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LIÇÃO 6 
O Que Faz a Igreja por Si 

 
     Na última lição, vimos que a Igreja é como um corpo. Vimos que, apesar das pessoas serem 
diferentes umas das outras, elas podem constituir uma unidade. Concluímos a lição considerando o 
que podemos fazer pelo próximo. 
     Esta lição trata do mesmo tema. Temos um dever para com os outros crentes. Se não 
compartilharmos e fortalecermos os outros, estaremos a magoá-los. Podemos roubar-lhes a ajuda de 
que necessitam. Esta lição vai ajudá-lo a desempenhar as suas funções no corpo de Cristo. 
     Esta é uma lição pessoal. É para o leitor a aplicar. Deve, assim, descobrir e realizar o seu dever. 
Pode aprender muito sobre a Igreja. Mas isso não lhe trará nenhum benefício nem a si nem aos outros 
se não puser em prática o que aprender. Peça a Deus que o ajude a fazer isso. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Igreja que Reparte 
A Igreja que Fortalece 
A Igreja que Santifica 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever três formas de ajuda que os crentes podem prestar uns aos outros. 
Descobrir a sua responsabilidade para com os outros. 
 
A IGREJA QUE REPARTE 
Objectivo 1: Indicar de que modo se pode praticar comunhão bíblica. 
     Os primeiros Cristãos “E perseveravam na doutrina dos Apóstolos, e na comunhão, e no partir do 
pão, e nas orações” (Actos 2:42). 
    A palavra comunhão significa “amizade, ajuda e compartilhar”. Este compartilhar é profundo e 
pessoal. 
    Quando Paulo estava preso, não tinha esta comunhão. Creio que sentia a sua falta. Na sua carta à 
igreja de Filipos, Paulo fala muito da comunhão. Menciona a comunhão (cooperação) no Evangelho 
(Filipenses 1:5), comunhão no Espírito (Filipenses 2:1), comunhão (comunicação) no sofrimento 
(Filipenses 3:10), comunhão nas aflições (Filipenses 4:14) e comunhão no dar (Filipenses 4:15). 
 

Para Fazer 
 
1 Reveja esta discussão sobre a comunhão. Faça uma lista. Diga de que modos se manifestavam 
 a comunhão entre os primitivos Cristãos. 
 
             
 
             
 
             
 
2 Faça outra lista. Desta vez indique de que modo pode ajudar os outros por meio da comunhão. 
 Seja específico. Diga o nome dos Cristãos que necessitam de ajuda. 
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A IGREJA QUE FORTALECE 
Objectivo 2: Descrever de que modos pode praticar edificação espiritual. 
     Os termos comunhão e edificação estão relacionados. O primeiro reforça a ideia de “estar-se 
junto”. O segundo significa “construir ou fortalecer” Os crentes não só devem estar juntos mas 
também ajudarem-se uns aos outros. 
     Embora os crentes tenham a responsabilidade de se edificarem na fé (Judas 2), devem também 
edificar os outros. Quando os Cristãos se reúnem, todos têm algo que possa ajudar os outros. Embora 
sejam todos diferentes, “... Faça-se tudo para edificação” (1 Coríntios 14:26). 
     Este processo de edificação nunca termina. Pedro admoestou: “Vós, portanto... guardai-vos... antes, 
crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo” (2 Pedro 3:17-18). 
     Falando da Igreja, Paulo disse: “... mas veja cada um como edifica...” (1 Coríntios 3:10). “E, se 
alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 
palha” (1 Coríntios 3:12). A obra de todo o homem será provada. 
     De que modo podem os crentes ajudar a edificar a Igreja? A Bíblia sugere algumas respostas. Um 
dos meios é trabalhando pela paz na Igreja. “Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a 
edificação” (Romanos 14:19). Outro modo é pelo encorajamento. “Pelo que exortai-vos, uns aos outros, 
e edificai-vos, uns aos outros, como, também, o fazeis” (1 Tessalonicenses 5:11). Outra forma é pelo 
amor. “... a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor” 
(Efésios 4:16). Talvez a melhor maneira seja reflectir ou ser como Jesus. “Arreigados e sobreedificados 
nele, e confirmados na fé...” (Colossenses 2:7). 
 

Para Fazer 
 
3 Estude Efésios 4:11-16 e responda às seguintes perguntas: 
 
 a) Que contrasta Paulo no versículo 13?         
 
             
 
 b) Quantas vezes surgem as palavras crescer e edificar?       
 
             
 
 c) Porque dá Cristo os dons (v. 11) à Igreja?        
 
             
 
             
 
4 Já vimos a lista dos dons em Romanos 12:6-8. Veja agora uma outra que se encontra em                
 (1 Coríntios 12:28). Leia cuidadosamente colocando um X ao lado dos que Deus deu à igreja. 
 
   Apóstolos 
   Profetas 
   Doutores 
   Milagres 
   Dons de curar 
   Governos 
   Variedade de Línguas 
 
5 Ore a Deus e peça-Lhe que o ajude a edificar a Igreja. Pergunte-Lhe se, pelas suas acções tem 
 impedido a igreja de crescer. Vamos prometer ajudar a igreja. 
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A IGREJA QUE SANTIFICA. 
     Santificar relaciona-se com a palavra santo. Significa “ser separado por Deus. Os que foram 
santificados foram separados por Deus. Foram convocados. Devem ser santos como Deus é santo         
(1 Pedro 1:16). A Igreja é o “templo santo” (Efésios 2:21). O Espírito Santo foi derramado sobre a 
Igreja (1 João 2:20). 
     Num certo sentido, a Igreja é perfeita em Cristo. Por outro lado, está a mover-se para a perfeição. 
A santificação não é nem uma simples experiência nem uma cerimónia. Consiste em Cristo 
preparando a Igreja. Tal como a carta à igreja de Éfeso diz: 
 
“Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como, também, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou 
por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para a apresentar a si 
mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” 
(Efésios 5:25-27). 
 
     A Bíblia diz que devemos fazer o que pudermos para nos purificarmos ou nos limparmos (sem 
pecado). “ORA, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne 
e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus” (2 Coríntios 7:1). 
     Por outro lado, é Deus quem nos purifica. A verdade é que se nos julgamos a nós mesmos, não 
seremos condenados pelo Senhor. Isso significa que se examinarmos as nossas vidas e corrigirmos as 
acções pecaminosas, Deus não nos condenará por essas acções. 
     Em 1 Coríntios 11:31-32, lemos: “Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos 
julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados 
com o mundo.” 
 

Para Fazer 
 
6 Circule a melhor das duas respostas dadas entre parênteses. 
 a) A santificação é ( uma cerimónia / um processo contínuo ). 
 b) Quem purifica os crentes? ( Só o crente / Tanto o crente como o Senhor ). 
 
     Tenho uma filha. Como, por vezes, ela não procede bem, tenho de a corrigir. Quero ajudá-la a 
aprender o que é correcto. O mesmo se passa com Deus. Como Seu filho, sei que Ele me corrige. A 
correcção não é agradável mas sei que é para meu bem.  
     Hebreus 12:5-11 diz-nos que a correcção de Deus devia ser um encorajamento. Ensina-nos a 
respeitar Deus nosso Pai (v. 9). É para nosso bem e o nosso crescimento em santidade (v.10). 
Portanto, devemo-nos submeter à correcção de Deus. 
     Se os nossos irmãos ou irmãs em Cristo fizerem algo errado, devemos ajudá-los. Não devemos 
falar deles com outrem mas pessoalmente com eles. Devemos amá-los e tratá-los tal como sabemos 
que Deus nos trata a nós. 
     Por vezes, os incrédulos não aceitam Cristo por verem pecado na Igreja. Isso não deve acontecer! 
Paulo aplicou à Igreja de Coríntio as instruções de Cristo a este respeito (Leia I Coríntios 5:6-8, 13). 
Todo o crente deve fazer a sua parte para livrar a Igreja do pecado. 
 

Para Fazer 
 
7 Circule a melhor das duas respostas dadas entre parênteses. 
 a) Comunhão significa ( compartilhar / tornar santo ). 
 b) Edificar significa (construir / tornar santo ). 
 c) A Igreja está a ser preparada como uma noiva para ( a sua própria beleza / Cristo ). 
 d) Se um crente pecar, temos o dever de ( contar aos outros / falar com ele em particular ). 
 
8 Reveja esta lição. Preste atenção às suas respostas às perguntas 2 e 4. Agora, é altura de usar 
 os seus dons a favor da Igreja. Lembre-se que Cristo amou a Igreja. Peça a Deus que lhe dê 
 esse mesmo amor pelo “corpo de Cristo”. Depois, será fácil compartilhar, edificar e ajudar os 
 outros a serem santificados. 




