
sabedoria para não ser enganado por ventos de doutrinas. 
Pode-se até argumentar: mas posso ter esse crescimento de 
forma virtual. Até pode, mas nada substitui o estar presente, 
com o foco adequado para o que está sendo ensinando sem 
distrações.

Ser membro de uma igreja saudável é importante para 
que você possa cooperar com o andamento da obra de Jesus 
Cristo, quer seja na expansão do reino de Deus, em locais onde 
não chegou ainda, cooperando com evangelismo, viagens 
missionárias, ajuda a necessitados... en�m, só podemos 
desempenhar a cooperação se estivermos juntos em um 
corpo. Cooperação para aqueles que padecem em nosso meio, 
usando de compaixão para os necessitados, desempregados, 
etc. Podemos ajudar e ser ajudado, pois é uma via de mão 
dupla. Estando próximo saberemos as reais e verdadeiras 
necessidades para ajudar aos necessitados, bem como 
contribuição �nanceira para o avanço da obra de Deus.

Ser membro de uma igreja saudável é importante pois 
teremos que prestar contas. Mas isso já é demais! Prestar 
conta da minha vida? Sim, como irmãos em Cristo temos uma 
responsabilidade de incentivar, apoiar, saber como anda o seu 
irmão em Cristo, como anda o desenvolvimento da fé daquele 
para quem Cristo morreu, que passamos a ser família de Deus, 
passamos a ser irmãos, sendo o Senhor Jesus o nosso irmão 
mais velho. Prestação de conta pode ser de�nida como 
preocupação com o irmão.

Como disse essa são algumas boas razões para sermos 
membros de uma igreja local saudável, devemos ser membros 
de uma igreja local, mesmo com suas conturbações e desa�os, 
pois só assim podemos desempenhar adequadamente uma 
vida de família, como todas as implicações que pode se 
desenrolar.
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Vivemos em uma época que uma de suas características 
é a falta de compromisso. Quer seja no âmbito pro�ssional, 
conjugal, paternal ou legal. O que pensar então sobre ser 
membro de uma Igreja local? O que está em alta é ser virtual 
sem se comprometer!

Destaco algumas considerações sobre a importância de 
ser membro de uma igreja local, aquela na qual você sente-se 
identi�cado por crescer e se devolver na fé com Jesus.

Ser membro de uma igreja local saudável é importante 
para uma identi�cação com o Senhor Jesus Cristo, quando 
olhamos para um torcedor de futebol que veste a camisa do 
seu time, ele tem como objetivo identi�car-se com aquela 
equipe; assim, quando entendemos que temos que ser 
membros e precisamos nos identi�car-nos primeiramente com 
Cristo, tendo uma postura doutrinária contrária a pensamentos 
e teologias que distorcem as verdades do Evangelho. Só 
seremos aperfeiçoados nisto quando estamos membro de uma 
comunidade que ensina e divulga um ensino saudável das 
Escrituras. Ser identi�cado como um discípulo de Jesus Cristo é 
quando demonstramos o amor uns pelos outros, como diz 
João13.34 “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns 
aos outros. 35 Nisto conhecerão todos que sois meus 
discípulos: se tiverdes amor uns aos outros”. O local mais 
adequado e propício para que isso ocorra é exercendo esse 
amor como membro numa igreja local.

Ser membro de uma igreja local saudável é importante 
para que você seja edi�cado e edi�que a outros por meio do 
ensino e aprendizado das Escrituras. Numa igreja saudável terá 
estudos bíblicos pautado nos ensinamentos das Escrituras, que 
deverá ser transmitido pela pregação, sala de aulas, 
discipulados, aconselhamentos e reunião em grupos 
pequenos. Só é possível existir esse aprendizado se você estiver 
em contato e frequentando os lugares que os demais membros 
estão. Ser edi�cado ou se deixar ser edi�cado pelos seus líderes 
só será possível sendo membro de uma igreja local saudável, Ef 
4.11-16 fala que sermos edi�cados e que passamos a ter 

Por que devo ser membro de uma Igreja?


