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Ef 4:16

INTRODUÇÃO 



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
• RMC tem cerca de 110 igrejas Batistas (CBB)
• 7% desprezam princípio -  serviço inexpressivo
• 86% valorizam  princípio - minoria servindo
• 7% valorizam princípio - mais de 50% 

servindo - mas muitos sem serviço



Introdução 



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
• 93% das igrejas - a maioria é "espectador"
•  100% das igrejas - membros "espectadores"
• 60% das igrejas - membros tem violado o 

compromisso assumido

Introdução 



Quem é membro da IBCU?
•  "Uma vez que recebi a Jesus como meu 

Salvador e Senhor, e concordando com a 
visão, os ensinos, a estratégia e a estrutura 
da IBCU, sinto-me conduzido pelo Espírito 
Santo a me unir à família da IBCU, 
comprometendo-me com Deus e com os 
demais membros a:"

Introdução 



"... comprometendo-me com Deus e com os 
demais membros a:" 
• Servir no ministério da minha igreja

–  Descobrindo meus dons e talentos
–  Sendo equipado por meus pastores
–  Desenvolvendo um coração de servo

Introdução 



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
• A principal causa é de natureza espiritual
• A principal dificuldade das lideranças: não 

saber o que fazer para reverter

INTRODUÇÃO 



Objetivos:
•   Estimular os que já tem seu ministério na 

IBCU à continuidade, à perseverança e ao 
crescimento

•   Exortar os que ainda não tem um ministério 
na IBCU  à mudança, à adequação, à 
obediência, ao serviço

Introdução 



Efésios 4:7-16 



O Serviço na Igreja Local Deve 
Ter Altíssima Prioridade na Vida 

de Todo Cristão  



5 Razões:  



1ª Razão 

• Sacrifício de Cristo



• Um projeto com altíssimo custo (Ef 4:7-10)
–  Custou-lhe a vida

•  Causou-lhe a morte (At 20:28)
–  O fundamento inabalável (Ef 2:20)

O Sacrifício de Cristo 



• Uma demonstração de altíssimo compromisso
– A única instituição com a qual o Senhor está 

pessoalmente comprometido (Ef 5:25-27)

O Sacrifício de Cristo 



• Sacrifício de Cristo
•  Importância da Igreja

2ª Razão 



• Há muitas instituições humanas 
importantíssimas. O trabalho de várias delas 
é impressionante.

• Entretanto, nenhuma instituição terrena se 
compara em importância à igreja de Cristo 
(1Tm 3:15)
– Sua obra é singular e muito superior

A Importância da Igreja 



• Livramento da pior das calamidades �
(Ef 4:8 e 16; Mt 16:18)
–  Condenação Eterna

• Quando a Igreja aumenta, o inferno diminui

A Importância da Igreja 



• Condução à melhor das prosperidades�
(Ef 4:13-15) 
–  Unidade da fé (verdades fundamentais)
–  Pleno conhecimento (intimidade) 
–  Perfeita varonilidade à medida da estatura da 

plenitude de Cristo (maturidade)
–  Não mais como meninos (discernimento)
–  Seguindo a verdade em amor (crescimento)

A Importância da Igreja 



3ª Razão 

• Sacrifício de Cristo
•  Importância da Igreja
• Recrutamento Integral



• Todo salvo é um servo convocado pelo 
Senhor para edificar a igreja do Senhor
–  Sacerdócio universal (Ef 4:11-12)
–  Todos são membros do Corpo de Cristo �

(1Co 12:27)
– Um só membro afetado: todo corpo sofre �

(1Co 12:26)

Recrutamento Integral 



4ª Razão 

• Sacrifício de Cristo
•  Importância da Igreja
• Recrutamento Integral
• Valiosa Experiência



• Colaborar com a mais grandiosa obra: �
a edificação da igreja de Cristo (Ef 4:12)

• Mais do que uma obrigação
• É um dos maiores privilégios que alguém 

pode desfrutar nesta vida (1Tm 1:12)
– Colaborar com Cristo!
– Servir à Cristo servindo aos irmãos em Cristo

A Valiosa Experiência 



5ª Razão 

• Sacrifício de Cristo
•  Importância da Igreja
• Recrutamento Integral
• Valiosa Experiência
• Aptidão Garantida



• Única responsabilidade para a qual somos 
sobrenatural e especificamente capacitados 
(Ef 4:8; Rm 12:4-6)

• Além da capacitação sobrenatural, Ele 
providencia um aperfeiçoamento especial �
(Ef 4:11-12)

• Recebemos para podermos dar! (Ef 4:15-16)
– O fim do meu crescimento é o crescimento alheio

Aptidão Garantida 



5 Razões 

•   Sacrifício de Cristo
•    Importância da Igreja

•   Recrutamento Integral
•   Valiosa Experiência
•   Aptidão Garantida
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CONCLUSÃO 



• Todo desfalque é nocivo (1Co 12:26)
–  Cada membro inoperante "aleija" a igreja

•   Soldados neutralizados = vantagem para o 
inimigo (Ef 6:12; 2Tm 2:4)

CONCLUSÃO 



•  Inoperância é uma não conformidade!
–  Sacrifício de Cristo: indiferença
–  Importância da igreja: negligência
–  Recrutamento integral: rebeldia
–  Valiosa experiência: perda
–  Aptidão garantida: desperdício

CONCLUSÃO 



• Sempre é tempo de fazer a Sua vontade:
–  Sacrifício de Cristo: entusiasmo
–   Importância da igreja: dedicação
–  Recrutamento integral: obediência
–  Valiosa experiência: desfrute
–  Aptidão garantida: use e abuse

CONCLUSÃO 



• Classe Descoberta 
– A partir de 10/08 - 4 domingos
– Descoberta de dons espirituais
– Mapeamento de talentos e estilo pessoal
– Conhecimento dos ministérios da igreja
– Consultoria para seu engajamento
– Inscreva-se hoje mesmo! 

Conclusão 



Deixe as marcas das suas mãos 
nesta preciosa obra! 



OREMOS! 


