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6/9/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Romanos 12.5 

PALAVRAS CHAVE: Novo Testamento, Sinais, Membresia, Igreja. 

OBJETIVO: Apresentar os sinais da membresia no Novo Testamento 

 

Para entender a passagem 

 

Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 

membros uns dos outros 

Romanos 12:5 

INTRODUÇÃO:__________________________________________________________________________ 

Estamos iniciando uma nova série de estudos bíblicos, desta feita estaremos 

aprendendo sobre o que é a membresia na igreja. Para essa nova série, partimos do 

entendimento que membresia na igreja não é uma escolha, e sim uma ordem. Alguns 

cristãos sinceros não estão convencidos da necessidade de serem membros de uma igreja, 

enquanto outros simplesmente deixam passar os anos sem se comprometerem a tornar-se 

parte de uma igreja local. Tornar-se membro de uma igreja é quesito essencial da vida 

cristã. Infelizmente essa responsabilidade é negligenciada com frequência. Aliás, a 

tendência atual é abandonar a prática da religião organizada, o que demonstra aversão 

ou medo de compromisso, especialmente em relação às instituições. 

No mundo de hoje, o conceito de membresia faz uma pessoa pensar em clubes ou 

outas associações voluntárias. No entanto, a ideia de membresia é ainda mais elementar 

à humanidade. Famílias e lares têm membros. Raças, tribos e clãs têm membros. O mesmo 

acontece com partidos políticos, comunidades e clubes de futebol, etc. Um significado 

mais básico de membro se refere à pessoa humana. Nosso corpo tem membros (Rm 6.12-

19; 7.23; 12.4-5; 1Co 6.15; 12.12-27; Ef 4.16; Tg 3.6; 4.1). A Bíblia usa o conceito de membro e 

a ideia de membresia em todas essas diferentes formas.  

A Bíblia também representa as igrejas como formadas de membros. Combinando as 

figuras coletivas de família, partido e comunidade com a figura mais integrada de um 

corpo individual e suas várias partes, a Bíblia apresenta a igreja local como uma entidade 
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formada de indivíduos múltiplos, mas tão altamente integrados que são identificáveis como 

uma unidade. São até identificados como parte uns dos outros (Rm 12.5). Quando Jesus 

instruiu seus seguidores a procurarem o irmão que havia pecado (Mateus 18.15-21), estava 

pressupondo esse conceito integrado de membresia do corpo. Ações de repreensão e, em 

última instância, de exclusão devem acontecer no ambiente de um grupo de pessoas 

específicos e identificável. Em muitas outras passagens do Novo Testamento, a igreja é 

retratada como formada de um grupo de pessoas específico e identificável (At 9.41; 12.1; 

15.3,22; Ef 2.19; 3.6; 4.25; 5.30; Cl 2.19; 3.15; 3Jo 9).  

I. SINAIS DA MEMBRESIA NO NOVO TESTAMENTO___________________________________________ 

Podemos realmente afirmar que os crentes do Novo Testamento realmente se uniram 

a alguma instituição? Muitas passagens do Novo Testamento usam a linguagem 

inconfundível de pertencimento ou membresia. A igreja local é definida como uma 

unidade especial ou família espiritual, concebida e designada por Deus com o propósito 

de que os crentes se unam a ela, de maneira que aqueles que a ela pertencem estão 

empenhados e comprometidos com os seus propósitos, vida e disciplina.  

A) Os que estão dentro e os que estão fora 

Primeiramente, aprendemos em 1 Coríntios 5.4-5 que a igreja local do primeiro século 

era uma comunidade devidamente constituída com poder de exercer disciplina (Veja 1Co 

5). 

Isso pode, à primeira vista, parecer um versículo estranho para provar o princípio da 

membresia eclesiástica, mas é de grande relevância, pois ele descreve como uma reunião 

especial de crentes tinha poder de excluir de seu meio e da participação de seus privilégios 

alguém culpado de pecado sério. 

Em 1 Coríntios 5.12-13, o apóstolo continua a usar a poderosa linguagem de 

pertencimento, escrevendo: “porque, que tenho eu em julgar também os que estão fora? 

Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão fora”.  

Esse tipo de linguagem refere-se à membresia definida de uma igreja formada por 

cristãos professos, pois apenas o ajuntamento de pessoas deste tipo teria a autoridade do 

Senhor para julgar a conduta de outros cristãos.  

É evidente que nos tempos do Novo Testamento uma igreja era um círculo definido 

de pessoas, para o qual você poderia ser recebido ou colocado para fora. As pessoas 

neste grupo se haviam comprometido voluntariamente com o companheirismo mútuo, 
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serviço e disciplina de sua comunidade cristã. Já não eram mais individualistas e 

descompromissados uns dos outros.  

B) Constituída para disciplina 

A necessidade de uma estrutura de membresia adequada nas igrejas locais é vista 

também em Mateus 18, em que o Senhor Jesus Cristo dá um princípio geral para lidar com 

ofensas entre os crentes. Essa passagem estabelece o princípio de que quando as ofensas 

graves ocorrem entre crentes, ofensas que eles individualmente não podem resolver, então 

a questão deve ser tratada pela igreja; se o ofensor falhar em dar ouvidos à igreja, então 

ele deve sofrer a exclusão da membresia (Mt 18.17). Aqui o Salvador colocou nas mãos de 

igrejas locais uma responsabilidade que prova, sem sombra de dúvidas, que as igrejas locais 

deveriam ser comunidades estáveis, devidamente definidas, estabelecidas e organizadas, 

e não algo sem forma, sem membresia específica.  

C) Unindo-se a igreja de Jerusalém  

Em Atos dos apóstolos, encontramos várias referências-chave com respeito ao ato 

de unir-se a uma igreja, sendo Atos 9.26-28 um exemplo significativo. Saulo estava tentando 

se unir à membresia daqueles que professavam Cristo. As palavras do registro confirmam 

que este era o caso, dizendo especificamente que ele tentou juntar-se aos discípulos, que 

é o termo usado para a comunidade de crentes professos. Somente quando Barnabé falou 

em favor de Saulo, perante os líderes da igreja, que ele foi capaz de se juntar a eles.  

D) O verbo unir: “grudar” 

O termo unir aparece em Atos 9.26-28 e em outras passagens desse livro. A palavra 

no original grego significa literalmente colar, grudar ou cimentar duas coisas juntas; e 

sempre significa um vínculo ou uma dependência muito forte. 

Em 1 Coríntios 6.16, esta mesma palavra juntar-se (colar-se ou pegar-se) é usada 

para descrever relações sexuais, mesmo as pecaminosas, e em 1 Coríntios 6.17 a palavra é 

usada mais uma vez para descrever o profundo laço d e total comprometimento que 

marca um cristão verdadeiro (“Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito”. 

Em Atos 8.29, Felipe recebe do Espírito Santo a ordem de unir-se à carruagem do 

etíope eunuco, o que de certo modo fez. O verbo colar é usado no Novo Testamento para 

indicar obrigação ou dedicação próxima e especial; e em cada passagem refere-se a um 

relacionamento que é mútuo, em que ambas as partes consentem.  

Outro exemplo da utilização do verbo colar é Atos 5.12-14. Após o juízo que caiu 

sobre Ananias e Safira, muitas pessoas foram desencorajadas a unir-se à igreja. As multidões 
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continuaram a aparecer nos lugares de pregação ao ar livre, como o pórtico de Salomão, 

mas muitos estavam com medo de uma participação mais estreita depois do incidente 

com Ananias e Safira. Havia uma diferença entre estar na congregação e o aderir e unir-

se a ela. Tais passagens provam além de qualquer dúvida que as igrejas do Novo 

Testamento possuíam uma estrutura de membresia clara.  

E) Uma organização definida 

Consideraremos agora um número de passagens que só fazem sentido se 

aceitarmos que uma igreja tem uma membresia de pessoas verdadeira e mutuamente 

comprometidas (Ef 5.21; Gl 2.4; 1Tm 3.1). 

De modo similar, vemos a necessidade de membresia eclesiástica a partir dos 

deveres do presbítero, citado em 1Timóteo 3.5. Considere a declaração de Paulo: “porque, 

se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A igreja 

local é como uma família, e as responsabilidades e deveres de um pai são muito 

semelhantes às do “superintendente” para com a igreja. Uma família é uma unidade coesa 

com um vínculo singular entre os seus membros.  

Em 1 Timóteo 5.17 lemos: “os presbíteros que governam bem...” Outra vez devemos 

perguntar: como pode haver “governo” em uma igreja que não tem nenhuma membresia 

constituída?  Não poderia haver governo de uma nação que não tivesse seus próprios 

cidadãos, ou de um exército sem soldados alistados, etc.  

A vontade de Deus é clara, a saber: que deveria haver uma família espiritual pela qual os 

presbíteros são responsáveis por nutrir espiritualmente e ajudar os membros; e os membros 

são responsáveis por convergir suas forças e interesses para o benefício do ministério 

daquela família.  

II. AS GRANDES METÁFORAS DA IGREJA_________________________________________________ 

Somando-se a todas estas passagens das Escrituras, argumentos irrefutáveis quanto 

ao dever de pertencer a uma igreja como membros fluem das sete grandes metáforas que 

o Novo Testamento usa para descrever as igrejas. São elas: 1) O edifício do templo; 2) O 

coro; 3) O lar ou a família; 4) A videira; 5) O rebanho; 6) A noiva; 7) O sacerdócio.  

As três primeiras metáforas da igreja são usadas de maneira bem específicas para 

descrever uma igreja local, individual, enquanto as quatro últimas são mais elásticas, Às 

vezes sendo usadas para a igreja, como um todo, isto é: a igreja universal de Cristo ao longo 

do tempo e eternidade. As três primeiras metáforas da igreja demonstram sem sombra de 

dúvida que os crentes têm a obrigação de buscar a membresia em uma igreja, e que ser 
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membro envolve um real compromisso e dedicação a igreja. Esse compromisso inclui 

aceitar e apoiar humildemente as doutrinas, a disciplina e o serviço de uma congregação 

em particular.  

A) A metáfora do edifício do templo 

A ilustração do edifício (geralmente o templo) aparece em várias passagens 

bíblicas, tais como em Efésios 2.21-22 e 1Tm 3.15. Um edifício é, obviamente, uma unidade 

de partes, quer de pedras ou tijolos ou vigas de madeiras.  

Se não houvesse membresia, se cada um fizesse o que fosse reto aos seus próprios 

olhos, se cada um decidisse realizar qualquer forma de testemunho cristão eu quisesse, 

então a imagem do templo seria irrelevante, pois tal imagem não pode retratar anarquia 

e individualismo.  

B) A metáfora do corpo 

A ilustração do corpo também é encontrada em um número de passagens, tais 

como 1 Coríntios 12.12. A igreja local é vista aqui como um corpo humano, uma unidade, 

tendo partes que são ligadas organicamente a ele. Essas partes não podem voar indo-se 

embora, nem têm elas uma ligação periódica e esporádica apenas, mas são firmemente 

conectadas, contribuindo para e dependendo de toda a unidade. Há coordenação e 

acordo entre todas as partes. A ilustração é profunda e estabelece a necessidade de 

membresia em uma igreja em particular, o que envolve cuidado e uma cooperação 

achegada entre seus membros.  

Nós somos ensinados que uma congregação é muito mais que um número de 

pessoas ouvindo o mesmo pregador. Ela é um ajuntamento de pessoas, em que todos os 

membros têm papeis significantes, e todos, em algum aspecto, dependem de seus 

companheiros. Há ordem e uma direção comum. A cabeça do corpo é Cristo, e Ele 

somente (Ef 4.15-16).  

C) A metáfora da família (1Tm 3.5) 

Uma família é baseada em amor, cooperação, ordem, liderança e propósito 

comum. Seus membros têm um profundo interesse no bem-estar espiritual uns dos outros, 

porque eles compartilham o mesmo nome e laço filial. Nós cristãos nascidos de novo, somos 

ordenados pelo nosso Salvador a nos unirmos ao seu povo na membresia da igreja. É obvio 

que a igreja a que devemos nos unir deve ser completamente comprometida com a 

Palavra de Deus que é infalível e inspirada, e se esforçar para cumprir o padrão bíblico para 

as igrejas de Cristo.  
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III. CONCLUSÃO_________________________________________________________________________ 

Muitos séculos se passaram, mas está claro que a igreja local existiu desde o início 

do cristianismo, e aquelas igrejas consistiam em nada mais nada menos que seus membros. 

Portanto, é verdade, eles praticaram a “membresia na igreja”; mesmo que ninguém tenha 

mencionado classes ou listas de membros.  

 

IV. APLICAÇÃO_________________________________________________________________________ 

1. Ser cristão é pertencer à igreja. Ninguém é salvo e depois sai perambulando sozinho, 

pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. As pessoas se arrependem e 

em seguida são batizadas na comunhão da igreja. Olhar para Cristo como Senhor 

significa estar unido ao povo de Cristo. É automático, é como ser adotado, de 

imediato você se verá sentado a uma mesa de jantar com irmãos e irmãs.  

2. Não se pode falar de uma igreja local sem se falar dos seus membros. É como tentar 

falar de uma equipe, uma família, uma nação, ou até mesmo um clube sem falar de 

seus membros. Os membros representam o que cada uma dessas coisas de fato 

significa (At 11.26; 12.1; 14.27) 

 


