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LIÇÃO 4 
Como Ser Parte da Igreja de Deus 

 
     Já estudámos muito acerca do passado da Igreja. Vimos como Deus tem levado a efeito o Seu 
Plano. Também analisámos o significado da palavra Igreja. Agora, estamos preparados para vermos o 
presente. Não vivemos no passado nem num mundo de ideias. Vivemos hoje. 
     Que significa para mim o passado? Que me importa o significado de igreja? Nesta lição, veremos 
a Igreja e você. Esta é uma lição muito pessoal e, por isso, pode ser a mais importante deste livro. 
Muitos têm problemas por desconhecerem a verdade apresentada nesta lição. A igreja sofre muita 
perturbação por não compreender a verdade. Estude cuidadosamente estas páginas. 
     Provavelmente, nós, eu e o leitor, nunca nos encontrámos. Mas o leitor aceitou o Senhor Jesus 
Cristo como seu salvador pessoal, então somos ambos membros da Igreja. Pela graça de Deus, um dia 
nos encontraremos. Estaremos juntos no céu! No céu, louvaremos em conjunto o Senhor pela Sua 
graça em Cristo. Compreendemos mais completamente a natureza da Sua Igreja. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Responsabilidade do Homem 
A Obra de Deus na Salvação 
Os Nomes de Deus para o Seu Povo 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Indicar três coisas que o homem deve fazer para fazer parte da Igreja de Deus. 
Explicar o que Deus faz para fazer das pessoas parte de Sua Igreja. 
Usar adequadamente quatro termos bíblicos para crentes. 
 
A RESPONSABILIDADE DO HOMEM 
Objectivo 1: Explicar o significado bíblico das palavras “arrependimento”, “conversão” e “crer”. 
Arrependimento. 
     Vimos algumas das coisas maravilhosas que Deus vai fazer pela Sua Igreja. Será terrível ficar de 
fora. Que fazer para se ser parte da Igreja de Deus. 
     Primeiro, a Bíblia diz que nos devemos arrepender. Arrepender significa “mudar de ideia, de modo 
de pensar, de atitude”. Ao arrepender-se, um homem olha para o seu passado. Lamenta os seus erros e 
decide mudar. O arrependimento consiste em tirar o “eu” do centro e dar a Deus esse lugar. Paulo 
descreve esse processo do seguinte modo: “Mas, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo” 
(Filipenses 3:7). Jesus contou uma maravilhosa história de um jovem que deixou o pai e desperdiçou a 
sua vida e dinheiro. Depois arrependeu-se e retornou ao pai. Lamentou o que fizera e decidiu mudar 
de vida. Esse é o verdadeiro arrependimento (Lucas 15:11-32). 
 

Para Fazer 
 
1 Leia as seguintes passagens. Escreva o tópico central de cada uma delas. 
  
 a) Mateus 3:2            
 
 b) Mateus 4:17            
 
 c) Actos 2:28           
  
2 Dê por palavras suas o significado da palavra arrepender-se.      
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Conversão 
    No Novo Testamento, encontra-se cerca de 40 vezes a palavra conversão. Significa “o acto de 
voltar”. O livro de Actos usa-a muitas vezes. Em geral, é seguida de “ao Senhor” ou “a Deus” (Actos 
9:35; 11:21; 15:19). Uma pessoa deve sair do velho (arrependimento) para o novo (conversão). Deve 
dar-se a Deus. 
    Este voltar implica ir de algo para algo. Paulo disse à igreja de Tessalónica que, em toda a parte, os 
crentes “... anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos 
convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro” (1 Tessalonicenses 1:9). 
 

Para Fazer 
 
3 Responda às seguintes questões: 
  
 a) Que significa conversão?          
            
 b) De onde devemos sair?          
            
 c) Para onde nos devemos virar?         
   
Crer 
      Crer em significa “colocar confiança em” ou “confiar em”. A Bíblia diz "E creu ele no Senhor, e 
foi-lhe imputado isto por justiça” (Génesis 15:6). O Novo Testamento cita estas palavras mas 
acrescenta: “Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os Gentios.” Fé e querer 
têm um significado muito similar. 
    Crer em Cristo é encontrá-Lo é amá-Lo é confiar n'Ele. Significa obedecer-Lhe e permanecer fiel a 
Ele. A fé não é inactiva. A fé é uma confiança activa em Deus. As nossas acções revelam a nossa fé. 
 

Para Fazer 
 
4 Um carcereiro perguntou a Pauto e Silas: “Senhores, que é necessário que eu faça para me 
 salvar?”. Responda a essa pergunta. Depois, leia Actos 16:30-31 para obter a resposta 
 correcta. 
             
 
             
   
5 Defina crer com palavras suas.          
 
             
 
     Arrependimento, conversão e crer estão intimamente relacionados. São três partes de uma mesma 
experiência. O leitor já se arrependeu verdadeiramente, já se converteu e tem fé (crê) em Cristo? Se 
ainda não o fez, aceite agora Cristo pela fé. Esse é o único caminho para a Igreja de Deus. 
 
A OBRA DE DEUS NA SALVAÇÃO 
    Até agora, vimos a parte do homem na sua aproximação de Deus. No entanto, o homem não pode 
fazer a sua parte sem a ajuda de Deus. Deus leva as pessoas à igreja. Lucas disse da Igreja: “E todos 
os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar” (Actos 2:47). 
 
O Novo Nascimento 
Objectivo 2: Descrever o que acontece quando ocorre o novo nascimento na vida de uma pessoa. 
     Não é pelo nascimento físico que nos tornamos Cristãos. É pelo novo nascimento. Falando de 
Nicodemos, Jesus tornou bem clara a necessidade de se nascer de novo. (Leia João 3:3-7). Jesus disse: 
“O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito” (João 3:6). Paulo repetiu a 
mesma verdade: “... a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus...” (1 Coríntios 15:50). 
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    Sim, Deus quer que o leitor nasça de novo. Ele quer que tenha um novo começo, uma nova 
oportunidade. A Bíblia chama regeneração a isso. Tal como nascemos numa família humana, 
devemos nascer espiritualmente na família de Deus. 
 

Para Fazer 
 
6 Que acontece quando ocorre o novo nascimento na vida de alguém?     
 
             
 
A Nova Natureza 
Objectivo 3: Definir a nova natureza. 
     Nascemos com uma certa natureza. Ao nascermos de novo, obtemos uma nova natureza, a natureza 
de Deus. Pedro fala do crente como de alguém que é “... participante da natureza divina” (2 Pedro 1:4). 
     Paulo explica isso do seguinte modo: “Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5:17). A Bíblia ensina que há duas evidências do novo 
nascimento. A primeira é o testemunho do Espírito Santo nos nossos corações (Romanos 8:16). A 
segunda é o fruto da justiça (rectidão) que se produz na vida do crente. 
    Os que são nascidos do Espírito devem dar fruto do espírito (Veja Gálatas 5:22-23) para ver a lista 
dos frutos do Espírito. 

Para Fazer 
 
7 Leia Mateus 12:33-35 e explique a nova natureza.       
 
             
 
8 Examine a sua vida e responda com um sim ou não às seguintes perguntas: 
 
 a) Tem o testemunho do Espírito Santo no seu coração?       
 
 b) As pessoa vêem o fruto do Espírito Santo na sua vida?      
 
    Se respondeu não a estas perguntas, então é melhor reexaminar a sua vida para se certificar se se 
arrependeu, se se converteu do pecado e se está a confiar plenamente em Deus. 
 
OS NOMES DE DEUS PARA O SEU POVO 
Objectivo 4: Indicar e definir quatro palavras bíblicas para crentes. 
     Muitos chamam-se Cristãos a si mesmos. Alguns, porém, não tiveram a experiência espiritual que 
estudámos. Realmente, não são Cristãos apesar de poderem ser membros da igreja visível. Não são 
membros da verdadeira igreja de Deus. Chamam-se pessoas “não convertidas”. Os não convertidos 
(ainda que associados à igreja visível) não podem ser designados pelos nomes atribuídos pela Bíblia 
aos membros da verdadeira Igreja. Veremos apenas quatro desses nomes, embora a nossa lista 
pudesse ser muito mais longa. 
 
Discípulos 
     Através do livro de Actos, os crentes são chamados discípulos. (Leia Actos 6:2; 9:1; 11:26;    
14:21-22; 18:27 e 19:19). Jesus chamou discípulos aos Seus seguidores. Um discípulo é um aluno. 
Adopta a doutrina do seu mestre. Nos Evangelhos, os discípulos estavam junto do Mestre. 
Submeteram-se a obedecer a Cristo. 
     Os não convertidos não podem obedecer a Cristo nem serem chamados discípulos. Tais pessoas 
nem devem chamar-se cristãos, por não serem verdadeiros cristãos. 
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Santos 
     Frequentemente, o Novo Testamento chama santos aos membros da igreja. (Leia Actos 9:13, 41;   
2 Coríntios 1:1; 13:13; Efésios 4:14 e Colossenses 1:12). Note que santos tanto os hão na terra como 
no céu. 
     Santos são os que estão separados para Deus. Os não convertidos não são santos. Os não 
convertidos não fazem parte da Igreja de Deus. Eles não se separaram para Deus. 
 
Irmãos 
     O termo irmãos é o nome mais comum que o Novo Testamento usa para os crentes. Esta palavra 
mostra os laços entre os crentes dentro da Igreja. A Igreja é a família de Deus. Os crentes nasceram na 
família de Deus pelo novo nascimento e, por isso, são irmãos de Cristo (Romanos 8:29;              
Hebreus 2:11-12, 17). 
     Os não convertidos não são irmãos de Cristo. Não fazem parte, portanto, da Igreja de Deus. 
 
Cristãos 
     Como vimos, a princípio os crentes não se chamavam Cristãos. Foram chamados discípulos, santos 
ou irmãos. O termo Cristão foi primeiro usado em sinal de troça. Mas refere-se aos que Lhe 
pertencem. São como Cristo (Actos 11:26; 26:28 e 1 Pedro 4:16). 
     O termo Cristão deve ser usado apenas para os que nasceram de novo e têm a natureza de Cristo. 
     Os primeiros cristãos eram designados por muitos nomes. No entanto, cada um deles deve ser 
usado apenas para os nascidos de novo. Não devem ser usados para os que apenas se associam a uma 
organização eclesiástica e que não nasceram de novo. 
 

Para Fazer 
 
9 Estudámos quatro palavras bíblicas que descrevem um crente. Indique-as. 
 
            
   
             
  
             
 
             
 
10 Seleccione a palavra correcta para um crente. Escreva essa palavra ao lado da definição. 
 
 a) Um aluno muito chegado ao seu mestre:        
 
 b) Uma palavra usada para troçar dos crentes porque eles agiam como Cristo:    
 
 c) Significa “separados para Deus”:         
 
 d) Mostra que todos os crentes são parte da família de Deus:      
 
    Espero que o leitor tenha passado pela experiência do novo nascimento. Confio que seja parte da 
Igreja de Deus. Esta experiência é a coisa mais importante da sua vida. Pode ser um membro de uma 
igreja e ser chamado cristão. Mas deve nascer de novo para ser parte da Igreja de Deus. Faça-o agora! 
 
     
 
 
 
 




