FIÉIS AO COMPROMISSO A MEMBRESIA
(Efésios 2.19-22)
RELEMBRANDO:
FOMOS FEITOS FAMÍLIA DE DEUS (Israel e Igreja em Cristo)
SOMOS edificados para SANTUÁRIO (habitação) DO DEUS VIVO
(Vs. 19 – 22)
- Família de Deus;
- Construídos sobre o “fundamento” dos apóstolos e profetas (doutrina apostólica);
- Jesus é a pedra fundamental;
- Esse edifício (Você e eu...) cresce conforme vai sendo bem ajustado;
- Esse edifício (Você e eu...) é dedicado ao Senhor, para Sua habitação.
INTRODUÇÃO:
Pertencer a uma igreja local é criar vínculos profundos com a comunidade dos
santos, seria naturalmente o lado consequente na vida daqueles que se envolvem com
a sua membresia, porém o que temos visto nos dias atuais é uma realidade totalmente
inversa em relação ao propósito original traçado por Deus como vimos no texto tema,
para aqueles que se tornam membros da igreja do Senhor.
A falta de critérios que focalizam direitos e deveres da membresia tem sido de
certa forma ignorados nestes dias dando lugar a posicionamentos superficiais e
desprovidos de princípios vitais que rege o fundamento da família dos santos, tais
como fidelidade, lealdade, transparência e comprometimento.
A atitude mais correta de quando falarmos de nossa igreja teria que ser
entusiasmo, paixão e orgulho por pertencer a uma organização séria que zela e ama a
doutrina bíblica e que, vive um ambiente de comunhão e cumplicidade nas relações.
É preciso urgente resgatar o amor pelo compromisso com o corpo de
Cristo no âmbito da igreja local, não podemos viver sem este ingrediente que faz
toda a diferença no purê de batata dos relacionamentos e por isso ao olharmos para as
Escrituras Sagradas neste texto concluímos que:
SÓ POR MEIO DE CRISTO É QUE EU ME TORNO UM NOVO MEMBRO FIEL DA
FAMÍLIA DE DEUS
MUDANÇAS QUE CARACTERIZAM ESTE NOVO MEMBRO FIEL DA FAMÍLIA DE
DEUS:
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I - MUDANÇA NA CIDADANIA (Vs 19)
 Que parte da afirmativa de algo que não sou mais (Is. 53:6)
 Que sinaliza para com a verdade de quem de fato eu sou agora (I Pe. 2:9 ; Jo. 1
12-13)
 E sendo assim eu me torno parte associativa da família de Deus (Gn. 12:3)
 O novo membro da família de Deus experimenta na sua vida a mudança de
cidadania (Hb. 10:25)
II - MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO (Vs 20)
 Que aponta para a base fundamental dos instrumentos de revelação (Hb. 1:1)
 Que focaliza no elemento principal e estrutural que é o Senhor Jesus (Jo. 1:1-5;
Cl. 1:18)
 E sendo assim minha fé tem fundamentação fiel e sólida como membro da
família de Deus (II Pe. 1:20-21; Hb. 13:17)
 O novo membro fiel da família de Deus tem sua confiança fundamentada na
palavra de Deus
III - MUDANÇA DE MORADIA (Vs 21-22)
 Que está comprometida com uma dinâmica de crescimento em santidade (I Pe.
3:15; I Pe. 3:18)
 A qual abrange todos os membros da família nesta edificação de cunho
espiritual (Jo. 14:16-18)
 E que tem como resultado final levar-nos a sermos a moradia de Deus no
Espírito (I Co. 3:16)
 O novo membro fiel da família de Deus é o lugar onde o Espírito Santo de Deus
habita
CONCLUSÃO:
REFLITA e REPENSE SUAS POSIÇÕES !!!
1) Que tipo de membro você tem sido no contexto relacional de sua igreja?
Um membro presente, ativo, participativo ou ausente, indiferente, inconstante,
improdutivo?
2) Você tem noção exata do que seja o possuir uma nova cidadania?
3) Onde está fundamentada suas convicções de fé nesta dinâmica do pertencer à
família de Deus?
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4) O Senhor Deus tem de fato habitado em sua vida ou Ele é um simples hóspede
do de vez em quando? Quem dirige sua caminhada?
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