
Não há como desfrutar desta vivência de corpos 
pulando de igreja em igreja em um único �nal de 
semana. Impossível!  Sem contar a falta de compromisso 
e envolvimento. Essa, infelizmente, é uma das marcas da 
nossa época; a falta de envolvimento em todos os 
aspectos, quer seja com família, trabalho, amizades e 
que se estende para dentro da igreja.

Para você, que começou agora a frequentar nossa 
igreja, Igreja Batista Fonte, apreciamos aquele que, se 
vincula a nossa comunidade por meio de um 
compromisso formal, mostrando e envolvendo-se em 
todas as atividades como um servo �el. Para você, que já 
está em nosso meio a algum tempo e ainda não se 
tornou um membro comprometido o que tem te 
impedido de fazê-lo?

 
Creio, que o Senhor Jesus ao instituir a sua eklessia, 

igreja, não tinha em mente, desigrejados, poligrejados, 
etc... O que ele tinha em mente uma comunidade de 
servos, em torno do ensino, educação na justiça; irmãos 
que desfrutam de todos os bônus e ônus do convívio do 
corpo de Cristo em uma igreja local para re�etir a Glória 
de Deus ao mundo.

Wagner Fonseca
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Estes dias, deparei-me com um artigo no site 
Voltemos ao Evangelho, intitulado: “Pare de pular de 
igreja em igreja: 11 problemas com os poligrejados.” Autor 
Ricardo Gonçalves Libaneo.

 
Achei bem pertinente. Foi a primeira vez que lí esse 

termo “poligrejados”, sendo que a expressão 
desigrejados, aquele cristão que não frequenta uma 
igreja, era mais comum a mim. Pelo fato de não conhecer 
a expressão “poligrejados”, não signi�ca que não noto 
essa realidade em nosso meio.

Quem são eles? Irmãos, que frequentam por �nal de 
semana de 2 a 3 igrejas, sendo simplesmente um 
consumidor, não tendo vínculo com a igreja local, nem 
mesmo exercendo seus dons e talentos na comunidade 
dos santos. Esses, por sua vez, não expressarão a frase 
“essa é a minha igreja”, pois eles têm muitas e ao mesmo 
tempo não tem nenhuma. 

Mas, será que as Escrituras ensinam algo sobre nossa 
participação na igreja local? Posso a�rmar que sim, no 
artigo citado, são apresentadas 11 razões para que isso 
ocorra, mas desejo focalizar um outro aspecto que é a 
questão unidade do corpo. Sim, fazemos parte do corpo 
místico de Cristo que é a união de todos os salvos, não 
importando a sua distância geográ�ca. Além do corpo 
místico, há sua expressão local, um lugar onde se reúnem 
os salvos em Cristo para louvar, aprender, ser exortado, 
crescer, contribuir e servir. O nome e ou localidade das 
igrejas eram citadas várias vezes no Novo Testamento 
At13.1=Antioquia, Rm16.1=Cencréia, 1Co1.2=Corinto, 
Cl4.16= Laodicéia, 1Ts1.1=Tessalônica, etc. 

Qual é a sua?


