
 

Palavra e compartilhar 
Lição 2 | A igreja é um lugar irresistível, e eu faço parte dela!  
 
Como eu me encaixo na igreja?
O que tudo isso tem a ver comigo?

Quando falamos em uma igreja apaixonante, estamos falando de um lugar que traz senso de pertenci-
mento. Mesmo que, no primeiro momento, não estávamos, ou não estejamos tão familiarizados com o 
ambiente ou contexto, a igreja é o lugar que Deus preparou para que nos sintamos em casa, na casa 
do Pai.

A igreja irresistível traz a nós um senso de corpo e família muito grande e é importante que todos aqui, 
da nossa célula, saibam que podem e devem contribuir com uma igreja irresistível. Cada membro desta 
família pode contribuir para que a Igreja cumpra seu papel na sociedade. 

Interessante pensar que, para que a igreja cumpra este papel de ser relevante na sociedade, primeiro 
ela precisa relevante aos que estão dentro.

“Eu sou a igreja”
Muito se fala sobre isso! Somos templo do Espírito Santo conforme 1 Coríntios 6:19, agora, ser igreja, 
não é apenas ter esta convicção de que o Espírito Santo habita em mim, mas é o compartilhar com 
meus irmãos que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, e juntos formarmos o corpo de 
Cristo, chamado IGREJA 

Igreja não se faz sozinho, igreja é edificada quando nos juntamos no mesmo propósito. A igreja não é o 
lugar onde eu vou, a igreja é o que somos! Por isso nosso esforço para que todos possam se envolver.

A igreja é o servir dos seus membros.

Eu e você assumindo o compromisso de criar um ambiente que seja agradável, transformador, liberta-
dor e encorajador a todos que se achegarem a família na fé 

Vamos Ler o que Paulo fala do corpo como igreja:
Esta leitura irá abrir os nossos olhos sobre como é importante pertencer a igreja, pois ela é o ambiente 
criado por Deus para nos guardar e nos aperfeiçoar ao mesmo tempo.

1 Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
2 E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renova-
ção da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



3 Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do 
que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada 
um.
4 Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mes-
ma função,
5 assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos ou-
tros.
6 Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se é profecia, seja segundo a pro-
porção da fé;
7 se é ministério, dediquemo-nos ao ministério; o que ensina dedique-se ao ensino;
8 o que exorta faça-o com dedicação; o que contribui, com generosidade; o que preside, com zelo; 
quem exerce misericórdia, com alegria.
9 O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem.
10 Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros.
11 Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor.
12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
13 Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade.
14 Abençoem aqueles que perseguem vocês; abençoem e não amaldiçoem.
15 Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
16 Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam 
solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
17 Não paguem a ninguém mal por mal; procurem fazer o bem diante de todos.
18 Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas.
19 Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está 
escrito: “A mim pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor.”
20 Façam o contrário: “Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber; 
porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.”
21 Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Romanos 12: 1 a 21

Verdades sobre a Igreja que eu preciso saber:
1. Eu faço parte do Corpo de Cristo 
2. Eu tenho um papel a cumprir neste corpo
3. Eu preciso me comprometer com a igreja
4. Meus Dons e talentos precisam ser usados nesta comunidade de fé.

Conclusão 
Por mais desafiador que seja no primeiro momento, a igreja é o lugar onde eu preciso criar raízes, es-
tabelecer minha família e edificar meus sonhos. Igreja é um projeto para a vida inteira, não apenas um 
breve momento. 

Perguntas
1. Como você tem contribuído com a igreja?
2. Qual importância dos relacionamentos dentro da igreja na sua vida?


