
!

 
 

UMA VIDA COM PROPÓSITO: QUAL O PROPÓSITO DE SER A IGREJA?  
 

1˚ CORINTIOS 3.4 –!Pois quando alguém diz: “Eu sou de Paulo”, e outro: “Eu 
sou de Apolo”, não estão sendo mundanos? 
 

 

SENTINDO!
 
1˚CORINTIOS 3.1-9 - Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em 
Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda 
não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão 
sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: “Eu sou de Paulo”, e outro: “Eu sou de Apolo”, 
não estão sendo mundanos? 

Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o 
ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer; de modo que 
nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta 
e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós 
somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 

MATEUS 16.13-21 – Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os 
homens dizem que o Filho do homem é? " Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; e, 
ainda outros, Jeremias ou um dos profetas". "E vocês? ", perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou? " Simão 
Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas! 
Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as 
chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido 
desligado nos céus". Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde 
aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e 
sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse 
morto e ressuscitasse no terceiro dia. 

 

APRENDENDO!
!
Eu e você precisamos DESAPRENDER para APRENDER, novamente, mas de forma correta o que é ser IGREJA de 
CRISTO aqui na terra. 
Precisamos neste dia entender o que é realmente ser a IGREJA. 
Devido a tantos sistemas e doutrinas fomos formados muitas vezes de forma deturpada e não crescemos como 
IGREJA. 
Não podemos vir para os cultos apenas para assistir um homem ou uma mulher a pregar a palavra e sair por estas 
portas da mesma forma que entramos. Pois a vida continua e não crescemos. 
É muito fácil identificar que o povo em Corinto está vivendo mais que uma crise, uma crise de identidade e destino. 
Estavam se comportando como crianças em seus estilos de vidas e comportamentos. 
Deus espera de nós algo mais, Ele nos formou para ser maduros, estáveis, centrados, equilibrados, ter domínio 
próprio. 
 

 

REFLETINDO!
 
Preciso passar 3 conceitos: 

1. Natureza  
2. Propósito 
3. Cooperadores 

 
 
Estamos neste prédio pois necessitamos como corpo celebrar as obras de Jesus em nossas vidas, viemos aqui para 
pagar culto, mas ser igreja é ser Cristo no meu estilo de vida lá fora. 
 

1. NATUREZA 
 
NOSSA HISTÓRIA: DESCIDIMOS SER A IGREJA DE CRISTO JESUS AQUI EM ARUJÁ: 
 
Vir para Arujá foi obedecer a voz de Deus em ser a Igreja de Cristo aqui na cidade onde moramos. 
 
Ser Igreja é mais do que frequentar cultos e ter práticas religiosas. 
 
GENÊSIS!12.133!"!Ora,!o!Senhor!disse!a!Abrão:!Sai"te!da!tua!terra,!da!tua!parentela,!e!da!casa!de!teu!pai,!para!a!terra!
que!eu!te!mostrarei.!Eu!farei!de!ti!uma!grande!nação;!abençoar"te"ei,!e!engrandecerei!o!teu!nome;!e!tu,!sê!uma!
bênção.!Abençoarei!aos!que!te!abençoarem,!e!amaldiçoarei!àquele!que!te!amaldiçoar;!e!em!ti!serão!benditas!todas!
as!famílias!da!terra.!

Deus!constituiu!seu!povo!sua!igreja!dentro!de!seu!projeto!de!natureza!nasceu!um!povo!e!foi!constituído!e!com!o!
propósito!de!ser!todos!parecidos!com!o!seu!filho!mais!velho!JESUS.!

Por isso somos constituídos por grupos menores as células, onde a igreja de Cristo pode ser manifesta e pessoas 
sejam cuidadas, umas pelas as outras diariamente. 
 
Cada lar pode contar a história de Jesus todos os dias,  
!

2. PROPÓSITO 
 

O propósito é que não sejamos movidos pela emoção, não que ela não faça parte de nossas vidas, mas precisamos 
mais que as emoções, precisamos de Jesus em nós. 
O propósito de sermos a igreja, é que sejamos mais estáveis e fortalecidos. 
O propósito é que sejamos transformados e eu nós sejamos mais parecidos com Jesus e a través de nossas vidas 
possamos contar a história de Jesus para outras pessoas. 
A visão responde à pergunta de “Como queremos ser? ”e a Comunidade da Graça deseja ser “Uma igreja-família, 
vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos.“ 
 

3. COOPERADORES 
 
Deus espera que crescemos diariamente: 
 
A Igreja é uma família o propósito de Deus e nossa cooperação é que alcancemos a Maturidade. (1˚CO.3.1-4); 
A maturidade espiritual nossa crescerá mediante o que comemos, o que fazemos e o que dizemos. 
A Igreja é um campo o propósito de Deus e a nossa cooperação é quais frutos estamos produzindo? (1˚CO.3.5-9); 
A Igreja é um construção o propósito de Deus e a nossa cooperação é o nosso estilo de vida. Nós somos 
semelhantes a uma construção. Que tipo de fundação temos em nossa estrutura? Os nossos motivos são corretos? 
(1˚CO.3.18-23).  

!

APLICANDO!

Isso implica duas ações práticas: 



Ir e pregar o Evangelho – Significa que a igreja (nós), não deve ficar passiva, esperando, mas tomar a iniciativa. 
Pregar significa dizer abertamente, expor sua opinião e experiência. 

Fazer discípulos, ensinando o que Jesus ordenou – A palavra discípulo significa ser um aprendiz. Fazer 
discípulos envolve relacionamentos: primeiramente com Deus, e depois com o próximo. 

As pessoas ensinam e aprendem umas com as outras, através da prática. Não bastam as pregações, é preciso que 
alguém esteja ao lado de outro para ensinar. Por isso a Comunidade da Graça valoriza muito os relacionamentos. 

Ensinar e aprender é um relacionamento, não uma técnica. 

A Comunidade da Graça entende que fazer discípulos é a grande prioridade da igreja. Por isso, ela definiu seus 
valores e sua visão de acordo com esse mandamento de Jesus. 

MAS DEUS.... 
 
Recitar os versículos onde DEUS pode mudar tudo. 
!
MATEUS 16.17 - Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque isto não lhe foi revelado por carne 
ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 
!
1º!CORINTIOS!3.6!"!Eu!plantei,!Apolo!regou,!mas!Deus!é!quem!fazia!crescer;!
ROMANOS!5.8!"!Mas!Deus!demonstra!seu!amor!por!nós:!Cristo!morreu!em!nosso!favor!quando!ainda!éramos!
pecadores.!

HEBREUS!3.4!"!Pois!toda!casa!é!construída!por!alguém,!mas!Deus!é!o!edificador!de!tudo.!
!
GÁLATAS!1.15!"!Mas!Deus!me!separou!desde!o!ventre!materno!e!me!chamou!por!sua!graça.!Quando!lhe!agradou!
SALMOS!73.26!"!O!meu!corpo!e!o!meu!coração!poderão!fraquejar,!mas!Deus!é!a!força!do!meu!coração!e!a!minha!
herança!para!sempre.!
!
HEBREUS!5.5!"!Da!mesma!forma,!Cristo!não!tomou!para!si!a!glória!de!se!tornar!sumo!sacerdote,!mas!Deus!lhe!disse:!
"Tu!és!meu!Filho;!eu!hoje!te!gerei".!

NESTA!NOITE,!MAS!DEUS!LHE!DIZ:!PEDRO!!
MATEUS!16.18319!"!E!eu!lhe!digo!que!você!é!Pedro,!e!sobre!esta!pedra!edificarei!a!minha!igreja,!e!as!portas!do!
Hades!não!poderão!vencê"la.!Eu!lhe!darei!as!chaves!do!Reino!dos!céus;!o!que!você!ligar!na!terra!terá!sido!ligado!nos!
céus,!e!o!que!você!desligar!na!terra!terá!sido!desligado!nos!céus".!

           !
ORAÇÃO!
 
 
UMA PERGUNTA PARA MEDITAR: O QUE EU APRENDI HOJE E VOU POR EM PRÁTICA NA MINHA VIDA? 

DEUS É ESPECIALISTA EM DAR A NÓS UM NOVO RECOMEÇO ASSIM COMO ELE FEZ DE ASSASSINO 
MOISES UM GRANDE LÍDER E ASSIM TAMBÉM COMO FEZ DE GIDEÃO UM COVARDE EM UM GRANDE 
CORAJOSO HERÓI. 
 
 

Pr.Nestor de Morais Junior  
TEMA: QUAL O PROPÓSITO DE SER A IGREJA?           
Comunidade da Graça Arujá 

 


