Introdução à mobilização da igreja

Definição de igreja e seu papel
Antes de examinarmos como trabalhar com a igreja local, é necessário definir o que queremos
dizer com o termo “igreja”.
O Novo Testamento usa a palavra “igreja” das seguintes maneiras:
■ um encontro de seguidores de Jesus. Este é o uso mais comum da palavra.
■ um ajuntamento de crentes que se encontram numa casa
■ todos os crentes de uma certa localidade – as pessoas que pertencem a um grupo de
crentes, mesmo que não estejam reunidas
■ crentes de uma certa localidade, sob o cuidado de um grupo de presbíteros
■ todos os crentes em todas as partes – a igreja mundial.
Há elementos comuns em todas as descrições de igreja dadas no Novo Testamento. Estes são:

A igreja é a expressão da congregação divina aqui na Terra. Ela é o agente de transformação
principal de Deus no mundo. A diferença fundamental entre os usos da palavra “igreja” dados
acima é a localidade. Por exemplo, esta palavra pode se referir a um grupo de pessoas que se
reúnem numa casa ou a todos os crentes em todas as partes. Como a igreja é uma comunidade
de pessoas que seguem Jesus Cristo, é apropriado que elas se reúnam regularmente. Não
é possível para todos os cristãos do mundo se reunirem, por mais maravilhoso que fosse!
Portanto, os cristãos precisam se reunir em pequenos grupos, geralmente no local em que
vivem. O termo que usamos para este agrupamento é “igreja local”.
Este termo não se refere apenas aos crentes que se encontram num prédio construído
especialmente para este propósito. A “igreja local” pode se encontrar num prédio comunitário,
no saguão de uma escola ou na casa de alguém. Ela geralmente é sustentável e não deve ser
totalmente dependente de financiamento, pessoal ou recursos externos para a sua existência. A
definição de igreja local da Tearfund é, portanto, uma “Comunidade sustentável de cristãos
locais, acessível a todos, onde o louvor, o discipulado, o cuidado e a missão são colocados em
prática.” Neste livro, usamos o termo “igreja local” para nos referirmos a grupos como este e
usamos a palavra “igreja” sozinha para nos referirmos ao corpo mais amplo de Cristo.
Fonte: ROOTS 11: Parceria com a igreja local, Tearfund 2007, p. 7
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Igreja e Missão Integral

■ A igreja consiste num grupo de pessoas. (Nota: Igreja não se refere a prédios.)
■ O grupo de pessoas são seguidores de Jesus Cristo.
■ A igreja é a comunidade em que Deus vive através do seu Espírito.

