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A IGREJA DO CORAÇÃO DE DEUS 
Filipenses 2.1-2 

 
SENTIR 
 
Que tipo de igreja você gostaria de participar? Quais características 
esta igreja deve ter? 
 
APRENDER 
 
É bom lembrar que “nós somos a igreja”. Tudo o que esperamos 
encontrar nela, deve existir primeiro em nós. Eis alguns valores citados 
por Paulo, os quais devemos ter em nós, como igreja que somos: 
 
Exortação em Cristo: É a capacidade de discernir as necessidades 
uns dos outros, para consolar, animar e fortalecer a fé das pessoas. 
Não podemos viver uma fé voltada para nós mesmos, e sim uma fé em 
favor do próximo. Cristianismo é servir, e não ser servido. Precisamos 
sempre conferir nossa experiência como cristãos. Ser cristão é mais do 
que somente ir à igreja – é se interessar por pessoas. 
 
Consolação de amor: É estar junto com as pessoas em momentos 
bons e ruins. A indiferença sempre dá uma desculpa – o amor sempre 
arranja um jeito. 
 
Comunhão de espírito: Isso fala de unidade, da participação na vida 
uns dos outros, com a intenção de amar e servir meus irmãos. 
 
Afeição e compaixão: É ter misericórdia uns dos outros. Misericórdia é 
olhar o seu próximo como se fosse você mesmo. 
 
Se vivermos conforme Paulo nos ensina em Filipenses 2.1-2, 
certamente alegraremos o coração de Deus, e seremos uma igreja 
relevante na nossa geração. 

REFLETIR 
 
Não podemos perder a essência do que é a igreja do Senhor Jesus. 
Erosões (perda dos fundamentos), lixos (novas doutrinas fora da 
Palavra) e raposinhas (pessoas com “novas ideias”) têm surgido no 
meio do povo e levado muitos a abandonar a fé. 
 
Martinho Lutero se revoltou contra a igreja de sua época pois esta havia 
abandonado a doutrina dos apóstolos, levando o povo ao engano 
através de falsas doutrinas. 
 
Nossa preocupação é nos mantermos fiéis às Escrituras. Devemos nos 
empenhar em viver um cristianismo verdadeiro – sermos pessoas que 
amam, perdoam, que são pais e mães amorosos, filhos obedientes, 
profissionais que honram seus chefes e não se corrompem. 
 
Temos de ter uma fé coerente com a prática. Infelizmente existem 
pessoas que ouvem boas mensagens, mas não praticam nada. 
 
Devemos conhecer, amar a e viver a Palavra de Deus. Caso contrário 
seremos qualquer coisa, menos a igreja do Senhor Jesus. 
 
APLICAR 
 
Estes princípios que Paulo compartilhou fazem parte de sua vida? Em 
que área você precisa melhorar a fim de ser igreja para Deus? 
 
 

 
 

 


