
Ser parte de uma comunidade que acolhe, 
integra, ama, chora, cresce e celebra com os 
pecadores arrependidos tem sido um desa�o em 
nossos dias. Servir, conviver com a diversidade e 
desfrutar da presença do Senhor em comunidade é 
um privilégio.

Nossa fé e esperança estão no Deus único e é por 
meio dEle que vivemos e movemos. (1Co 8.6). É por 
meio deste mesmo Deus que nós temos a 
oportunidade de exercer nossos dons e talentos, 
usufruindo da unidade na diversidade, convivendo e 
servindo-O com pessoas diferentes, com estilos e 
jeitos diversos, tendo a certeza de que é Ele quem atua 
no corpo (1 Co 12.6). 

Paulo diz em Efésios 4:15-16 Mas, seguindo a 
verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e 
consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa 
cooperação de cada parte, efetua o seu próprio 
aumento para a edi�cação de si mesmo em amor. 

Uma vez que abandonamos a ideia de iGreja e 
saímos da nossa zona de conforto em busca da unidade 
e edi�cação do corpo de Cristo, além de crescermos 
individualmente e como comunitariamente, Deus faz 
de nós um referencial do Seu amor ao mundo. 

Nossos dias são marcados pelo acelerado avanço da 
tecnologia.  iPhone, iPod, iMac, etc... Interessante notar 
que os próprios nomes dos produtos falam um pouco 
sobre nossa era: Vivemos o tempo do EU. As últimas 
gerações não sabem o signi�cado da famosa expressão 
dos três mosqueteiros: Um por todos! Todos por um!

Pessoas que nasceram a partir da decada de 
noventa, principalmente tem o lema: “EU POR EU! 
TODOS POR MIM!” Quando isso entra para o nosso 
contexto de igreja, �ca ainda mais evidente a busca por 
vontades próprias e é aí que nasce a iGreja. 

iGreja: Lugar onde se tem tudo do seu jeito e pode 
ser "edi�cado" da sua forma. Parece lindo, perfeito, mas 
não adequado para os �lhos de Deus. 

O apóstolo Paulo ao escrever aos Efésios, deixa 
evidente a importância de todo cristão entender que é 
chamado a viver em unidade no corpo de Cristo. Nós 
precisamos aprender a viver esta unidade, bem como 
encontrar a nossa parte neste edifício edi�cado por Cristo. 

Muitas vezes não entendemos o que é viver em 
comunidade. Não damos espaço para aprender, abrir 
mãos das nossas vontades, servir e amar pessoas 
diferentes. Paulo diz em Efésios 4.3-6: Esforçando-vos 
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no 
vínculo da paz. Este esforço é algo que requer disposição 
e a preservação requer disciplina. É como construir uma 
casa: precisa projetar, trabalhar nos fundamentos, 
edi�car a obra, acabamento e por aí vai.... Às vezes vem 
o cansaço, vontade de desistir, mas não podemos parar 
até que a casa esteja pronta. 
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