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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1Co 12.27; Ef 5.21  

PALAVRAS CHAVE: Entrega, igreja, público, físico, social, afetivo, financeiro, vocacional, 

ético e espiritual. 

OBJETIVO: apresentar oito formas de um membro se submeter a igreja local. 

Para entender a passagem 

Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 

1 Coríntios 12:27 

 

INTRODUÇÃO:__________________________________________________________________________ 

Na lição anterior definimos membresia na igreja como: “uma relação formal entre a 

igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão 

por parte da igreja e pela SUBMISSÃO do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados 

da igreja”.  

A palavra submeter assusta a maioria das pessoas hoje em dia, em parte porque 

temos visto lideranças praticarem muitos abusos, incluindo lideranças de Igreja. Mesmo 

assim, por toda a Escritura, Deus revela que estabeleceu as autoridades para o nosso bem 

(Hb 13.17). 

O que significa submeter-se a uma igreja?  

Para responder a essa pergunta vamos começar lendo Filipenses 1.27-2.9 

Nesta passagem Paulo está dizendo aos seus leitores que ele queria que eles 

vivessem uma vida digna do evangelho (1.27). Com o que se parece uma vida digna do 

evangelho?  

De forma didática, Paulo apresentou aos filipenses duas figuras dessa vida tão digna. 

A primeira figura fala da unidade que Paulo queria ver na igreja (Fp 1.27-2.2). A figura da 

unidade é a figura da submissão mútua (F2.3-4).  

Antes de Paulo terminar a primeira figura, no entanto, ele faz uma interrupção e 

apresenta a segunda figura de submissão, que seria o modelo para a primeira (Fp 2.5-9).  

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO:  COMO UM CRISTÃO SE SUBMETE A IGREJA? (SENDO MEMBRO) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/12/27+


 
 
 

 

 

20 de setembro de 2020  Página 2 

Você vê a conexão entre as duas figuras? Essa segunda figura é a do evangelho – 

Cristo se tornando homem, sendo crucificado e ressuscitando da morte. A primeira figura é 

de uma vida digna desse evangelho, uma vida dedicada a um amor submisso e à unidade 

em humildade entre o povo de Cristo Basicamente, Paulo está dizendo: “você quer saber 

como um instrutor do evangelho deve viver entre outros cristãos? Basta olhar para o seu 

Salvador! ”.  

Neste momento, Paulo retorna para sua primeira figura. Ele diz que continue 

obedecendo, desenvolvendo sua salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem 

reclamar ou discutir e sendo imaculados e puros. Assim, eles brilharão como as estrelas no 

céu (Fp 2.12-16).  

Quando os cristãos buscam a unidade em suas igrejas, submetendo-se uns aos 

outros, tais igrejas brilham como luz em um céu estrelado. Essa é uma vida digna do 

evangelho e uma igreja digno do evangelho.   

OITO FORMAS DE SE SUBMETER À IGREJA LOCAL 

Paulo disse aos membros da igreja de Filipos que se submetessem uns aos outros para 

o bem de todos, da mesma forma que Cristo havia se submetido a si mesmo para o bem 

deles.  

O mesmo é verdadeiro para nós e nossas igrejas locais. Assim como Cristo submeteu 

sua vida integralmente para o nosso bem, devemos agir do mesmo modo para o bem de 

outros. Especificamente, devemos nos entregar a nossa igreja nos aspectos público, 

físico/geográfico, social, afetivo, financeiro, vocacional, ético e espiritual.  

I. PUBLICAMENTE_______________ _________________________________________________________ 

Primeiro, os cristãos devem submeter-se às suas igrejas locais publicamente, ou seja, 

de modo formal e oficial. Devem unir-se à igreja comprometendo-se com o corpo de 

cristãos do qual receberão regularmente a ceia do Senhor. Jesus se identificou 

publicamente com sua igreja (Atos 9.1-4), também devemos nos identificar publicamente 

com ele e com seu povo – como membros da igreja.  

II. FISICAMENTE E GEOGRAFICAMENTE___________________________________________________ 

Submetemo-nos fisicamente ao nos reunirmos regularmente com a igreja. Não 

vamos desistir de nos reunirmos, como alguns têm o hábito de fazer”, diz o autor de Hebreus 

(10.25; At 2.42-47). Os cristãos devem reunir-se todos os dias do Senhor (At 20.7; 1Co 16.2).  

Jesus submeteu-se física e geograficamente para o nosso bem? Ele deixou o céu! 
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III. SOCIALMENTE _______________________________________________________________________ 

A comunidade da igreja local deve ser um lugar onde os cristãos formam e modelam 

uns aos outros por meio das dinâmicas da amizade (Tiago 4.4; 1Co 15.33). Amigos cristãos 

são certamente valiosos dentro ou fora da igreja local, mas amigos de uma mesma igreja 

local serão formados pelo mesmo ministério da Palavra, o que lhes dará a oportunidade de 

ampliar esse ministério com mais dedicação na vida uns dos outros durante a semana.  

A igreja também deve ser um lugar seguro para nos movermos para fora da nossa 

zona de conforto social. Amizades devem se formar entre o idoso e o jovem, o rico e o 

pobre, o inculto e o culto, um grupo étnico e o outro.  

 

IV. AFETIVAMENTE_______________________________________________________________________ 

Um dos componentes da amizade, é compartilhar os sentimentos. Os cristãos devem 

submeter seus sentimentos uns dos outros (1Co 12.25b,26; Rm 12.10).  

 

V. FINANCEIRAMENTE____________________________________________________________________ 

Os cristãos devem submeter-se às suas igrejas locais financeiramente, mesmo que o 

cumprimento desse mandamento varie de contexto para contexto. Seja como for, os 

cristãos devem procurar maneiras de cumprir mandamentos bíblicos como os descritos nos 

versículos abaixo: 

• “Compartilhem com os santos que estão em necessidade. Pratiquem a 

hospitalidade” (Rm 12.13; Gl 2.10; 1Jo 3.17). 

• “Sobre a coleta para o povo do Senhor: façam o que eu disse às igrejas da Galácia 

para fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve reservar uma 

quantia em dinheiro, de acordo com sua renda, guardando-o, de modo que 

quando eu for não seja preciso fazer coletas” (1Co 16.1,2; Rm 15.26).  

• “O Senhor ordenou que o que pregam o evangelho recebam seu sustento do 

evangelho” (1Co 9.14; 9.11-13; Mt 10.10; Lc 10.7; Gl 6.6; 1Tm 5.17,18).  

 

VI. PROFISSIONALMENTE_________________________________________________________________ 

Os cristãos devem submeter suas vocações à sua igreja. Para algumas pessoas, isso 

significa exercer um ministério pastoral. Para todo cristão, isso significa reconhecer que a 

vida de nossos irmãos durará para toda a eternidade, enquanto o nosso trabalho, não.  

Sei de homens e mulheres que, em seus empregos seculares, por causa de servir em suas 

igrejas locais, rejeitaram promoções e um salário maior, trocaram empresas grandes e 

conceituadas por empresas menores e se recusaram a mudar para outra cidade. Em cada 

caso, eles rejeitaram oportunidades porque sabiam que isso prejudicaria sua capacidade 
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de cuidar da igreja e da família. Sei também de outros que se recusaram a trabalhar aos 

domingos porque esse é o dia em que se reúnem na igreja.  

 

VII. ETICAMENTE________________________________________________________________________ 

Os cristãos devem olhar para a igreja buscando instrução ética, conselho, 

responsabilidade e disciplina em assuntos que são tratados pela Palavra de Deus (Gl 6.1; Jd 

23). 

A igreja local é o principal lugar onde procuramos ajudar outros irmãos a lutar contra 

seus pecados e onde nós, da mesma forma, devemos estar abertos para receber essa 

mesma ajuda (Mt 18. 15-17) 

 

VIII. ESPIRITUALMENTE____________________________________________________________________ 

Os cristãos devem submeter-se à igreja local espiritualmente. Refiro-me a três coisas 

específicas: 

a. A igreja local é o lugar onde devemos procurar exercer nossos dons espirituais. Paulo 

observa que “a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum” 

(1Co 12.7). 

b. A igreja local é o lugar onde os cristãos devem edificar uns aos outros na fé através 

da Palavra de Deus (Jd 20,21; Ef 4.11-32; Hb 10.25). 

c. A igreja local trata-se do povo por quem devemos interceder sempre em nossas 

orações.  

 

APLICAÇÃO____________________________________________________________________________

Submeter-se à igreja muitas vezes significa submeter-se aos pastores e presbíteros. De forma 

geral, como os membros devem relacionar-se com os pastores? 

1. Confirmando formalmente seus pastores – o processo de escolha e treinamento são 

responsabilidade dos presbíteros, mas a confirmação final é da igreja (At 14.23; At 1; 

Gl 1). 

2. Honrando seus pastores (1Tm 5.17-18) 

3. Submetendo-se aos seus pastores (Hb 13.7,17). 

4. Orando por seus pastores (2Ts 3.1-2) 

5. Denunciando pastores desqualificados (1Tm 5.19) 

6. Destituindo pastores que negam o evangelho (Gl 1.6-9) 

 


