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IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

i g r e j a ( 2 )
VIVER A IGREJA NA

VIVENDO A IGREJA



Unchurched (sem igreja)

Church switchers 
(trocadores de igreja)

Tribos evangélicas (redes 
de "seguidores")



Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo 

em comum (Atos 2.44)



Deus não nos 
deixa sozinhos

Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo 

em comum
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Na experiência de 
autodoação, Deus cura 
nossa solidão



A igreja é a 1ª 
instância do reino

Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo 

em comum
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Atos 2.44 relaciona-se com 
Atos 1.6-8 

Igreja ou reino? Péssimo 

Igreja e reino Razoável!

Igreja é reino Correto



A igreja católica ou universal, que é 
invisível, consiste do número total 
dos eleitos que já foram, dos que 
agora são e dos que ainda serão 
reunidos em um só corpo sob Cristo, 
seu Cabeça; ela é a esposa, o corpo, 
a plenitude daquele que cumpre tudo 
em todas as coisas.  
Ref. Ef 1.10,22,23; Cl 1.18. CFW XXV.I.



A igreja visível, que também é católica ou 
universal, sob o evangelho (não sendo restrita 
a uma nação, como antes sob a lei), consiste 
de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, 
professam a verdadeira religião, juntamente 
com seus filhos; é o reino do Senhor Jesus, 
a casa e família de Deus, fora da qual não há 
possibilidade ordinária de salvação. 

Ref. 1Co1.2; 1Co 12.12,13; Sl 2.8; 1Co 7.14; At 
2.39; Gn 17.7; Rm 9.16; Mt 13.31; Cl 1.13; Ef 
2.19; Ef 3.15; Mt 10.32,33; At 2.47. CFW XXV.II.



Não há vínculo efetivo com o 
reino sem um vínculo efetivo 
com a família do Rei 
(Mc 3.31-35; Ef 2.19-20)





A igreja é um centro 
de responsabilização

Todos os que creram 
estavam juntos e tinham 

tudo em comum
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Estar junto e compartilhar » 
assumir responsabilidades: 

Comparecer!

Interagir!

Contribuir



O equívoco: 

Viver a graça e ser 
fraterno equivale a 
não cobrar 
responsabilidade dos 
membros da igreja

💡



Art. 14 - São deveres dos membros 
da igreja, conforme o ensino e o 
espírito de nosso Senhor Jesus 
Cristo: 

a) viver de acordo com a doutrina e 
prática da Escritura Sagrada; 

b) honrar e propagar o evangelho 
pela vida e pela palavra;



c) sustentar a igreja e as 
suas instituições, moral e 
financeiramente; 

d) obedecer às autoridades 
da igreja, enquanto estas 
permanecerem fiéis às 
Sagradas Escrituras;



e) participar dos trabalhos e 
reuniões da sua igreja, 
inclusive assembleias!
CI/IPB, Capítulo III, Seção 1ª – Classificação, 
Direitos e Deveres dos Membros da Igreja, 
Artigo 14



Amor

Responsabilidades



Assumir o desafio



Conclusão!
O que nos atrapalha 



Não filiar-se como membro 
de nenhuma igreja local



Ser membro de uma igreja 
local e viver transitando em 
outras igrejas



Não assumir uma função ou 
tarefa em sua igreja local



Adaptar a igreja à agenda 
pessoal e não a agenda 
pessoal à igreja



Criticar a igreja local sem 
contribuir com ela



Permanecer completamente 
alheio ao que se passa em 
sua igreja local



Mudar de igreja local ao 
sentir-se entediado, não 
atendido ou desconfortável



Mudar-se sem solicitar 
transferência para a nova 
igreja



O crente 
turista



Deus abençoa o cristão 
comprometido com sua igreja 
local (1Co 3.8, 13-15; 15.58)


