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Grande é o meu Deus

A igreja na Pandemia
Texto base - At 20.28
O Deus da Bíblia é um Deus que tem sentimentos, não é insensível, indiferente ou alheio, que não se
importa. As suas obras demonstram isto de uma maneira bela, eloquente Deus da Bíblia e incomparável. A
igreja é uma instituiçãosenhor,Cristo a comprou com o seu sangue. Ele se entregou por ela e a ama (Ef
5.25), logo Deus está intimamente ligado a igreja. Como será então a igreja nesta Pandemia e pós pandemia?
I- UMA IGREJA CORPO, UNIDA
Jesus Cristo orou em favor da união da igreja, e a oração do Senhor em favor da sua igreja é fortemente
marcada pelo desejo de que os que pertencessem a ela fossem um como o pai e o filho são um (Jo 17.2123); A igreja em Jerusalém nos seus primeiros dias experimentou isso, estavam todos unidos e tinham tudo
em comum (At 2.44; 4.32); Paulo exorta os cristãos a descobrirem que a igreja, ao contrário de uma
organização humana, é um corpo vivo (Ef 4.1- 6,11-16; 1Co 12.20,25-27); A igreja é uma família onde
todos somos irmãos. “Por isso cantamos: Somos um em Cristo, somos um...” Neste corpo não pode haver
divisões; somos dependentes uns dos outros, estamos todos debaixo de uma só cabeça que é Cristo. Há um
só rebanho e um só pastor (Jo 10.16).
II - UMA IGREJA DE AMOR
Assim como Cristo orou em favor da unidade igreja, Ele também expressou o seu ardente desejo com
respeito ao amor ( Mt 5.38-48; Lc 9.53-56; Jo 13.34-35); O que pode fazer o amor na vida de uma igreja?
Vejamos o amor edifica a igreja (1Co 8.1); o amor une a igreja (Cl3.14); o amor elimina o mal da igreja (
Rm12.9,10,20,21); o amor cobre as faltas da igreja (1Pe 4.8); O mundo não está procurando uma igreja
mais rica ou mais pobre, mais piedosa, conservadora ou liberal etc. O mundo quer uma igreja de amor. O
mor é a marca, a identidade do cristão, o amor é a dívida que nunca pagamos, o amor é o ponto de
equilíbrio, o amor é o vinculo da perfeição, o amor é a obra do Espirito Santo em nós (Rm 5.5).
III - UMA IGREJA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO
Foi o Espirito Santo que, no dia de pentecostes, veio sobre os discípulos e outros irmãos reunidos no
cenáculo em Jerusalém e deu início a nova era. A igreja foi formalmente organizada naquele dia ( At 2);
Toda experiência da igreja no livro de Atos é calcada na ação, na dinâmica do paracleto do consolador, do
Espírito Santo (At 4.8-31; 6.3,5,10; 8.29; 9.31; 10.19; 13.2.4,9); Alegra-nos sabermos que, depois de mais
de dois mil anos de historia, de lutas refregas, heresias e tantas outras coisas, a igreja de Cristo está de pé
porque o Espírito Santo está com ela e com ela permanecerá até o dia quando a entregará pura, gloriosa,
em mácula, sem defeito, santa a Jesus Cristo (Ef 5.26-27). Jamais o Espírito Santo permitirá contenda,
facções, discórdia ou divisões. A igreja precisa ser submissa, obediente ao Espirito Santo. O que nós
precisamos é dar mais ao Espírito, é permitirmos que Ele nos encha, nos faça transbordar até que fluam rios
de águas vivas.
CONCLUINDO
Uma igreja assim é uma igreja segundo o coração de Deus. Vamos portanto, como igreja na pandemia e
pós-pandemia buscar, e cumprir nossas metas. Que haja unidade entre nós, como um é o Deus que amamos;
que haja amor entre nós como ama aquele que morreu por nós; e que o Espírito Santo tenha total liberdade
de agir entre nós.
Perguntas para Reflexão
1.Como tem sido sua experiência do cuidado espiritual da parte da igreja local na pandemia
2. Na sua percepção a pandemia enfraquece ou fortalece a igreja?
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