
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: UMA ESCOLA PARA A GLÓRIA DE DEUS 

 

"Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei 

tudo para glória de Deus" ( 1 Coríntios 10.31). 

"Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, 

porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de 

meretriz? Absolutamente, não". 

(1 Coríntios 6.15) 

 

        Hoje iniciamos mais uma jornada em nossa Escola Bíblica Dominical e o 

meu coração se enche de expectativas diante das possibilidades que o ensino 

da Palavra é capaz de  proporcionar em nossas vidas.  

        Uma igreja robusta espiritualmente necessita ter um ensino alicerçado  na 

teologia bíblica. Um ensino superficial produz uma espiritualidade vulnerável a 

todo vento de doutrina e modismos teológicos, que não são poucos. Muitas 

comunidades religiosas substituem o ensino formal da Palavra por cultos ou 

encontros familiares semanais (que são importantes e cumprem um papel na 

dinâmica do pastoreio do Corpo), mas o momento dedicado ao estudo 

profundo da Bíblia é uma questão que envolve nossa identidade como cristãos 

e nosso sentido de ser igreja. 

        Ao examinarmos as áreas cinzentas de nossa vida cristã ou como um 

brilhante professor da minha época de seminário costumava dizer os "quartos 

escuros" da nossa alma que necessitam de luz, precisamos ir além do simples 

procurar por um versículo que condene explicitamente práticas pecaminosas. 

União com Cristo significa também responsabilidade moral.  

        Já que pertencemos a Cristo, somos membros de seu corpo. Quando nos 

envolvemos com imoralidade sexual como pornografia, adultério, prostituição, 

ou qualquer outro tipo de pecado sexual por exemplo - é como se os membros 

de Cristo estivessem se envolvendo em pecado sexual. Você pertence a 

Cristo, você foi unido com ele. Se o corpo dele é puro, o seu também deveria 

ser. 

        Participe da Escola Bíblica Dominical, sua vida será transformada para a 

glória de Deus. A Palavra nos cura profundamente! 

Pastor Júnior Sipaúba 

 


