Vida Vitoriosa
10 – Um Lugar ao qual Pertencer
“Agora vocês [...] são [...] membros da própria família
de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa
de Deus como todos os outros cristãos – Efésios 2:19
(BV).

Introdução
Você já parou para pensar que, mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente que era o jardim do
Éden, Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só”? – Gênesis 2:18. Fomos criados para viver em
comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família – e nenhum de nós
pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda.
Fomos criados para viver em “manada”. Veja o que a Bíblia diz acerca de nós, ao aceitarmos a
salvação e o senhorio de Jesus Cristo: a Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente
edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos
juntos e que seremos juntamente arrebatados – 1 Coríntios 12:12; Efésios 2:21,22; 3:6; 4:16;
Colossenses 2:19; 1 Tessalonicenses 4:17. Você não está mais por conta própria.
Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse isolado e particular.
Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes, e faremos parte uns dos outros por
toda a eternidade. A Bíblia diz: “...assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em
Cristo e membros uns dos outros” – Romanos 12:5.
 Como você entende esta expressão: somos membros uns dos outros?
1. Somos membros uns dos outros
No mundo corporativo, companhias, lojas e clubes oferecem benefícios e descontos aos seus
“membros”. Mas, na Bíblia, ser “membro” é muito mais do que isto; para o apóstolo Paulo, ser
membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e conectada a
todo o corpo de Cristo – Rm 12:4,5, 1 Co 12:12-27. Precisamos restabelecer e praticar o significado
bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício; um organismo, não uma organização.
Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo.
O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função
específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma
igreja local. Você descobre o seu papel nesta vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz:
“Cada parte tem seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o
corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como
membro desse corpo. Mas, como um dedo amputado ou um dedão arrancado não somos grande
coisa, não é mesmo?” – Romanos 12:4,5 (A Mensagem).
2. A família de Deus nos identifica como discípulos autênticos
Em sã consciência, não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com
um grupo específico de discípulos. Jesus disse: “O amor de vocês uns pelos outros irá provar ao
mundo que vocês são meus discípulos” – João 13:35. Quando em amor, reunimo-nos como uma
família, na igreja ou na célula, com diferentes formações, raça e status social, levamos ao mundo um
poderoso testemunho do poder transformador de Jesus (Gálatas 3:28, João 17:21).
Já que falamos de reunirmo-nos como uma família na igreja e na célula, sempre é bom lembrar que
somos uma “igreja de duas asas”, ou seja, celebramos o nosso amor, a nossa comunhão e o nosso
pastoreio, tanto no grande ajuntamento, no templo, como no pequeno grupo, na célula, conforme
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acontecia desde o início da igreja do Senhor Jesus: “E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo” – Atos 5:42.
 Você tem praticado reunir-se com os irmãos tanto na igreja como na célula?
3. A família de Deus nos retira do isolamento egoísta
“De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se
regozijam” – 1 Coríntios 12:26.

Percebeu? A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus.
É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você
aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências: Se uma parte do corpo sofre, as
demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra.
Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro
companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento: ser unidos e dependentes uns dos
outros – Ef 4:16, Cl 2:19, 1 Co 12:25.
Veja: o corpo de Cristo precisa de você! Deus tem uma função específica para você desempenhar na
Sua família. Isso se chama “ministério”, e Deus lhe concedeu talentos para esta missão: “Um dom
espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja” – 1 Co 12:7. A comunidade local é
o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus dons.
4. A família de Deus nos ajuda a desenvolver músculos espirituais
Você jamais chegará à maturidade ficando apenas como espectador passivo. Somente a plena
participação nas atividades da igreja local desenvolve a sua musculatura espiritual. A Bíblia diz: “À
medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes,
para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor” – Efésios 4:16.
As expressões “uns com os outros” e “entre si” são usadas mais de cinquenta vezes no NT. Somos
ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar
uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar
uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros, além de muitas outras
mutualidades. Isso é ser um membro, do ponto de vista bíblico! Essas são suas “responsabilidades
familiares”, que Deus espera que você cumpra. Com quem você vem agindo dessa forma?
5. A família de Deus nos fornece segurança e proteção
“Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em
lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta” – Isaías 32:2.

Além de servirmos de consolo e proteção para os que estão passando por tribulações, Deus nos
atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo:
“Encorajem-se uns aos outros todos os dias... de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo
engano do pecado” – Hb 3:13. “Não é da minha conta” não é uma frase cristã. Somos chamados e
ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando
espiritualmente neste exato momento, é sua a responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta
para a comunhão – Tiago 5:19,20.
Conclusão
Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de
hoje, Ele usa seu corpo espiritual. A igreja é o instrumento de Deus na terra – e a esperança do
mundo. Como membros do corpo de Cristo, nós somos Suas mãos, Seus pés, Seus olhos e Seu
coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós, e cada um de nós tem uma contribuição a dar.
Paulo nos diz: “Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas” – Efésios 2:10.
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