
 

 
 

A CASA QUE NÓS SOMOS 
 
Dia 6 | Ser igreja é ser família 
 
 

PALAVRA 
 

“Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo            
santo e membros da família de Deus.” Efésios 2.19 (NVT) 

 
Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos (1Jo 3.1). A                   
igreja sonhada por Deus não é um local ou uma reunião, mas uma família em que as                 
pessoas de todos os lugares, idades ou condições sociais encontram acolhimento e            
amor. O Senhor poderia ter nos aceitado no seu Reino apenas como escravos, mas              
sempre planejou nos adotar como filhos por meio de Jesus (Ef 1.5). Como parte da sua                
família, Deus nos deu o seu próprio Espírito Santo para confirmar como nos ama e               
valoriza (Rm 8.15-16). Assim, a dupla missão da igreja é chamar outras pessoas a              
pertencerem a essa família por meio da fé em Cristo (Gl 3.26-29), enquanto ajudamos              
uns aos outros a buscar a santidade (Ef 4.22-24). Não podemos confundir os             
frequentadores dos cultos com membros da família, pois a Bíblia afirma que somente os              
que receberam a Jesus para um relacionamento podem ser chamados filhos de Deus             
(Jo 1.12). A igreja é a iniciativa divina de usar pessoas imperfeitas para o propósito               
perfeito de amar uns aos outros (Cl 3.14). Sabemos que a família cristã, como qualquer               
outra família, possui falhas e dificuldades, contudo Jesus não se envergonha de            
chamar-nos de irmãos (Hb 2.11). Cada membro da família de Deus deve ajudar os              
outros a se tornarem a imagem de Cristo, exemplo para todos os irmãos (Rm 8.29). A                
igreja que Deus sonhou está em plena construção nos dias atuais. Tanto no crescimento              
numérico, chamando pessoas para a família, como no crescimento espiritual, ensinando           
a obedecer a tudo o que o Senhor nos ordenou (Mt 28.19-20). 
 
Para ter consciência de que faz parte da família de Deus, coloque o versículo na               
primeira pessoa (Portanto, eu já não sou...) e repita em voz alta até ter memorizado               
completamente, inclusive com a referência. Cite o versículo decorado à primeira pessoa            
que encontrar depois desse momento. 
 

 

ANOTAÇÕES  
 

1. Explique com as suas palavras o que significa ser estrangeiro e forasteiro em um              
país. Por que não somos mais assim na família de Deus? 

 

 



 

2. Qual a herança que temos ao fazer parte da Família de Deus? Confira sua              
resposta em 1Pe 1.3-4 e Ef 1.18-19. 

 
3. Preencha a cruzadinha 

a) O que nos tornamos ao recebermos a Cristo? (Jo. 1.12). 
b) Do que Cristo nos livra quando somos de sua família? (Lc 20.36) 
c) Do que somos perdoados pelo Senhor quando pedimos? (Sl 32.2 e 5) 
d) O que a igreja deve incentivar até a volta de Cristo (Hb 10.24-25) 

 

 
 

PRÁTICA 
 
( ) Eu decido manifestar publicamente que sou parte da família de Deus falando a               
um(a) amigo(a) agora mesmo. 
  
( ) Eu decido manifestar publicamente que sou parte da família de Deus participando do               
próximo batismo na minha igreja. 
 
( ) Eu decido buscar a santidade como concidadão do povo santo e portador(a) do               
Espírito Santo. Farei a seguinte atitude: ______________________________ 
 
( ) Eu decido incentivar meus irmãos __________ e __________ a fazerem a seguinte              
atitude _________________________ para se tornarem a imagem de Cristo. 
 
 

 
ORAÇÃO   
 
Agradeça ao Senhor por ser parte de sua família. Agradeça pela herança eterna e pelas               
maravilhosas promessas destinadas aos filhos. Peça “que o Senhor faça crescer e            
transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e que ele fortaleça os seus                 
corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai” (1Ts             
3.12-13). 

 


