
Como se tornar um cristão 
  
Deus tem um "padrão de som palavras" para a fé cristã e estamos a "hold" para este 
padrão (2 Tim. 1: 13). Padrão de Deus é parte da "porta estreita" que conduz à vida 
(MT. 7: 13-14) e este padrão, se as pessoas vão usá-lo, elimina confusão religioso e 
religiosa divisão (comparar 1 Coríntios 14: 33). Quando as pessoas são ignorantes do 
padrão de Deus ou rejeitam alguma parte dele, haverá centenas ou milhares de 
diferentes grupos religiosos que todas professam ser "Cristão". Os verdadeiros 
seguidores de Cristo sabem que Deus tem uma maneira específica de fazer as coisas 
e é essencial para "manter o padrão" (comparar 1 Coríntios 4: 17). 
Uma das partes mais elementares do padrão de Deus é encontrada na conversão (a 
maneira que alguém se torna um cristão). Conforme demonstrado pelo gráfico 
seguinte, padrão de Deus para conversão requer fé (crença), arrependimento (uma 
viragem do pecado), confissãoe batismo (imersão em água) para o perdão dos 
pecados. 
  

Versículo 

bíblico 
Comando de Deus Comando de Deus A bênção 

Mk. 16: 16: Acredito e ser batizado Salvo 
Atos 2: 38: Se arrepender e ser batizado Remissão de pecados 

Atua 22: 16: Surgem e ser batizado Lavar pecados 

  
As informações em Mk. 16: 16 tem sido comparado a um trem; assim como Boxcards 
são Unidas juntamente com um cabeçote, assim que a palavra "e" junta-se juntos os 
comandos de "desmentembatismo"e"f" (Jesus disse que uma pessoa deve acreditar e 
ser batizado antes ele pode ser "salvo"). Uma vez que aqueles em Atos 2 tinham 
ouvido e acredita-se que os fatos do evangelho (Atos 2: 37), eles foram aconselhados 
a "arrepender-se e ser batizado" assim que eles poderiam receber o "perdão dos 
pecados" (Atos 2: 38). As informações em Atos 2 também oferecem uma ilustração 
excelente de arrependimento, uma palavra que significava "para"mudar para melhor. 
PEssoas que tinha anteriormente odiava Jesus (Atos 2: 36) se arrependeu (eles 
começou a amar e seguir Jesus). Depois que as pessoas acreditam e arrepender-se, 
eles são ser batizado, um ato que "lava afastado pecados" (Atos 22: 16). 
Além de passagens no gráfico anterior, a Bíblia também explica a finalidade do 
batismo em Gálatas 3: 27 (Paul disse batismo coloca as pessoas "em Cristo"). Se uma 
pessoa é velha o suficiente para ser responsáveis por suas ações, ele é "em Cristo" ou 
"fora de" Cristo. Se uma pessoa é velha o suficiente para ser responsável por suas 
ações e ele está "fora de Cristo", ele tem nenhum bênçãos espirituais, uma das quais 
é salvação (2 Tim. 2: 10). Aqueles que estão "em Cristo" têm todas as bênçãos 
espirituais (EF 1: 3), um dos quais é salvação. De acordo com Gálatas 3: 27, uma 
pessoa não entra "em Cristo" até que ele tenha sido batizado corretamente. 
     Além de Jesus e Paul dizendo que o batismo é parte do processo de salvação, há 
as informações no 1 PET. 3: 20-21. Peter descrito como água serviu como uma linha 
divisória para Noé e sua família (Deus usou um dilúvio para separar o salvou de lost, 
Gen. 6-7). Água levantada a Arca e aqueles em que a segurança e a água causaram o 
não salva a afogar. Na verdade, Peter disse a Noé e sua família foram "salvos através 
da água" (1 PET. 3: 20). Peter também disse que há uma semelhança"true" para as 



pessoas hoje e esta semelhança"true" é "batismo" (1 PET. 3: 21). Em outras palavras, 
agora just como água separados a salvo de lost no mundo antigo, então água 
(batismo) divide o salvou do lost sob a era cristã (ver novamente o gráfico anterior). 
Peter Note ainda como o batismo não é para o "imundícia da carne" (que é não um 
processo para remover a sujeira física), 1 PET. 3: 21. O batismo é para filth espiritual 
— sin— como explicado em Atos 2: 38 e Atos 22: 16. 
Não houve nenhum poder especial em inundações que separava Noah não salvos e 
não há nenhum poder especial na água que agora é usada para batizar as pessoas. 
Nossa justificação do pecado vem através do sangue de Jesus (Paul fez esta 
observação em ROM. 5: 9 e explicou como esse processo funciona em ROM. 6: 1-4). 
Como demonstrado pelo gráfico a seguir, que é fornecido por cortesia de Ministérios 
de cuidar de nós, pecadores acessar os benefícios do sangue de Jesus, reenacting 
morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Depois que uma pessoa acredita, ele é 
não salvos. O crente deve experimentar uma "morte". Esta morte é outra descrição de 
arrependimento (pessoas devem virar do pecado. Comparar Col. 3: 7; Atos 2: 38. LC. 
13: 3; Atos 17: 30). Pessoas "devem morrer para o pecado" Arrependei-(vos) para não 
"morrem em pecado" (perecer eternamente no inferno). 
 

 



 
Depois que uma pessoa tem acreditado e se arrependeu (morreu ao pecado), ele está 
pronto para reconhecer que Jesus é o filho de Deus (Atos 8: 37; 1 Tim. 6: 12) e, em 
seguida, ser "sepultado com Cristo pelo batismo" (ROM. 6: 4). Depois que uma pessoa 
tem sido batizada corretamente, ele tem "novidade de vida" (ROM. 6: 4). 
Muitos acreditam que a "vida nova" (a salvação, perdão dos pecados e bênçãos 
espirituais de tudo) vem antes de batismo, mas a Bíblia diz repetidamente isto é 
incorreto. Jesus disse que uma pessoa é "salva" depois de ser batizado (MK. 16: 16). 
Pedro disse que uma pessoa tem o "perdão de seus pecados" depois de ser batizado 
(Atos 2: 38). Ananias disse pecados são "lavados" sendo batizado (Atos 22: 16). Paul 
disse "batismo" coloca as pessoas em Cristo (Gálatas 3: 27). Uma pessoa recebe "vida 
nova" depois de batismo (ROM. 6: 4). Jesus disse que uma pessoa deve ser "nascida 
anew" (Jn 3: 3) e este novo nascimento exige água (Jn 3: 5). Deus tem um padrão 
específico para a salvação e esse padrão exige que as pessoas têm fé, se arrepender 
de seus pecados, confessar que Jesus é o filho de Deus e ser "sepultado com Cristo" 
para o "perdão de seus pecados". 
     A descrição do batismo como um "sepultamento" (ROM. 6: 4 e Col. 2: 12) nos diz 
que batismo Bíblia requer imersão (fazemos não enterrar algo por aspersão ou 
vazamento sujeira sobre ele). Um enterro significa algo ou alguém é coberto e isso é o 
que requer o batismo do Novo Testamento (uma pessoa é submergida e assim coberta 
pela água). Quando João estava batizando as pessoas, seu batismo necessária "muita 
água" (Jn 3: 23). Na verdade, este versículo diz que João batizou neste lugar "porque" 
não havia muita água lá. 
Batismo para o perdão dos pecados é uma parte essencial do padrão de Deus para a 
conversão, mas isso é apenas uma característica do cristianismo do Novo Testamento. 
Deus também criou um lugar especial chamado "Igreja" (esta palavra descreve asalva). 
Jesus prometeu "construir sua Igreja" (MT. 16: 18) e esta promessa exigia que ele 
morrer uma morte horrível (Atos 20: 28). Jesus construir sua Igreja e ele construiu 
apenas uma igreja (Observe que em MT. 16: 18 a palavra "Igreja" está no singular). 
No EF 1: 22-23 Paul descreveu a "Igreja" como Jesus "corpo" ("para a Igreja, que é seu 
corpo"). Dito de outra maneira, Paul afirmou que as palavras Igreja e corpo são 
intercambiáveis ("Igreja" e "corpo" descrevem a mesma coisa). O significado deste fato 
é visto no EF 4: 4, um lugar onde Paulo disse Deus tem apenas "um corpo". Uma vez 
que ore é apenas "um só corpo" (EF 4: 4), e este "um corpo é a Igreja" (EF 1: 22-23), 
ore é uma igreja que tem a aprovação de Deus. Muitas outras igrejas podem ser 
encontradas no mundo, mas essas igrejas não fazem parte da igreja construída por 
Cristo. Estas outras igrejas são falsos grupos que foram criados pelos homens (MT. 15: 
8-9) e Jesus disse a esses grupos serão um dia ser destruídos porque Deus construí-
los (MT. 15: 13). 
O problema com igrejas falsas é tão ruim que Jesus disse: "não cada um disse-me, 
Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus; mas ele que faz a vontade de meu pai que 
está nos céus. 22 Muitos vão dizer para mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós não 
profetizar por teu nome e por teu nome expelir demônios e teu nome fazer muitas obras 
mighty? 23 E, em seguida, será professam-lhes, eu nunca soube que você: afastar-me, 
ye que funcionam iniqüidade"(MT. 7: 21-23). 
Se queremos realmente amar e servir a Deus, temos de identificar e trabalhar com uma 



verdadeira Igreja de Jesus em vez de um grupo de falsa. A Bíblia nos ajuda a identificar 
qual Igreja é direita através das Escrituras. podemos identificar a Igreja certa usando o 
"padrão" (2 Tim. 1: 13) encontrado na palavra de Deus. O padrão para a Igreja de 
Cristo inclui coisas como como as pessoas se tornam cristãos, como a Igreja de Jesus 
adora, como Igreja do Senhor é organizada e o que fazem os seus membros. 
Como já explicado na informação anterior, uma das marcas de identificação da Igreja 
de Jesus é encontrada em como as pessoas são salvas: pessoas devem crer (HEB. 
11: 6). se arrepender de seus pecados (LC. 13: 3; Atos 17: 30). reconhece que Jesus é 
o filho de Deus (ROM. 10: 9) e ser batizado para o perdão dos pecados (Atos 2: 38; 22: 
16). A Bíblia não fala de coisas como "aceitando Jesus no coração," "oração do 
pecador dizendo", ou "rezando receber Cristo". 
Depois que uma pessoa segue padrão de Deus para conversão conforme discutido no 
parágrafo anterior, a Bíblia diz que Jesus "adiciona" uma pessoa à sua Igreja (Atos 2: 
47, KJV). As igrejas construídas por homens (grupos de falsificação), as pessoas 
muitas vezes "join" a Igreja ou eles são "votaram" nele. Atos 2: 47 diz a participação na 
Igreja de Jesus é controlada pelo próprio Senhor. Dito de outra forma, as pessoas não 
podem "entrar" a Igreja do Novo Testamento. Nem podem eles ser votados nele. As 
pessoas tornam-se automaticamente membros do mesmo depois que eles seguem 
padrão de Deus para a conversão. 
A Igreja do Novo Testamento também pode ser reconhecida pelo que ele faz. Depois 
que as pessoas tornaram-se os cristãos no dia de Pentecostes (Atos 2: 36-38), Lucas 
diz que eles "contínuo stedfastly no ensino dos Apóstolos e companheirismo, na fração 
do pão e as orações" (Atos 2: 42). Esta passagem mostra que parte do exemplo de 
Deus envolve a reunião em uma base regular e fazer as coisas listadas neste versículo. 
Grupos mais religiosos estão empenhados em "oração" e "fellowship," mas é mais não 
"firme" com as outras duas características em Atos 2: 42 (o "ensino dos Apóstolos" e "a 
quebra do pão"). 
Igreja de Jesus pode ser parcialmente identificada por seu cumprimento rigoroso da 
doutrina dos Apóstolos (as informações que temos agora na Bíblia). De seguir as 
regras e os ditames dos homens (MT. 15: 9), os membros da Igreja de Cristo usam a 
Bíblia como seu único guia. Novo Testamento cristãos sabem que Deus deu a "lei 
perfeita da liberdade" (Jas. 1: 25) e esta informação dá-lhes "todas as coisas que dizem 
respeito à vida e à piedade" (2 PET. 1: 3). Dito de outra maneira, o Novo Testamento 
completo "fornece-na todos bom trabalho" (2 Tim. 3: 16-17). Assim, os cristãos do Novo 
Testamento (aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo) dependem exclusivamente 
esta "forma de ensino" (ROM. 6: 17) para o "padrão" (2 Tim. 1: 13) que necessitam 
para servir e adorar a Deus "na verdade" (Jn 4: 24). Igrejas falsas dependem de 
credos, informações de sua sede"Igreja", Igreja de manuais, etc. 
Atos 2: 42 refere-se também a "fração do pão" (ou seja, a Ceia do Senhor. O texto 
grego literalmente diz "a fração do pão"). Esta instrução diz-no primeiro século cristãos 
participava da Ceia do senhor em uma base "firme". Outras passagens reforçam o fato 
de que os membros da Igreja de Jesus levou a Ceia do Senhor em uma base regular. 
Por exemplo, Paul falou sobre os assemblies coríntias em 1 Coríntios 16: 2. O 
Corinthians estavam reunidos em todos os Domingos (este ponto é expressa muito 
bem no NAŞB) e o Corinthians estavam trazendo os itens para a Ceia do Senhor para 
suas assembléias semanais (1 Coríntios 11: 20). Embora o itens para a Ceia do senhor 



estavam sendo utilizados de forma abusiva, o Corinthians sabiam que estavam para 
trazer os elementos para a Ceia do Senhor todos os domingos. Esta foi a prática de 
Corinto, bem como todas as outras congregações que praticavam o cristianismo do 
Novo Testamento (1 Coríntios 4: 17). 
Em Atos 20 Lemos de um tempo quando Paul foi com alguns companheiros cristãos e 
este grupo realmente esperou para o "primeiro dia da semana" (Atos 20: 6), domingo, 
até a Ceia do senhor se observou (Atos 20: 7). Apesar de Paul estava com pressa 
(Atos 20: 16), ele esperou sete dias para que ele poderia encontrar-se com 
companheiros cristãos no "primeiro dia da semana" (Atos 20: 6) e participar da Ceia do 
Senhor (comunhão). Estas informações correspondem perfeitamente com atos 2: 42, 
um texto que diz que os primeiros cristãos "continuaram firmemente na fração do pão." 
Os membros da Igreja de Jesus participam da Ceia do Senhor todos os domingos. Nas 
igrejas construídas por homens, as pessoas podem participar da Ceia do senhor uma 
vez por ano, duas vezes por ano, uma vez que um quarto, ou uma vez por mês. 
Se adoradores tem a Ceia do senhor menos frequentemente do que uma vez por 
semana, eles "tirar" parte do que Deus destinados à adoração e assim alterar comparar 
de divina padrão (de Deus Rev. 22: 19). Se pessoas oferta a Santa Ceia mais de uma 
vez por semana, eles "adicionar a" de Deus divina padrão e são também culpado do 
pecado (compare Rev. 22: 18). Se as pessoas não têm domingo, o "primeiro dia da 
semana," como seu dia especial para honrar a Deus em adoração (1 Coríntios 2: 16), 
eles também falhar a seguir parte do Novo Testamento padrão e, portanto, não fazem 
parte da Igreja da Novo Testamento. 
     Além de identificar a Igreja do Novo Testamento por meio de seu padrão para 
conversão, a maneira que as pessoas se tornam membros da Igreja, o cumprimento 
rigoroso das Escrituras e tendo a Ceia do senhor todas as semanas, a Igreja do Novo 
Testamento pode ser identificada por seus ensinamentos em dar. Muitos grupos 
religiosos apelam aos não-cristãos para fundos ou eles se envolver em coisas como 
cozer vendas e lavagens de carro. O primeiro século cristãos, que eram membros da 
Igreja do Novo Testamento, "teve nada de gentios" (o 3 não salva, Jn 7). Hoje 
membros da Igreja neotestamentária ainda satisfaçam todas as suas obrigações 
financeiras através de contribuições de livre-arbítrio dos membros; Os cristãos do Novo 
Testamento não querem nem esperar não-membros para contribuir em nada para a 
obra do Senhor. 
Igreja de Cristo também pode ser identificada pela quantidade de dinheiro que as 
pessoas dão. Muitos grupos religiosos dizem a seus membros para "dízimo" (dar 10% 
de sua renda). Se um grupo religioso ensina dízimo, isso é um sinal claro que é uma 
igreja falsa. Dízimo é parte do direito Antigo Testamento que foi dado à nação em 
Hebraico. A lei do Antigo Testamento continha várias regras sobre a doação, mantendo 
o dia de sábado, sacrifícios de animais, sacerdotes especiais, etc., e esta lei foi em 
vigor para cerca de 1500 anos. Depois que Jesus veio ao mundo disse que sua morte 
traria uma nova Aliança (LC. 22: 20) e isso aconteceu. Jesus levou todo o sistema 
antigo testamento morrendo na Cruz (ROM. 10: 4 e comparar HEB. 8: 5-13). Se as 
pessoas tentam ligar qualquer parte da lei do Antigo Testamento sobre as pessoas, e 
dizer às pessoas para "dízimo" é um exemplo disto, a Bíblia diz que as pessoas são 
"caídas em desgraça" e são "separadas de Cristo" (Gálatas 5: 4, ASV). 
Em vez do dízimo, membros da Igreja neotestamentária tomar uma decisão pessoal 



em quanto a dar. Na verdade, a Igreja que pertence a Cristo é regulada por duas 
regras básicas quando se trata de dar: (1) dar "alegremente" e (2) dar como nós têm 
sido "prosperou" (1 Coríntios 2: 16; 2 Coríntios 9: 7). Uma vez que o Novo Testamento 
diz dar como nós têm sido prosperou, qualquer igreja que diz às pessoas para "dízimo" 
(dar 10%) é uma igreja falsa. Aqueles que fazer ou dizer às pessoas que dízimo estão 
ensinando um evangelho"diferente" (Gálatas 1: 6-9). Este erro é tão grave que Paul 
disse que aqueles que tentam ligar alguma parte da lei do Antigo Testamento em 
pessoas são como uma mulher que é casado com dois homens ao mesmo tempo 
(ROM. 7: 1-4). 
Novo Testamento cristãos sabem e ensinam que Jesus "pregado a antiga lei de Cruz" 
(Col. 2: 14) e a remoção da lei do Antigo Testamento inclui a eliminação de dez 
mandamentos. Coisas como homicídio, roubo e adultério são ainda errado (ROM. 13: 
9), mas estas atua estão errados porque eles são proibidos pelo Novo Testamento. As 
pessoas "aprender" com o Antigo Testamento (ROM. 15: 4), mas o Novo Testamento é 
a lei que todos estão sob agora. Grupos de notas falsas, muitas vezes não conseguem 
distinguir entre o Antigo Testamento e a nova (eles ensinam que ainda são vinculativas 
para os dez mandamentos, as pessoas precisam de dízimo, existe ainda uma 
necessidade de manter o dia de sábado, etc.), mas essas coisas não são ensinadas 
pelos cristãos do Novo Testamento. Membros da Igreja neotestamentária sabem a 
diferença entre o Antigo Testamento e do Novo Testamento. 
Porque os membros da Igreja neotestamentária distinguem corretamente o antigo 
testamento do Novo Testamento, estão em conformidade com a vontade de Deus na 
área da música. Sob o Antigo Testamento sistema de adoração, pessoas usaram a 
música instrumental (PS. 150; 2 chron 29:25). Sob o Novo Testamento sistema de 
adoração, as pessoas são especificamente dito para "cantar" (EF 5: 19; Col. 3: 16) e 
isso é o que os cristãos do Novo Testamento. Se o Novo Testamento disse "fazer 
música," nós estaria autorizado a fazer música qualquer maneira nós escolhemos. 
Desde Deus afirmou especificamente aqueles que vivem sob o Novo Testamento está 
a fazer música cantando (comparar HEB. 13: 15), isso é o que faz seu povo e esta é 
outra marca de identificação da Igreja de Cristo. Se nós cantar e tocar nas instruções 
da adoração, podemos adicionar ao Deus. Adição de música instrumental para 
adoração é um exemplo de "vontade-culto" (Col. 2: 23) e ir "Além do que está escrito" 
(1 Coríntios 4: 6). 
Coros de Igreja são outro exemplo de "ir além o que está escrito". A Bíblia diz que os 
cristãos são "cantar um ao outro" (EF 5: 19; Col. 3: 16), mas alguns usam coros de 
Igreja "porque"eles como eles. Adoração não é sobre o que nós gostamos. é sobre 
seguindo padrão de Deus (comparar Jn 4: 24 onde Jesus disse que "deve adorar a 
verdade"). Se nós não fazemos as coisas da maneira que Deus tem descrito, podemos 
ir além do que está escrito (1 Coríntios 4: 6), nós "não mais respeitar na doutrina de 
Cristo", e "temos não Deus" (2 JO 9). 
Os temas de salvação e de culto são muito úteis na separação da Igreja do Novo 
Testamento de grupos falsos, mas estas não são as únicas maneiras de reconhecer a 
verdadeira Igreja de Jesus. Nós também pode determinar qual igreja verdadeiramente 
segue padrão de Deus ao estudar o que a Bíblia diz sobre a Igreja organização. Cada 
organização tem algum tipo de estrutura, incluindo um quartel-general ou escritório 
principal e isso também é verdadeiro para a Igreja do Novo Testamento. Jesus é o 



chefe de sua Igreja e ele reside no céu (Atos 1: 11). Entronização celestial de Jesus 
(Atos 2: 30) diz-na "sede" para o Novo Testamento é Igreja no céu. Dito de outra 
maneira, Igreja de Jesus não tem nenhum quartel-general terrestre; igrejas falsas, no 
entanto, muitas vezes têm uma sede terrena. Igreja de Jesus também é autónoma 
(autônoma). 
Como ilustrado por atos 14: 23 e Phil. 1: 1, cada congregação da Igreja do Senhor é 
fazer com que os líderes locais conhecidos como "Anciãos" (estes homens são 
também referidos como bispos, presbyters, pastores, supervisores, pastores. Cada 
uma destas palavras descreve um aspecto diferente do trabalho do ancião). Paul 
descrito as qualificações para estes homens em 1 Tim. 3: 1-5 e anciãos disse he 
"cuidar de" (eles são a regrars para e em) uma congregação local (1 Tim. 3: 5). Titus 
referidos "Anciãos" no Tit. 1: 5 e, em seguida, descreveu-os como "Bispos" no Tit. 1: 7. 
Nós lemos de anciãos na Judéia (Atos 11: 29-30), sul da Galácia (Atos 14: 23), 
Jerusalém (Atos 15: 6), Ephesus (Atos 20: 17), e Ásia menor (1 PET. 5: 1). Há 
referências implícitas para eles em 1 Tessalonicenses. 5: 12 e HEB. 13:17. Tit. 1: 5 
aprendemos que anciãos eram necessários em toda a ilha de Creta ("cada cidade").  
Embora o padrão de Deus para a liderança da Igreja não pode exceder a congregação 
local, uma elevada percentagem de religious grupos têm um liderança estrutura que vai 
para fora do local Igreja (grupos religiosos têm uma "Igreja sede" em uma cidade bem 
conhecido ou outro país ou há algum tipo de Conselho regional, nacional ou mundial). 
Embora estes acordos são comuns, eles são contrários ao padrão de Deus. 
Organização da Igreja é apenas mais uma forma de separar a Igreja de Cristo de 
imitações construídas por homens. 
     Jesus é a cabeça da Igreja, anciãos são os líderes locais, e Igreja de Jesus tem 
especial dos funcionários, conhecido como "diáconos" (Phil. 1: 1). A Igreja de Cristo 
tem também homens que servem como pregadores de . Paul e Timothy foram primeiro 
século de dois Ministros e ase homens são referidos como "agentes" de Phil. 1: 1. Ao 
contrário de igrejas construídas por homens onde pregadores são os líderes e, muitas 
vezes, as pessoas mais importantes da Congregação, a Bíblia diz que os pregadores 
na Igreja de Cristo são agentes. Os membros restantes em Igreja de Jesus do Novo 
Testamento que são chamados simplesmente "Santos". 
O padrão do Novo Testamento para a organização da Igreja descrito nos parágrafos 
anteriores, está em contrasta com o sistema de "clero-leigos" encontrado em muitas 
denominações. Na verdade, em muitas igrejas de origem humana deve haver uma 
pessoa"oficial" para batizar pessoas ou ajudar com o culto. Padrão de Deus para o 
cristianismo diz todos os salvos são "sacerdotes" (1 PET. 2: 5, 9). Em vez de dividir as 
pessoas em "clero e leigos", Jesus disse que "todos são irmãos" (MT. 23: 8). Paul 
ilustrado neste ponto observando como vários dos Coríntios ajudaram no e com o culto 
(1 Coríntios 14: 26). O Corinthians soube sua adoração não precisará ser executada 
por um sacerdote especial ou algum tipo de "holy pessoa" porque todos os cristãos são 
"sacerdotes" (Rev. 1: 6; 5: 10) e todos os cristãos são considerados como "Santo" (1 
PET. 1: 15). 
A única restrição quando se trata de ter um papel de liderança na adoração é gênero 
de uma pessoa. Dito de outra maneira, as mulheres não podem ter um papel de 
liderança no assembly se homens estão presentes (1 Coríntios 14: 34-35 e comparar 1 
Tim. 2: 8-13). Na Igreja de Cristo, qualquer macho cristã pode ajudar com o culto, 



ensinar ou pregar. Igrejas que têm pregadores de mulheres são a maioria das igrejas 
definitivamente falsas porque eles violam o que Paulo disse em 1 Coríntios 14: 34-35 e 
1 Tim. 2: 8-13. Deus deu um "padrão" para a Igreja do Novo Testamento (2 Tim. 1: 13) 
e todos precisam usar esse padrão para identificar e trabalhar com a "Igreja de Cristo" 
na sua Comunidade. 
Ter nós encontrado e são nós um parte de uma igreja construída por Cristo? Se a 
"Igreja de Cristo" (ROM. 16: 16) não existe em nossa Comunidade, podemos iniciar um 
e praticar o cristianismo do Novo Testamento (ou seja, fazer as coisas tal como 
descreve o Novo Testamento). Podemos começar uma congregação em nossa casa (1 
Coríntios 16: 19; Col. 4: 15. Phile. 2) ou usar um espaço alugado para iniciar "adorar 
em espírito e verdade" (Jn 4: 24). Nós certamente não deseja ser parte dos grupos 
falsos que "deixe o mandamento de Deus e rápido manter a tradição dos homens" (MK. 
7: 8). Lembre-se, "todas as igrejas de Cristo salute you" (ROM. 16: 16).  
 


