Lição 05

A VISÃO DA IGREJA

Introdução
Você já entrou no Reino de Deus. Satanás e seu domínio foram derrotados pela morte e ressurreição de Jesus. Os seus
pecados foram perdoados, pois você os confessou e o Senhor Jesus os levou na cruz. Você não vive mais para você
mesmo, mas vive para Deus!
A vontade de Deus agora é que esse mesmo Reino que entrou na sua vida alcance todos os homens.
I Timóteo 2:3,4
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Essa é a visão que Deus tem para os homens: que todos sejam salvos e o Seu Reino esteja nos seus corações. Deus
tem uma estratégia para isso e lhe convoca para participar desse projeto. Quando Jesus chamou Pedro e André para
segui-lo, ele lhes chamou para o seu projeto de vida: cumprir a vontade de Deus de salvar os homens dos seus pecados.
Eles se tornariam “pescadores de homens” (Mateus 4:18,19)
Como Pedro e André, você também está respondendo o chamado de Jesus de fazer que o Reino de Deus esteja no
coração de todos os homens em toda a terra. Por isso você precisa saber qual é a maneira como Deus faz que isso
aconteça.
Qual é a estratégia de Deus para que o Seu Reino alcance o coração dos homens em toda a terra e como eu estou
incluído nisso?

1.

A Igreja de Jesus – Expressão do Reino de Deus na Terra

Quando alguém se converte a Jesus, essa pessoa nasce em uma nova família: A família de Deus. Essa família é a Igreja
de Jesus (Efésios 2:19). O próprio Senhor falou da sua igreja em Mateus 16:18. É através dessa família que o Senhor
Jesus implanta o seu Reino na terra.
A Igreja de Jesus está espalhada em toda a terra e é formada por todas aquelas pessoas que nasceram de novo ao
crerem em Jesus como Senhor. Todos aqueles que têm o Reino de Deus no coração fazem parte da Igreja de Jesus.
Quem está no Reino de Deus é membro da Igreja. Quem não está na Igreja de Jesus é porque não entrou ainda no
Reino de Deus. A Igreja mundial é o coração do Reino de Deus:
Reino de Deus
Igreja Mundial

A família de Deus, que é a Igreja de Jesus, é chamada na Bíblia de:
a) O Corpo de Cristo (Romanos 12:4,5; I Coríntios 12:12,27)
 Isto mostra que a Igreja é uma só, como o corpo humano é um só. Não há mais de uma igreja no
mundo. Ou você faz parte da Igreja de Jesus ou você faz parte do grupo dos perdidos.
 Também vemos que é pelo seu corpo, a Igreja, que Jesus (a cabeça – Colossenses 1:18) age na terra
para cumprir o propósito de levar o Seu Reino a todos os homens.
b) A Casa de Deus (Efésios 2:19-22; I Timóteo 3:15; I Pedro 2:5)
 Isso nos ensina de como a Igreja é santa, pois é o local da morada de um Deus santo. Nossos corpos
são o templo de Deus, por isso nos guardamos em santidade para ele.
 Vemos também aqui que a Igreja não é o prédio ou salão onde nos reunimos. Deus não mora em casas
de pedra e tijolo. Deus habita naqueles que se tornaram seus filhos pela fé em Jesus. Nós somos a
Igreja, a Casa de Deus, o lugar da sua morada.



Se somos Casa de Deus, somos o lugar onde as pessoas vão encontrá-lo. Portanto, se acostume a
fazer as pessoas encontrarem a Deus através de você!
A Igreja de Jesus no mundo é formada por discípulos de Jesus,
é uma só,
é santa e
é o meio pelo qual Deus manifesta o Seu Reino na terra.

2.

A Igreja na Cidade - Expressão da Igreja Mundial

Assim como A Igreja de Jesus na terra é a expressão do Reino de Deus, a expressão da Igreja mundial de Jesus é a
Igreja na cidade ou Igreja local. Vemos na Bíblia como o Senhor se dirige à sua Igreja em cada cidade:
Cidade de Corinto – I Coríntios 1:1,2 e II Coríntios 1:1
Cidade de Éfeso – Efésios 1:1
Várias cidades – Apocalipse 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Em cada cidade o Senhor Jesus tem a sua igreja. Ela é formada pelos salvos daquela cidade. O compromisso de uma
pessoa com a Igreja mundial de Jesus deve ser expressado no compromisso que ela tem com a igreja local, com a
congregação da qual faz parte e a visão que Deus tem dado ao presbitério (grupo de pastores) que preside essa
congregação.
A Bíblia fala do nosso compromisso com a igreja local e nossos pastores na carta aos Hebreus: 10:25; 13:7,17.
A Igreja local é o coração da Igreja mundial de Jesus:
Reino de Deus
Igreja Mundial

Igreja Local

Vemos a expressão da Congregação local quando ela se reúne para as suas reuniões de celebração e pregação da
palavra (aos domingos, por exemplo).
A congregação local (Igreja na cidade) tem uma responsabilidade de ganhar sua cidade para Jesus, mas tem a mesma
visão de Deus: Todas a nações. A Igreja leva o Reino de Deus à sua cidade e envia missionários para outras cidades e
nações.
A Missão da Igreja de Jesus é:
Levar o Reino de Deus a todos os homens
fazendo discípulos de todas as nações

3.

Os grupos nas casas – Expressão da Igreja Local

A Igreja de Jesus se encontrava em lugares públicos (o templo dos judeus em Jerusalém, praças, ruas, escolas) e
também nas casas. Os grupos pequenos são o melhor ambiente para você crescer na sua vida no Reino de Deus. Você
recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, e assim como um bebê, essa nova vida irá desenvolver-se plenamente num
ambiente de família. Essa foi a estratégia de Deus para alcançar as cidades: A Igreja espalhada nas casas. Veja alguns
exemplos:
a)
b)
c)
d)

Na casa de Priscila e Áquila – Romanos 16:3-5 e I Coríntios 16:19.
Na casa de Ninfa – Colossenses 4:15.
Na casa de Filemom – Filemom 1,2
Os primeiros irmãos em Jerusalém se reuniam no templo dos judeus e nas casas - Atos 2:46

e) Os irmãos se reuniam e oravam na casa de Maria, mãe de João – Atos 12:5,12.
f) Paulo ensinava publicamente e nas casas - Atos 20:17-20.
3.1 Os objetivos do grupo na casa
Nas reuniões grandes somos mais um no meio de uma multidão, mas nos grupos pequenos nas casas podemos viver
como uma família. Nos grupos nas casas a igreja atinge seus objetivos:
a) Pastoreamento e Ensino
No grupo pequeno em uma casa você não é mais um na multidão, mas você é um membro da família. Ali você vai poder
ser acompanhado pessoalmente na sua nova caminhada no Reino de Deus. Poderá tirar dúvidas, expor seus
problemas, ter os irmãos orando por você, conhece-los mais de perto e ser conhecido. Cada grupo tem um líder que vai
lhe pastorear, isto é cuidar de você e alimentar você com a Palavra de Deus, ajudando-o a conhecer mais ao Senhor
Jesus. Logo você também vai estar cuidando e ensinando outras pessoas que você vai trazer para o Reino de Deus,
para a Igreja e para o seu grupo caseiro.
b) Comunhão e Serviço
A Bíblia chama de comunhão ao relacionamento dos irmãos na família que é a Igreja. No grupo pequeno é onde você
pode andar com pessoas iguais a você, conhece-las para que umas ajudem às outras e viverem segundo o amor que
Deus nos concedeu. A Bíblia diz que os irmãos estavam juntos e tinham tudo em comum (Atos 2:44,45). Assim vemos
que a Igreja não é sinônimo de reuniões, mas é sinônimo de comunhão e serviço, isto é, estar juntos e cuidar uns dos
outros.
Mesmo quando, algumas vezes, como em todas as famílias, alguns do grupo não se comportarem bem com você,
mesmo assim Deus vai usar todas essas situações para que você cresça no Reino de Deus.
c) Oração e Proclamação
Já vimos que a visão de Deus é que seu Reino encha toda a terra. Levar esse Reino a todos os homens é a missão da
Igreja local e do grupo caseiro também. Cada grupo tem uma meta de multiplicação de discípulos. Sua estratégia é a
oração por pessoas que ainda não conhecem a Jesus e a evangelização ou proclamação.
O seu alvo no grupo é multiplicar discípulos. Do seu círculo de relacionamentos fora da igreja (familiares, vizinhos,
colegas de trabalho ou escola e outras pessoas) você elege três para orar e jejuar por eles durante um mês. Nesse
período você vai a essas pessoas criando um ambiente de amizade no qual você possa repartir com eles aquilo que
Deus fez na sua vida.
Os outros irmãos do grupo também estão orando pelos seus três. Junto com outros irmãos você vai iniciar uma “célula
de evangelismo” na casa das pessoas que já estiverem abrindo o coração para ouvir mais o Evangelho do Reino.
O nosso compromisso com a Igreja local é demonstrado no nosso compromisso com o grupo caseiro ou grupo na casa.
O grupo na casa é o coração da Igreja local:
Reino de Deus
Igreja Mundial
Igreja Local
Grupo na casa

4.

O Discipulado – A Aplicação do Reino de Deus

No grupo caseiro cada pessoa é cuidada individualmente e tem como objetivo ganhar discípulos para Jesus e cuidar
dessas pessoas também. Isso é o que chamamos discipulado. Jesus deu essa ordem:
Mateus 28:18-20
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.
A ordem de Jesus não era somente trazer as pessoas, mas cuidar delas ensinando-as como andar no Reino de Deus.
Alguém está cuidando de você, inclusive estudando essa lição com você. É junto com essa pessoa que você vai
demonstrar que recebeu Jesus como Senhor para governar sua vida.
Você terá um encontro semanal com esse irmão que cuida de você. Ele é o seu discipulador. Você vai ouvir esse irmão,
pois ele vai lhe ajudar a conhecer o Senhor Jesus. Logo você também estará cuidando de pessoas que você também vai
ganhar para Jesus.
O seu compromisso com o grupo caseiro é demonstrado no seu compromisso com seu discipulador e na sua busca em
fazer discípulos também. O discipulado é o coração do grupo caseiro:
Reino de Deus
Igreja Mundial
Igreja Local
Grupo na casa
Discipulado

Conclusão
A Visão que Deus nos deu é uma visão é mundial:
O Reino de Deus no coração dos homens em toda a terra.
A estratégia de Deus para que o Seu Reino alcance o coração dos homens em toda a terra reside na vida da Igreja. A
nossa missão como Igreja de Jesus é:
Levar o Reino de Deus a todos os homens fazendo discípulos de todas as nações.
Sendo assim, na nossa localidade, somos:
Uma igreja que prega o Evangelho do Reino de Deus,
vivendo em unidade,
em grupos nas casas
e em discipulado.

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
Assinale a alternativa correta:
1. A Visão de Deus que seu Reino esteja:
(a)
(b)
(c)
(d)

Na vida de poucas pessoas que foram bem inteligentes para entende tudo.
No coração dos homens em toda a terra.
Na vida das pessoas de um país escolhido.
Deus não tem uma visão. Ele não sabe o que quer.

2. Marque as alternativas que definem corretamente o que é a Igreja de Jesus:
a)
b)
c)
d)
e)

É a família de Deus, formada por todos aqueles que nasceram de novo ao crer em Jesus como Senhor.
É a casa de Deus, pois Deus habita naqueles que são discípulos de Jesus.
É o corpo de Cristo, pois através dele Deus age na vida dos homens e sobre a terra.
É o salão de reuniões, a casa chamada de templo.
É formada somente pelos pastores e líderes.

3. O Texto de Atos 2:41-47 mostra como viviam os primeiros irmãos. Complete os espaços em branco:
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra;
e, naquele dia, agregaram-se quase _____________ mil almas.
E perseveravam na _______________ dos apóstolos, e na _______________,
e no partir do pão, e nas _______________.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam _______________ e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e
__________________ com todos, segundo cada um tinha necessidade.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo
e partindo o pão em ________________, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo
na graça de todo o povo.
E todos os dias _________________ o Senhor à igreja aqueles que se haviam de _________________.
4. Quanto à estratégia de Deus para colocar o seu Reino do coração dos homens em toda a terra, uma
afirmação abaixo é incorreta. Marque-a:
(a) Essa estratégia reside na expressão da vida da Igreja de Jesus na terra.
(b) O coração da Igreja mundial de Jesus é a Igreja na Cidade (a congregação local), e o coração
da igreja local é o grupo caseiro.
(c) Deus vai realizar o que quiser através de um amontoado de pessoas que não têm
compromisso entre si.
(d) O discipulado é o coração do grupo caseiro.
(e) A vida da igreja consiste em proclamação do Evangelho, oração, comunhão entre os irmãos,
ensino dos discípulos e serviço no cuidado uns dos outros.
5. Sobre a vida da igreja, relacione cada texto com seu assunto:
(1) I Timóteo 2:3,4
(2) Mateus 16:18
(3) Apocalipse 2:1
(4) I Coríntios 16:19
(5) Mateus 28:18-20
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) A Igreja de Jesus na casa.
) Deus quer que todos os homens se salvem.
) A Igreja de Jesus em cada cidade.
) Jesus edifica sua Igreja.
) Jesus manda fazer discípulos, batizando e ensinando.
) As portas do inferno são prevalecem contra a igreja do Senhor.

6. Preencha os quadros em branco:

7. Escreva nos espaços abaixo:
A visão que Deus nos deu:

A missão da Igreja:

Quem somos:

APLICAÇÃO
1. Quando entrou no Reino de Deus sua vida mudou: hábitos, compromissos etc. Tudo agora gira em torno do
Senhor Jesus e do seu propósito de que todos os homens se salvem. Complete abaixo os seus compromissos
na Igreja de Jesus:

Jesus
Minha família: Igreja de Jesus

a) Meu Senhor:
b)

c) Sou parte da Igreja na Cidade de:

___________________________

d) Tenho vínculos com o presbitério formado pelos seguintes pastores:
___________________________________________________________________________________
e) Líder do meu grupo caseiro: _________________________________
f)

Meu discipulador: _______________________________________

g) Meus discípulos:
____________________________________________________________________________________
h) Meus “três” (lista de oração):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

