora e unida. Eles viviam em comunhão e unidade, 
sem preconceitos, independente da classe social ou da origem. Estavam unidos e tinham 
tudo em comum. Uma igreja excelente recebe e ama as pessoas. Todos são bem vindos.

3. Uma igreja excelente é uma igreja que cresce. Em Atos 2.41 está escrito que cerca de 
três mil pessoas foram batizadas de uma só vez. A igreja excelente cresce porque, movida 
por compaixão e amor pelos que ainda não conhecem a Deus, ela se importa com as 
pessoas e compartilha sua fé e seu testemunho com todos.

4. Uma igreja excelente é uma igreja em duas dimensões. Ela se reúne num grande 
local público para os cultos de celebração, mas também nas casas de seus membros; 
ela pode crescer bastante, mas se mantém acolhedora e pequena através de células nos 
lares. Em Jerusalém, eles se reuniam no templo, numa grande reunião da igreja. Mas se 
encontravam também nas casas e tinham muito relacionamento e comunhão; estudavam 
a Bíblia e oravam em vários pequenos grupos, tudo com muita amizade, alegria e temor 
de Deus. Esta é uma das primeiras referências bíblicas ao modelo celular que adotamos 
em nossa igreja. Somos uma igreja em células porque este é um modelo bíblico de igreja, 
que permite desenvolver relacionamentos pessoais, permite tanto ouvir como falar, atrair 
pessoas para Jesus e também cuidar muito bem de cada uma delas.  



5. Uma igreja excelente é uma igreja que serve. Servir é sacrificar-se para o benefício 
de outros, e aquela igreja fazia isso muito bem. Eles se importavam uns com os outros 
e ajudavam uns aos outros. Chegavam a repartir o que tinham com quem passava 
necessidade, porque compreenderam que Deus os tinha abençoado para poderem servir 
aos que precisassem. Não é à toa que os de fora ficaram tão impressionados com o estilo 
de vida amoroso que aquela nova igreja demonstrava. Para ser uma igreja excelente é 
fundamental servir ao próximo e à comunidade ao redor.

6. Uma igreja excelente é uma igreja adoradora. Diz o texto que eles louvavam a 
Deus de coração. O apóstolo Paulo afirma em Efésios 1.12 que todos nós fomos salvos 
por Cristo para que “sejamos para o louvor da sua glória”. Devemos viver uma vida de 
adoração e louvor a Deus, e também vivermos de tal modo que a glória de Deus seja 
reconhecida e louvada por todos.

Deus espera que cada crente verdadeiro participe de uma igreja local. Veja a advertência que o 
escritor de Hebreus faz: 
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns 
aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia. (Hebreus 10.25)

A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos com uma igreja local:

1. Ser parte da igreja nos identifica como crentes de verdade. Não podemos afirmar 
que somos seguidores de Cristo se não somos comprometidos com um grupo específico 
de discípulos. Jesus disse que o amor entre nós irá provar ao mundo que somos seus 
discípulos (João 13.35).

2. Ser parte da igreja nos retira do isolamento egoísta. A igreja é a sala de aula 
onde nós aprendemos a nos relacionar com a família de Deus. Na igreja aprendemos  
companheirismo, apoio mútuo e união (1João 3.16)

3. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver nossa vida espiritual. Nós jamais 
chegaremos à maturidade apenas comparecendo a algumas reuniões. Apenas quando 
nos envolvemos pra valer é que desenvolvemos maturidade (Efésios 4.16). Crescemos 
mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros.

4. O corpo de Cristo precisa de nós. Deus tem uma função específica para cada um de 
nós desempenharmos dentro e fora da igreja. Isso se chama “ministério”. Deus tem um 
ministério preparado para nós na igreja. Deus nos concedeu talentos para uma missão. 
A igreja é o local que Deus planejou para que nós descobríssemos, desenvolvêssemos e 
utilizássemos nossos dons e talentos.

5. Na igreja, nós participamos da missão de Cristo no mundo. A igreja é o instrumento 
de Deus na terra, a continuação da missão de Jesus. Como membros do corpo de Cristo, 
somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de 
nós. E cada um de nós tem uma contribuição para dar. Veja Efésios 2.10.

6. A família de Deus irá nos proteger, encorajar e impedir de cair. Nenhum de nós está 
imune às tentações. E a igreja proporciona proteção espiritual aos seus membros (Hebreus 



3.13, Tiago 5.19). Deus levanta pastores e líderes para guardar, defender e cuidar do bem 
estar espiritual de seus fiéis (Hebreus 13.17). Satanás adora crentes afastados e isolados 
da família de Deus. Sozinhos estamos indefesos e impotentes contra suas estratégias. 

Cremos que é muito importante que todo seguidor de Jesus seja fiel em participar:

a. Dos cultos de celebração domingos, aos sábados ou em dias de semana, onde a igreja 
se reúne para adorar ao Senhor, ouvir dele a Palavra e celebrar o que Ele está fazendo em 
nossa vida;

b. Dos encontros semanais das células, para sermos edificados na fé, para desenvolvermos 
relacionamento com Deus e com os irmãos e para alcançarmos outros para Jesus. 

Assumir um compromisso pra valer e participar assiduamente de uma igreja local é um dos 
principais fatores para o crescimento e a perseverança espiritual. 

Quando uma igreja funciona bem, ela vai causar o mesmo impacto dinâmico da igreja primitiva, 
que mudou o mundo de então. Uma igreja funciona bem quando todos participam de seu 
crescimento e sua edificação (Efésios 4.15-16).

Uma igreja excelente é a mais poderosa força de transformação sobre a face da terra. 

É hora de uma conversa na célula sobre o nível de compromisso que temos e queremos ter 
com Jesus e sua igreja. Ele espera que sejamos unidos uns aos outros através de sua igreja. Estar 
integrado numa igreja em células significa participar tanto dos encontros das células quanto 
dos cultos de celebração. Vamos encorajar os membros de nossa célula a se engajarem pra 
valer na igreja como um todo. Dê seu testemunho do que a igreja significa pra você e influencie 
sua célula para um compromisso do tipo “Cristo sim! Igreja sim!”E se pecarmos, podemos 
restaurar a nossa comunhão com Deus confessando sinceramente os nossos pecados. Quando 
confessamos o nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que Deus nos perdoou e que 
estamos em plena comunhão com Ele, porque a Bíblia assim o diz. Veja com atenção o que está 
escrito em 1 João 1.9.
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