A IGREJA QUE PREVALECE
(1 Pedro 2.1-10)

INTRODUÇÃO:
Começo de ano sempre é momento para implementarmos um novo ritmo na
caminhada como igreja, e sem duvida alguma além da motivação pelo ano que se
inicia, temos também que ponderar que é um novo tempo, com novas propostas, e
novos desafios.
É preciso que compreendamos que a igreja só irá prevalecer se levar sua
relação com Deus muito a sério, precisamos entender que igreja não é um amontoado
de pessoas que se reúnem semanalmente para fins religiosos, bem como um grupo de
pessoas envolvidas em programas específicos para fazer novos adeptos, e nem uma
organização de cunho social com fins de satisfazerem necessidades relacionais ou de
interesses privados, a igreja é o corpo de Cristo com responsabilidades muito claras
no seu aspecto relacional com Deus e seu reino, portanto ela só irá prevalecer se
entender sua missão no mundo.
Para compreendermos um pouco melhor sobre a responsabilidade da igreja
como organização e corpo de Cristo é preciso que entendamos alguns caminhos a
seguir, e vivenciar certas qualidades do compromisso cristão para que experimentemos
a seriedade como comunidade prevalecente e assim levarmos o nosso Senhor muito a
sério na caminhada como igreja neotestamentária.
Gostaria de pensar então numa verdade que precisa nortear o nosso
entendimento cristão para vivenciarmos aquilo que qualifica uma igreja que leva Deus a
sério:
SÓ UMA IGREJA QUE LEVA O SEU SENHOR A SÉRIO É QUE PODE PREVALECER
QUALIDADES EM UMA IGREJA QUE LEVA O SEU SENHOR A SÉRIO
I- O SEU DESEJO ARDENTE DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL – (Vs. 1-3)
 Cristo precisa ser o alvo a ser dessecado em forma de crescimento da igreja que
prevalece – (Fp 3:8)
 Que acontece quando deixamos adjetivos comportamentais da velha vida – (I Pe
2:11)
 Que acontece quando há desejos espirituais como meios de crescimento para a
salvação – (Fp 4:8)
 Que acontece quando temos uma visão clara e comprovada da bondade do
Senhor – (Sl 100:5)
II- A SUA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL ESPIRITUAL – (Vs. 4-8)
 Cristo precisa ser a base principal de uma igreja que prevalece – (1 Pe 5:10)
 Que acontece quando nos achegamos a Cristo – (Hb 4:15)
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Que acontece quando oferecemos sacrifícios espirituais a Ele – (Hb 13:15, Rm
6:13)
Que acontece quando depositamos toda a nossa confiança Nele – (Hb 11:6)

III- O SEU LEGADO RELACIONAL ESPIRITUAL – (Vs. 9-10)
 Cristo precisa ser o foco da comunhão de uma igreja que prevalece – (I Co 1:9)
 Que acontece quando ela sabe da sua posição espiritual em Cristo – (Cl 1:27)
 Que acontece quando tal posição produz testemunho de Cristo aos outros – (At
1:8, Mt 28:19-20)
 Que acontece quando há consciência espiritual do fato de ser e ter – (Ef 2:4-6)
CONCLUSÃO:
Terminando a mensagem de hoje gostaria de perguntar aqueles que fazem parte
da igreja de Cristo:
Se vocês estão dispostos a pagar o preço da caminhada, para que possam
prevalecer diante de toda e qualquer situação oposicional que possa aparecer?
Quantos aqui desejam que seu ano seja diferente, principalmente na sua relação
com Deus?…
Quantos aqui querem ardentemente crescer espiritualmente?…
Quais são aqueles que desejam ver sua igreja bem alicerçada e firmada no
Senhor?…
Quais são aqueles que hoje entendem a sua posição em Cristo e desejam viver
um ano evidenciando as marcas do ser cristão?
Você deseja que sua igreja prevaleça?…então viva um ano comprometido em
fazer sua parte como membro da igreja que agrada ao seu Senhor Jesus Cristo.
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