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FIDELIDADE À IGREJA DE JESUS 

Efésios 5.22-30 
SENTIR 
Qual é a marca de uma pessoa fiel? 
 
APRENDER 
 

 

Normalmente, o texto de Efésios é utilizado para falar sobre o 
relacionamento num matrimônio, mas ele nos mostra a importância 
da aliança entre Cristo e a Igreja e entre os membros do corpo de 
Cristo. 
 
Paulo parte da submissão mútua (Ef. 5.21), e aplica a liderança de 
Cristo ao casamento, mostrando como Ele é o agente que sustenta 
a complementariedade entre os indivíduos. É por causa dele que a 
essência de tudo em qualquer tipo de relacionamento é o amor, a 
paciência e o perdão. 
 
A Redenção em Cristo restaura a interdependência profunda de 
uns com os outros. E por que usar a figura do casamento? Porque 
é ali que o amor abnegado de Cristo se manifesta da forma mais 
pura. E a mesma aliança, sustentada em Cristo, que há num 
matrimônio, está também na base do relacionamento que temos 
uns com outros como membros de uma igreja.  
 
REFLETIR 
 
Podemos ser fieis uns aos outros se não formos fieis a Jesus em 
primeiro lugar? Por que? Leiam o texto de Mt. 22.36-40 
 
Como podemos ser fieis a Cristo e sua igreja? Leiam o texto de 1 
Jo. 1.6-7 

Como Jesus se manteve fiel a Deus diante das aflições e da 
tentação? Leiam o texto de Mateus 4.1-11 
 
O que sustenta o relacionamento fiel de uns com os outros? Leiam 
o texto de 1 Co. 13.1-7 
 
Quais são os frutos de uma vida fiel à igreja e uns com os outros? 
Leiam o texto de Ef. 4.14-16 
 
Será que estamos sendo fieis uns com os outros? O que nos 
impede de viver essa verdade? Que podemos fazer para que essa 
realidade mude? 
 
APLICAR 
 

Como falamos no boletim anterior, não existe vida cristã sem 
relacionamento com o Espírito Santo, porque não existe vida cristã 
sem relacionamentos! Sem o Espírito Santo não poderemos jamais 
nos sujeitar uns aos outros. 
 

Dedique um tempo de oração para que vivamos essa fidelidade e 
possamos expressar o amor de Cristo uns aos outros, usando 
como base o texto de Deuteronômio 7.9: “Saibam, portanto, que o 
Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a 
aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e 
obedecem aos seus mandamentos” 
 
 

 
 

CELULÃO 
Atmosfera Especial 

 
Nesta quinta-feira 17/10 às 20h aqui na CGSede, o Pr. Ronaldo 
Bezerra convoca a todas as células, de todos os dias da semana 
para um momento poderoso de oração e adoração.  
 
Mobilize toda a sua célula e não perca este encontro poderoso 
que tem sido um marco na história da nossa Comunidade. 


