
 

Outubro – No. 143 
 

O que é a igreja? 
I Pedro 2.9-10 

 Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
 

1. O que é a Igreja para você? 
2. Qual é o seu papel na Igreja? 

 
Aprender 
 
"Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele 
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, 
não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia” — I Pedro 2.9-10 
 
Nós somos a Igreja, o Corpo de Cristo, a Família de Deus neste mundo! 
Nós somos o sonho de Deus. 
Nós somos o sacerdócio real. 
Nós somos ministros do Rei Jesus. 
Nós somos seus representantes neste mundo. (II Cor 5.20 — Embaixadores) 
Nós temos pleno acesso a Ele, ao Rei dos Reis e Senhor dos senhores. 
Nós somos a nação santa. 
Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Satanás não tem 
nenhum acesso a nós, a não ser que cedamos território para ele, dando-lhe 
brecha. 
Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquEle que nos chamou. 
  
 
Refletindo 
 
Qual é a nossa missão como Igreja, baseado em I Pedro 2.9B? 
 
Aplicando 
 

• Você tem cumprido sua missão como Igreja? 

• Como isso tem ocorrido na prática? 
• Quais são as ações que o GCEM que participa (que é a Igreja nas 

casas), fará para este mês para cumprir sua missão como Igreja? 
• Façam uma relação de pessoas que cada um deseja alcançar. 

Orem por cada pessoa. Tracem uma estratégia juntos para convida-los 
para serem parte do sonho de Deus e se tornarem também parte da 
geração eleita, sacerdócio real e nação santa. 

• Encerrem orando uns pelos outros, provocando milagres uns na 
vida dos outros. Multiplique o grupo em minigrupos de três pessoas 
para facilitar a ministração uns aos outros. 
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