REVERBERAÇÃO DO DOMINGO 5/8/2018
DEUS ESTÁ REVELANDO CRISTO COMO O CABEÇA DA IGREJA

Vida da igreja
Domingo, 12/8, começam dois novos cursos da Escola Bíblia: Evangelhos 2 e Princípios de Deus
para a mutualidade cristã. Das 9h30h às 10h30.
Contribua com algum item para o café comunitário do domingo que acontece das 10h30 às 10h55.
Encontro Elas no sábado 18/8, às 15h30, no condomínio da Luciana Abud. Elaine Gava é a
palestrante.
Começam 2 novos PGs, ambos no escritório da CBMoema.
Quintas (início dia 16/8), quinzenal, das 19h às 20h30, para quem conheceu Jesus há pouco tempo,
liderado pelo Pr. Wilson Avilla.
Quintas (início dia 23/8), quinzenal, das 19h às 20h30, para que quer conhecer em que creem os
cristãos, liderado pelo Pr. André Gava.

Ore por isto
06 – Crianças de nossa comunidade, para que cedo reconheçam a necessidade da fé em Cristo.
Voluntários do CBMoema Kids.
07 – Confesse nominalmente seus pecados.
08 – Marcos Amado e sua esposa Rosangela, missionários em residência na CBMoema. Ele lidera o
alvo Missões Transculturais em nossa comunidade.
09 – Tem misericórdia de nós, homens de pouca fé, Senhor! Dá-nos uma fé inabalável e forte.
10 – Países que estão em guerra e em situação de pobreza extrema.
11 – Por um coração humilde: “Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior” – Lc
9:46.
12 – Pais da CBMoema, para que sejam uma mostra do amor de nossos Pai Celestial.

Provocações
 Que importância tenho dado à Igreja como corpo de Cristo?
 Qual minha compreensão sobre o papel de Cristo como o Cabeça da Igreja?

Texto bíblico
Colossenses 1:18

Ensino
Os versículos 15-20 do primeiro capítulo da carta aos crentes de Colossos têm sido chamados de
“Hino Cristão”. Nele, são encontradas treze afirmações sobre Cristo:










ELE É A IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL (v.15)
ELE É O PRIMOGÊNTIO DA CRIAÇÃO (v.15)
ELE É A PRÓPRIA ORIGEM DA CRIAÇÃO (v.16)
ELE É O AGENTE DA CRIAÇÃO (v.16)
ELE É O PROPÓSITO DA CRIAÇÃO (v.16)
ELE É ANTES DE TUDO QUE FOI CRIADO (v.17)
ELE É O SUSTENTADOR DA CRIAÇÃO (v.17)
ELE É O CABEÇA DA IGREJA (v.18)
ELE É O PRIMEIRO DENTRE OS QUE VENCEU A MORTE (v.18)






ELE É A ESSÊNCIA DE TODAS AS COISAS (v.18)
ELE É DETEM TODA A PLENITUDE (v.19)
ELE É O RECONCILIADOR DE TODAS AS COISAS (v.20)
ELE É O GRANDE PACIFICADOR (v.20)

Isso deve causar em nós (igreja) profunda impressão sobre a preeminência de Cristo e a
consequente importância de Seu corpo. Afinal, “Ele é supremo também por causa de Sua relação
especial com a Igreja”, como ensina Carlos Osvaldo Pinto. Ou seja, tal realidade deve promover em
cada crente um senso de privilégio muito grande por ser parte de algo tão elevado. No entanto, sem
sempre, é o que acontece.
É fácil falar mal da igreja, diminuindo sua importância e contribuindo para que ela seja menos
relevante. Claro que cada pessoa que se diz cristã pode ser levada a compreender a igreja em
alguma forma que o próprio Cristo não atribuiu aos que Lhe seguem. Alguns entendem que ela
deveria ser uma grande organização beneficente, outros que ela teria o dever de assumir
posicionamentos políticos, dentre tantos outros pontos de vista. E, com a influência do pragmatismo
característico dos nossos dias, a igreja, muitas vezes, volta-se para modelos „criativos‟, de
„resultados‟, mas sem o caráter bíblico indispensável.
Deus está revelando Cristo como Cabeça da Igreja, o que deve promover em cada um de nós
um senso de dedicação exclusiva e convicção de que Ele é o centro de todas as coisas,
inclusive de nossa existência pessoal.
Colossenses 1:18 contém a afirmação mais enfática sobre a centralidade de Cristo na Igreja,
confirmada em Efésios 1:22-23 e em Efésios 5:23.
O termo "cabeça" não aponta para Cristo como o regente da igreja, embora Ele o seja, mas para o
Seu ser, princípio da criação e redenção. Há várias implicações decorrentes dessa verdade. Ele é
o princípio da igreja na medida em que é seu poder e fonte de vida espiritual, assim como também é
fonte de autoridade. Dele, emanam vitalidade e força, capacidade para agir organizadamente (como
corpo bem ajustado) e para crescer (cf. Colossenses 2:19). Além disso, Ele é o padrão de
conformidade moral, já que seus discípulos participam de sua natureza como libertos que foram do
pecado.
Por fim, Ele tem a primazia dentre todas as coisas por ter sido o primeiro a ressuscitar como corpo
incorruptível, tornando-se o primogênito dentre os mortos.
Quando a Igreja está convicta de que Cristo é o Cabeça do Seu corpo, ela torna prático o ensino de
Bonhoeffer: “A chave para a comunidade cristã é aprender a deixar Cristo ser o mediador de
nossos relacionamentos”. Ela também se habilita para atender às necessidades de hoje, com
todas as pressões que estão sobre ela, como afirmou Schaeffer, sendo relevante por sua sã
doutrina, seu engajamento contextual e cultural (oferecendo “respostas sinceras a perguntas
sinceras”), pela redescoberta espiritual do evangelho nos corações (“espiritualidade verdadeira”) e
vivendo como comunidade cristã vital e extraordinária (“a beleza dos relacionamentos humanos”).

Perguntas para reflexão
 Sendo parte do corpo de Cristo, como devo viver em submissão a Ele como Cabeça da Igreja?
 Tenho permitido que Cristo seja o mediador de todos meus relacionamentos?

