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VOCÊ É UM VERDADEIRO
MEMBRO DE IGREJA?

Conrad Mbewe

Muitos crentes vão à igreja da
mesma maneira que vão aos Correi-
os. Não sabem quem abriu a agência
ou a limpou. Não se importam com
quem mais ali está, exceto os funcio-
nários no balcão. Tudo que desejam
é enviar suas correspondências e ir
embora. Nem mesmo se interessam em
olhar rapidamente para as outras pes-
soas que estão na fila, a menos que
alguém lhes chame pelo nome. Se isto
acontece, então se voltam e conver-
sam um pouco com aquela pessoa.

Isto é o que acontece a muitos cren-
tes. Tudo que lhes interessa é desfrutar
do culto, do pastor e de sua mensa-
gem. Não sabem quem abriu o templo,
quem o varreu, colocou os hinários
nos bancos, etc. Tudo que desejam é
ouvir o sermão e desaparecer, voltan-
do para casa. Se alguém os cumpri-

menta, então param, conversam um
pouco antes de sumirem, retornando
para casa.

Com certeza, isso está errado.
Todo crente deveria ser um membro
ativo de sua igreja. Se você é culpa-
do desse tipo de atitude em relação à
igreja, deve parar. Precisa tornar-se
membro de uma igreja local e fazer
que sua membresia seja significativa.

Isto é o que Bíblia ensina com a
expressão �em um corpo�, encontra-
da no versículo que citamos no início.
Em sua conversão, você foi espiritu-
almente unido ao corpo de Cristo. Isto
acontece porque a salvação asseme-
lha-se a um pacote. Inclui regeneração,
justificação, adoção, habitação do Es-
pírito, etc. Um dos elementos deste
pacote é a união com Cristo, ou seja,
o processo pelo qual o Espírito Santo

Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual,
também, fostes chamados em um só corpo; e sede agradecidos.

       (Colossenses 3.15)
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o enxerta no corpo de Cristo, de modo
que você se torna um membro orgâ-
nico desse corpo (1 Co 12.12-13), ao
invés de um membro autômato.

É necessário que esta experiência
espiritual seja traduzida para termos
concretos por meio de sua deliberada
união visível a um grupo de crentes.
Por causa de nossa união espiritual
com Cristo, ajuntar-se a um grupo de
crentes tem de ser desejado por você.
Precisa haver em você o desejo de
pertencer ao povo de Deus, que cons-
titui a família dEle. Isto é o que sig-
nifica ser membro de uma igreja: é
uma expressão externa e objetiva de
uma experiência subjetiva e íntima.

O Novo Testamento não menciona
qualquer coisa a respeito de crentes
que não se importam com a igreja e
vivem isoladamente a vida cristã, an-
dando para lá e para cá. Você tem de
pertencer a uma igreja local. Existem
muitos crentes que são semelhantes a
ervas aquáticas, vivem flutuando de
igreja em igreja. Não pertencem à
membresia de nenhuma delas, mas
estão presentes a todas as �poderosas�
reuniões da cidade. Onde for aberta
uma nova igreja, ali os encontraremos.
E, se outra igreja for estabelecida, tais
crentes mudarão para ela.

O seu crescimento espiritual é o

motivo pelo qual Deus deseja que
você se torne membro de uma igreja.
Tornar-se membro ativo de uma igre-
ja não é opcional ao seu crescimento
na santidade. As inevitáveis implica-
ções de pertencer à membresia de uma
igreja podem ser resumidas na pala-
vra �responsabilidade�, sendo esta
uma responsabilidade que temos in-
diretamente para com Deus e dire-
tamente uns para com os outros. Con-
sidere o exemplo dos discípulos a-
presentado no Novo Testamento (At
2.42-47; 4.32-35).

Este é o motivo por que sua mem-
bresia a uma igreja não pode consistir
apenas de um registro formal no rol
de membros. Precisa ser expressa em
envolvimento prático em toda a vida
da igreja. Torne-se semelhante a um
filho que se envolve positivamente nas
tarefas do lar.

Você é um verdadeiro membro de
igreja? Se não, acabe com essa atitu-
de imediatamente! Se é membro de
uma igreja, você é responsável? Existe
uma diferença real entre você e os
visitantes? Pense sobre os membros
de sua igreja, você os conhece, está
orando e se interessando por eles, a
fim de ajudá-los em suas necessida-
des? Torne-se agora um responsável
membro de igreja.

É possível ser diligente em nossa religião
e distante em nosso relacionamento.

   John Blanchard


