
 

 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO 

SEMANA 4: O Evangelho Leva-nos a Prestar Contas 

Texto Básico:  Hebreus 10.19-25 

Recordando Conceitos. 

- Cristo morreu por nós para que façamos parte de um 

CORPO, portanto, no cristianismo não espaço para 

crente “carreira solo”; 

- Quando abrimos mão da vida comunitária, perdemos 

uma série de bênçãos que só podem ser vividas em 

conjunto, tais como: Comunhão (1 Jo. 1.7); 

Compartilhamento (Rm. 12.13a); Partilha da alegria e 

sofrimento (Rm. 12.15); Hospitalidade (Rm.13b); a 

Ceia do Senhor (1Co. 11.25); Disciplina eclesiástica 

(Mt. 16.18); 

 Agora que já entendemos as bênçãos que 

perdemos quando deixamos de congregar, vamos dar 

um passo adiante. Vamos tratar de um assunto 

delicado, porém, extremamente necessário: A 

Necessidade de Prestar Contas à Igreja. Peço que não 

se assuste, mas não podemos deixar de falar sobre 

isso. Sei que “prestação de contas” não é uma 

expressão simpática numa época em que as pessoas 

tostam de ser senhoras de si e sequer os prestam 

contas a seus pais, porém, o nosso ingresso no corpo 

de Cristo não implica apenas em direitos e bênçãos, 

mas também em deveres. A prestação de contas é mal 

compreendida hoje em dia. As pessoas pensam que a 

igreja existe para policiar as pessoas, esperando um 

momento oportuno para apontar o dedo na face do 

outro e julgar. Na verdade, do ponto de vista bíblico, 

ela visa o contrário. É a forma que temos de dizer: “nós 

odiamos o pecado e amamos a santidade, por isso 

advertimos aqueles que estão conosco” – Tg. 5.19-20. 

 A maior parte da disciplina eclesiástica irá 

começar com uma situação privada. e terminará assim 

(Mt. 18.15-20). Alguns pecados são públicos (1 Co. 

5.1-13) e precisam ser tratados publicamente. Paulo 

faz o mesmo em Filipenses 4.2-3 quando ele pede que 

Evódia e Síntique sejam reconciliadas. A disciplina 

também é necessária para informar à igreja que a 

liderança está ciente e está agindo em conformidade 

com os ensinamentos da Bíblia. Nesse caso, a fofoca é 

suprimida e a igreja é lembrada da sua 

responsabilidade de CUIDAR das pessoas envolvidas 

em pecado. 

 Para os mais jovens, a prestação de contas 

começa em casa. Se há um pecado a ser advertido na 

vida de um adolescente, por exemplo, prioritariamente 

os pais devem fazê-lo sem necessidade de tratamento 

direto na igreja. Esta seria uma “segunda instância”. 

Por outro lado, há pessoas que estão longe da família 

(jovens que saem de sua cidade para estudar ou 

trabalhar fora, por exemplo) e também há aqueles 

cujos pais e familiares não são crentes. Neste caso a 

igreja passa a ser a “primeira instância” de socorro 

espiritual desse crente. Todos nós precisamos de 

orientações e de pessoas para colocarem “freios” em 

nós. Se a pessoa não prestar contas a Cristo, por meio 

da igreja, com certeza prestará a outros de uma forma 

muito mais cruel. Precisamos de limites e não somos 

bons “auto disciplinadores”. Em nosso texto básico, o 

autor da carta aos Hebreus faz uma contraposição 

interessante no vers. 25. Vou utilizar a Nova Versão 

Internacional para dar mais clareza ao texto: “não 

deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o 

costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos 

uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se 

aproxima o Dia”. Entendeu a preocupação do autor? É 

como se ele dissesse “se você deixar de congregar vai 

perder o encorajamento mútuo que seus irmãos em 

Cristo fornecem, sua fé vai esfriar e o Grande Dia está 

chegando! Como você estará no dia do juízo?  O autor 

não está preocupado com a arrecadação de dízimos 

da igreja, não está preocupado com relatórios, 

números, estatísticas, com o cargo do faltoso. Antes 

está preocupado com o esfriamento espiritual causado 

pelo isolamento de alguns membros. 

 Muitos não gostam de prestar contas à igreja 

porque infelizmente, de fato, muitos pastores e líderes 

vivem a procurar “pêlo em ovo” na vida das pessoas. 

Parecem “delegados de Deus” com uma arma 

apontada aos membros. Não é disso que estamos 

falando. Nossa preocupação deve ser a honestidade e 

o comprometimento para obedecer a Cristo acima de 

tudo. Prestar contas, ser pastoreado, não serve apenas 

para quando erramos, mas é um instrumento 

preventivo do pecado, na busca da santidade. Por isso 

nós precisamos de uma igreja local. Devemos prestas 

contas, levar os fardos dos outros (Gl. 6.2), servir e 

adorar. E os outros precisam de nós. 

Pense Nisso! 

 

Perguntas para reflexão: 

1) Você sabe qual é o processo de membresia de 

nossa igreja? Já buscou o batismo e a pública 

profissão de fé? 

 

2) A ideia de prestar contas à igreja é nova para 

você? Como essa ideia de saber que a igreja é 

responsável por você muda sua maneira de 

pensar sobre o pecado? 

  


