ESTUDO SOBRE “NOVOS
CONVERTIDOS”
Tema Bíblico estudado no dia 11 de Fevereiro de 2016. Tema definido para tirar dúvidas e uma orientação (
disponibilizado todas as semanas). Saiba mais em www.gracajovem.com.br

Este é um estudo bíblico para novo convertido, uma orientação cristã. O
primeiro questionamento do recém-convertido é: “Aceitei Jesus, e agora?” Essa é
uma boa pergunta que poderá acarretar muitas outras respostas.
Hoje em dia está ocorrendo um evento único na história eclesiástica, que são
aquelas pessoas que se professam cristãs, mas que não tem uma igreja para
congregar. Não ter uma igreja é errado e não bíblico. Hebreus 10:25 ensina:
“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.”
Todo cristão precisa de uma igreja, aliás, explica-se a nossa existência quando
entramos na presença de Deus. O crente é explicado no culto, na igreja. Local de
crente é na igreja. Não é bíblico o crente que não tem igreja.
A origem da palavra igreja vem do grego Ekklesía, que significa “os chamados para
fora”. (Hebreus 12.23) Na Grécia antiga identificava uma assembleia, em que um
arauto convocava as pessoas para uma reunião. A igreja de cristo fomos
convocados, tirados “para fora” do mundo e postos em uma posição privilegiada
em Cristo. ( Efésios 2.6) A igreja foi fundada pelo próprio Cristo, portanto Ele é o
fundamento dela. Não se trata de uma invenção humana. Leia Mateus 16.15-19.
1. A FINALIDADE DA IGREJA
1. Adoração – Somos adorados por natureza! Deus pôs um espírito no homem
para essa finalidade. Quando estávamos mortos espiritualmente (em nossos
pecados) não podíamos adorá-lo da forma que lhe agradasse. O que Deus
fez então em nós? Em Efésios 2.1-5 lemos assim: “E vos vivificou, estando
vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo
o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito
que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós
também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade
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da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os
outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito
amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos
ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais,
em Cristo Jesus.” Agora uma vez vivificados espiritualmente, podemos
adorá-lo em espírito e em verdade conforme o que Jesus falou em João
4.23,24: “ Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que
assim o adorem”. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem
em espírito e em verdade”.
2. Edificação espiritual – Saímos de um mundo cheio de engano. ( 1Jo 5.19)
Como novas criaturas em Cristo precisamos ser edificados na Palavra da
Verdade. ( João17.17) Para isto Deus colocou na igreja pessoas
capacitadas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Em Efésios 4.11-14
está escrito assim: “E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos á unidade da fé e
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, á medida da estatura
completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que,
com astúcia, enganam fraudulosamente.” Portanto é extremamente
importante se congregar a fim de não correr o risco de cair no engano
novamente. Em Hebreus 10.25 lemos: “ Não deixando nossa congregação,
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tantos
mais, quantos vedes que se vai aproximando da alegria.
3. A ceia do Senhor – Foi instituída por Cristo na noite em que foi traído.
Primeiro participou da ceia pascal com os seus discípulos e depois instituiu
sua própria ceia. Esta foi a ultima páscoa, pois o verdadeiro sentido da
páscoa aponta para o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Na ceia ele
comemorou sua vitória sobre o pecado e a morte mediante seu iminente
sacrifício de Cristo por nossos pecados. Na ceia ele comemorou a sua vitória
sobre o pecado e a morte mediante seu iminente sacrifício na cruz. O pão e
o vinho são os elementos da Ceia. O pão significa receber pela fé a vida de
Jesus. Assim como o pão nos fortalece fisicamente, Jesus, o Pão vivo que
desceu do céu, a sua Palavra a qual nos fortalece espiritualmente. ( Jo 6.4851) O cálice e o vinho representam o sangue que ele derramou por nós.
Esta é a simbologia da Nova Aliança ( Lc 22.20) Trata-se do novo pacto
predito pelo profeta Jeremias. (Jr 31.31-34) Jesus falou sobre o cálice
quando ele estava orando no Getsêmani. Ele representa os pecados de todo
o mundo os quais levou sobre si mesmo. Em seu sofrimento ele suou
grandes gostas de sangue no Getsêmani.(Lc 22.44) Além disto a Ceia do
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Senhor anuncia também a morte de Cristo até que Ele venha. ( Lc 22.18) ( O
arrebatamento da igreja)
4. Só existe um evangelho verdadeiro – O livro de Atos começa assim: “ Fiz o
primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a
fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter
dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera.”
(Atos 1.1-2). Em Gálatas 1.8,9 o apóstolo Paulo diz: “ Mas, ainda que nós
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos
tenho anunciado, seja anátema.” Anátema significa maldito. O que os
apóstolos escreveram foi revelado por Cristo. O apóstolo Paulo se
expressou assim: “ Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas
pela revelação de Jesus Cristo.” (Gálatas 1.12).
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