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Como a Igreja pode ser relevante?
Texto: Efésios 3: 1 a 13

Hoje é muito complicado se definir uma Igreja. É muito mais complicado definir uma Igreja Evangélica.
O que estão fazendo com as Igrejas? O que aconteceu com os Evangélicos do Brasil?
Antes: Consideravam a Palavra de Deus como autoridade infalível, eram conservadores do culto e dos padrões morais e cultivavam
uma visão missionária.
Hoje: Não somos mais os Evangélicos de ontem. Quais as marcas percebidas nos evangélicos na atualidade?
 Tem variedade de interpretação da Bíblia, estão cheios de crendices.
 Há falta de liderança que tenha autoridade moral e espiritual. O maior patrimônio de um lider é seu estilo de vida, é não ter
do que se envergonhar. É viver aquilo que se prega.
 Hoje se diz que os padres católicos são pedófilos e os pastores evangélicos são ladrões. Existem muitas pessoas sérias que
estão sendo rotulados assim também.
 Autoritarismo totalitário daqueles que se denominam pastores, bispos e apóstolos.
 Cada vez mais pessoas procuram as Igrejas para se sentirem bem, para se satisfazerem. Buscam solução imediata para
seus problemas. Migram de uma Igreja para outra sem qualquer compromisso.
 Há um relativismo moral; Há perda do ardor missionário; Há um crescimento de “cristãos sem Igreja”, que são pessoas que
se decepcionam com a Igreja.
Como a Igreja pode ser relevante no seu tempo?
1) A Igreja será relevante quando a unidade é mantida mesmo na diversidade.

Celebrar a unidade, mesmo nas diferenças. São poucas as coisas que a Bíblia pede unidade. Quando há relacionamentos mal
resolvidos surgem problemas que impedem o crescimento da Igreja e a raiva em ebulição provocada por esses problemas varridos
para debaixo do tapete faz com que vivemos uma incoerência como se fosse algo normal.
2) A Igreja será relevante quando compreender o privilégio de anunciar o Evangelho.

É o que diz a Palavra de Deus em 1Coríntios 9:16.
A ordem de Jesus é que ensinemos tudo que ele ensinou. Mateus 28: 18 a 20.
Recebemos o Espírito Santo de Deus para que sejamos testemunhas do Senhor. Atos 1:8.
Temos uma missão aqui na terra que é a de anunciar o Evangelho de Cristo. Isso não é somente função do Pastor. A função principal
do Pastor é alimentar as ovelhas para que as ovelhas bem alimentadas gerem outras ovelhas.
3) A Igreja será relevante quando compreender que a Igreja é o instrumento para alcançar o mundo - Efésios 3: 10.

Deus não tem compromisso com qualquer denominação. Deus quer usar a Igreja que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para
alcançar quem Ele quiser.
Conclusão: Por mais que a Igreja tenha problemas, ela é Igreja do Senhor. Não devemos esperar que a Igreja nos sirva, mas
devemos buscar servir a Deus na Igreja. Apresente-se para servir.

RECADOS
IMPORTANTES

Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por eles.
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