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A verdadeira igreja 

1 João 4.17 
SENTIR 
O que é igreja para você? Por que? Será que as pessoas do seu convívio 
que não são cristãs pensam igual? Por que? 
 
APRENDER 
 

 

O astronauta americano Jack Swiegert e outros dois tripulantes 
encontravam-se em viagem à lua na Apollo 13 quando ouviram um 
barulho estranho na nave. Um dos tanques de oxigênio havia explodido. 
Foi ali que Swiegert comunicou à base sobre o incidente: “Houston, 
temos um problema”. A frase ficou tão conhecida que é utilizada, até 
hoje, para identificar algo que não está funcionando bem e pode acabar 
em catástrofe. 
 
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna revelou o que as pessoas 
pensam da igreja. As opiniões variam bastante, mas sempre ressaltam 
falhas que as igrejas cristãs cometeram ao longo da história. “Lugar de 
discriminação”; “local que alberga hipócritas que apontam o pecado da 
humanidade, mas não reconhecem o próprio erro”; “gueto”; “falam muito 
de amor ali, mas não o praticam”, são as respostas mais comuns. 
Adivinha? Sim. “Houston, temos um problema”. 
 
É sempre bom deixar claro que igreja não é prédio, são pessoas! Mas, 
como podemos ser a igreja verdadeira que Jesus deseja? A resposta 
está em quatro pilares: propósito (adoração), identidade (Corpo de 
Cristo), missão (buscar e salvar o perdido, e fazer dele um discípulo de 
Jesus) e destino (resplandecer a glória de Deus. 
 
REFLETIR 
 
Então, vamos aproveitar o tempo de reflexão para pensar como podemos 
ser a igreja. 

Leiam juntos o texto de 1 João 3.16 e reflitam: Como deve viver os 
cristãos? 
 
Segundo 1 Pedro 1.23 o que aconteceu com um cristão e como podemos 
saber se isso é verdade? 
 
O que dirige a vida de um cristão? Vejam 1 Coríntios 2.12-16 e 
Romanos 8.9 
Um cristão pode errar? Por que? E ele permanece no erro? Por que? 
Leiam 1 João 3.9  
Se alguma destas características não estiver presente na vida do nosso 
irmão ou em nós mesmos, o que é preciso fazer?  
 
APLICAR 
 

A igreja verdadeira é a que Paulo registra: “Se vocês receberam algo 
bom por seguir a Cristo; se o amor dele fez alguma diferença na vida de 
vocês; se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês; 
se vocês têm um coração; se vocês se importam uns com os outros – 
façam-me um favor: concordem um com o outro, amem um ao outro, 
sejam amigos de verdade”  
(Fp. 2.1-2 – A Mensagem). 
 
A igreja verdadeira não é um lugar de hipocrisia, discriminação, 
preconceito ou julgamento, mas um espaço onde as pessoas são 
respeitadas, amadas, valorizadas, restauradas. Onde há consolo, 
exortação, unidade, perdão, misericórdia, afeto pelo próximo. Isso não é 
fruto de esforço, mas da nova natureza em Cristo: “porque neste mundo 
somos como Ele” (1 Jo. 4.17). 
 

ENCONTRO VIDA VITORIOSA 
Sábado 09/11 – 14 às 18h 

 
Mobilize sua célula. Estimule as pessoas a participarem desse evento 
especial. Se alguém de sua célula deseja participar, entre em contato via 
whatsapp com o número (11) 2090-1820. Investimento: R$ 20,00 
 

Oração e jejum em favor do Encontro Vida Vitoriosa 
 
Enviaremos os alvos pelos grupos de liderança. Vamos orar para que 
haja cura e libertação espiritual de todos os participantes.  


