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Cristo amou a sua 

igreja e a sí mesmo se 

entregou por ela. Ef 5.25 



Marca 6 – Membresia 

 

Contexto atual 

O que é uma igreja? 

Porque unir-se a uma igreja? 

O que envolve ser membro de 

uma igreja? 

Conclusão 



Membresia (membro) é ser parte de algo 

1 Coríntios 12:19  Se todos, porém, 

fossem um só membro, onde estaria 

o corpo? 

Corpo = Igreja 

Dic.: Pessoa que faz parte de uma corporação,  

associação ou família 



É certo e inegável que pode haver, e de fato há, 

pessoas não regeneradas na igreja visível. Pode-

se dizer, então, que a igreja é composta de 

ambos, crentes e incrédulos, alguns verdadeiros 

cristãos e outros não (cristãos nominais). 

Uma palavra sobre a igreja visível e a invisível 

Exemplificado nas parábolas de jesus sobre o 

Reino:  da pesca e da colheita. 



    Egocêntricas 

    Independentes de outros 

    Individualistas 

    Medo de relacionamentos 

    Descomprometidas 

 

Entrou na Igreja, 

que tem que 

lidar com isso. 

As pessoas passaram a ser: 

Dados 1998 (convenção Batista do Sul):  De 233 

membros de uma igreja, em média somente 70 estão 

presentes nos cultos, ou seja,  30%.   Onde estão os 

outros? 



Viver isoladamente 

“O Novo Testamento não menciona qualquer coisa a 

respeito de crentes que não se importam com a 

igreja e vivem isoladamente a vida cristã, andando 

para lá e para cá. Você tem de pertencer a uma 

igreja local. Existem muitos crentes que são 

semelhantes a ervas aquáticas, vivem flutuando de 

igreja em igreja.”   

Provérbios 18:1  O solitário busca o seu próprio 

interesse e insurge-se contra a verdadeira 

sabedoria. 

Conrad Mbewe 



Marca 6 – Membresia 

 

Contexto atual 

O que é uma igreja? 

Porque unir-se a uma igreja? 

O que envolve ser membro de 

uma igreja? 

Conclusão 



O vocábulo ekklesia significa “ajuntamento 

popular”, que eram as assembléias locais da 

antiga Grécia, onde os magistrados decidiam 

a vida jurídica dos cidadãos. 

 

No Novo Testamento designa uma congregação 

local ou a comunidade dos redimidos, ou a 

Igreja invisível e universal 

O que é uma igreja? 



A igreja é um povo, não um lugar ou uma estatística. 
É um corpo, unido à Cristo, que é O Cabeça. É 
uma familia unida por meio da adoração ao seu 
Senhor. 

 

Um grupo de pessoas que se reúnem regularmente, 
que confessam e dão evidências de que foram 
salvas apenas pela graça de Deus, tão-somente 
para a Sua glória e por meio da fé em Cristo 
somente. 

O que é uma igreja? 



Marca 6 – Membresia 

 

Contexto atual 

O que é uma igreja? 

Porque unir-se a uma igreja? 

O que envolve ser membro de 

uma igreja? 

Conclusão 



Porque unir-se a uma igreja? 

5 razões: 

1 Para assegurarmos a nós mesmos de 

que somos salvos 

Recebemos encorajamento, motivação, 

auxilio, ensino, exortação, … 

É onde podemos ajudar os irmãos, amá-los, 

viver a vida de obediência, adoração e 

louvor a Deus. 



Porque unir-se a uma igreja? 

5 razões: 

2 Para evangelizar o mundo 

Juntos temos mais eficiencia 

Juntos temos mais coragem 

Juntos tornamos visível ao mundo a pessoa 

de Cristo 

É atribuição nesse mundo e não precisa no 

porvir. 



Porque unir-se a uma igreja? 

5 razões: 

3 Para denunciar evangelhos falsos 

Mostrar o que é cristianismo verdadeiro. 

Combater a idéia falsa de que os cristãos são pessoas 

detestáveis, que se opõem à tudo e a todos, 

autojustificadas. 

 

Mostrar que somos pecadores como todos, porém 

diferentes no fato de que somos pecadores redimidos. 



Porque unir-se a uma igreja? 

5 razões: 

4 Para cooperar na edificação dos outros 

Voce diz que ama os irmãos, mas não se interessa 

por eles? Vem a igreja somente quando gosta dos 

sermões, da música? 

 

O verdadeiro interesse deve também ser os outros, a 

edificação dos outros, pois Deus usa os demais 

irmãos para  nossa santificação. 



Base bíclica 

 “ Consideremo-nos também uns aos outros, para 

nos estimularmos ao amor e às boas obras.  Não 

deixemos de congregar-nos, como é costume de 

alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais 

quanto vedes que o Dia se aproxima.” (Hebreus 

10:24-25 RA) 

 
Somos um corpo, edificados conjuntamente. 



Base bíblica 

 “ Assim, também vós, visto que desejais dons 

espirituais, procurai progredir, para a edificação da 

igreja.” (1 Coríntios 14:12 RA) 

Lugar para amar e ser amado, edificar e ser edificado, onde 

podemos estudar juntos a Palavra de Deus, preparando-nos 

juntos para a guerra espiritual que está posta. 

 “ Quanto aos santos que há na terra, são eles os 

notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.” 

(Salmos 16:3 RA) 



Porque unir-se a uma igreja? 

5 razões: 

5 Para glorificar a Deus 

 “ mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos 

gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros 

como de malfeitores, observando-vos em vossas boas 

obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.” (1 Pedro 

2:12 RA) 

 “ Assim brilhe também a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5:16 

RA) 



Porque unir-se a uma igreja? 

Razão última Jesus está associado à Igreja. 

“ porque o marido é o cabeça da mulher, como 

também Cristo é o cabeça da igreja, sendo 

este mesmo o salvador do corpo.” (Efésios 5:23 

RA) 

 

Eu edificarei a minha igreja” (Mt 16.18 RA) 



Marca 6 – Membresia 

 

Contexto atual 

O que é uma igreja? 

Porque unir-se a uma igreja? 

O que envolve ser membro de 

uma igreja? 

Conclusão 



O que envolve ser membro? 

PARTICIPAR DA CEIA E DO BATISMO 

SUBSCREVER A DECLARAÇÃO DE FÉ DA IGREJA 

SUBSCREVER O TERMO DE COMPROMISSO 

5 responsabilidades dos membros 

 

1.Assistir ao culto regularmente 

2.Participar da ceia do Senhor 

3.Participar coerentemente das assembléias 

4.Orar com regularidade 

5.Contribuir com regularidade 



“Todo crente deveria ser um 

membro ativo de sua igreja. Se 

você é culpado desse tipo de 

atitude em relação à igreja, deve 

parar. Precisa tornar-se membro de 

uma igreja local e fazer que sua 

membresia seja significativa.” 

Conrad Mbewe 

Membro ativo 



O que envolve ser membro? 

 “Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou do 

corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.  Se o 

ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do 

corpo; nem por isso deixa de o ser.  Se todo o 

corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo 

fosse ouvido, onde, o olfato?  Mas Deus dispôs os 

membros, colocando cada um deles no corpo, 

como lhe aprouve.  Se todos, porém, fossem um só 

membro, onde estaria o corpo?  O certo é que há 

muitos membros, mas um só corpo.   



O que envolve ser membro? 

 “[....] Contudo, Deus coordenou o corpo, 

concedendo muito mais honra àquilo que menos 

tinha,  para que não haja divisão no corpo; pelo 

contrário, cooperem os membros, com igual 

cuidado, em favor uns dos outros.  De maneira 

que, se um membro sofre, todos sofrem com 

ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se 

regozijam.  Ora, vós sois corpo de Cristo; e, 

individualmente, membros desse corpo.” 

 (1 Coríntios 12:12-27 RA).   
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Conclusão 

Se a igreja é um edifício, somos os tijolos 

que a contituem. Se a igreja é um corpo, 

somos seus membros. Se a igreja é uma 

familia da fé, somos parte dessa familia. As 

ovelhas estão no rebanho, os galhos na 

videira. Se somos cristãos, somos membros 

da igreja do Senhor, que se reúne 

visivelmente em algum local. 



Conclusão 

Os membros ATIVOS não fazem nenhum 

bem aos membros INATIVOS quando 

lhes permitem que continuem sendo 

membros da igreja local (cuidado com o 

falso sentimento de que estamos ajudando, 

amando, ao deixar tudo como está) 



Conclusão 

 “ Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 

igreja e a si mesmo se entregou por ela,” (Efésios 5:25 RA) 

 

 “ Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o 

Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a 

igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio 

sangue.” (Atos 20:28 RA) 

 

Cristo deu valor a Igreja e se somos seus 

seguidores, também daremos valor à Igreja pela 

qual Ele deu a Sua vida. 



Conclusão 

“Muitos crentes vão à igreja da mesma 

maneira que vão aos Correios. Não sabem 

quem abriu a agência ou a limpou. Não se 

importam com quem mais ali está, exceto os 

funcionários no balcão. Tudo que desejam é 

enviar suas correspondências e ir embora. Nem 

mesmo se interessam em olhar rapidamente 

para as outras pessoas que estão na fila, a 

menos que alguém lhes chame pelo nome.  



Conclusão 

“Se isto acontece, então se voltam e conversam 

um pouco com aquela pessoa. Isto é o que 

acontece a muitos crentes. Tudo que lhes 

interessa é desfrutar do culto, do pastor e de 

sua mensagem. Não sabem quem abriu o 

templo, quem o varreu, colocou os hinários nos 

bancos, etc. Tudo que desejam é ouvir o 

sermão e desaparecer, voltando para casa” 

Conrad Mbewe 



Conclusão 

“Este é o motivo por que sua membresia a uma 

igreja não pode consistir apenas de um registro 

formal no rol de membros. Precisa ser expressa 

em envolvimento prático em toda a vida 

da igreja. Torne-se semelhante a um filho que 

se envolve positivamente nas tarefas do lar. 

Conrad Mbewe 



Conclusão 

“Você é um verdadeiro membro de igreja? Se 

não, acabe com essa atitude imediatamente! 

Se é membro de uma igreja, você é 

responsável? Existe uma diferença real entre 

você e os  visitantes? Pense sobre os membros 

de sua igreja, você os conhece, está orando e 

se interessando por eles, a fim de ajudá-los em 

suas necessidades? Torne-se agora um 

responsável membro de igreja.” 

. Conrad Mbewe 



Conclusão 

“Cristo é pastor de um rebanho, não de ovelhas 

isoladas e individualistas. O corpo não é um só 

membro, mas muitos. Não há como se contentar 

consigo mesmo e não estar próximo do inferno. 

Essa é a advertência.” 

Raniere Menezes 

http://www.monergismo.com/textos/igreja/igreja_raniere.htm 

http://www.monergismo.com/textos/igreja/igreja_raniere.htm


Pensando a igreja. 

IBRVN 

Voce se importa com a sua participação na Igreja? 

 

Voce é como aquele homem que vai ao correio? 

 

Como voce pode efetivamente ajudar na igreja? 

 

(Pense em oportunidades) 



Marca 6 – Membresia (Resumo) 

O que é? 

Segundo a Bíblia, membros da igreja é um 

compromisso do que todo cristão deve 

fazer para participar, amar, servir e se 

submeter a uma igreja local. 
   

 



Onde isso está na Bíblia?  

Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus fez uma 

distinção clara entre o seu povo e o mundo (cf. Lv. 13:46, Num. 

05:03, Deut. 7:3). 

 

Cristo diz que entrar no reino de Deus significa estar ligado à 

igreja "na terra" (Mateus 16:16-19; 18:17-19).  Onde é que 

vamos ver a igreja na terra? A igreja local. 

 

O Novo Testamento refere-se explicitamente a algumas pessoas 

que estavam dentro da igreja e algumas pessoas estarem fora 

(1 Cor. 5:12-13). Isso é muito mais do que uma associação 

casual. 

Marca 1 – Pregação Expositiva (Resumo) 



Por que isso é importante? 
  
Membros bíblicos da igreja são importantes porque a 

igreja apresenta o testemunho de Deus para si mesmo 

e para o mundo. Ela mostra sua glória. Na membresia 

da Igreja, então, os não-cristãos devem ver na vida 

das pessoas transformadas por Deus, que Deus é santo 

e piedoso, e que seu evangelho é poderoso para 

salvar e transformar os pecadores. 
 

Marca 1 – Pregação Expositiva (Resumo) 


