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Procurando uma Igreja Fiel 
 

Richard Bacon 
 

Alguns de vocês têm passado tempos difíceis. Vocês foram para a igreja 
esperando o alimento da Palavra de Deus, e ao invés dele receberam esse tipo de 
entretenimento que se acha em toda parte. E depois de agüentar com paciência 
o maior tempo possível, você saiu. Eu não vim ao Brasil para julgar você, eu vim 
falar sobre princípios bíblicos. E você deve aplicar esses princípios da melhor 
forma possível. Lembre-se que muitas vezes as pessoas mais reformadas numa 
igreja são as mais machucadas. Eu quero dar a vocês sete princípios que você 
deve buscar quando estiver procurando uma igreja fiel.  

Em primeiro lugar, procure uma igreja na qual as Sagradas Escrituras e a 
verdade inteira é estimada em grande valor; onde as Escrituras e as Confissões 
da igreja são reconhecidas como o fundamento dessa igreja; procure uma igreja 
que já está edificada sobre o fundamento que Deus já pôs em Jesus Cristo. 

Em segundo lugar, procure uma igreja na qual os líderes possuem as 
qualificações espirituais para o ofício. Abra sua Bíblia em 1Tm3 e em Tito 1 e 
veja as qualificações desse capítulo; então, reflita: este líder nesta igreja se 
encaixa nessas qualificações? O pastor tem essas qualificações? Os presbíteros 
regentes têm essas qualificações? Você pode dizer: essa lista em 1Tm 3 e Tito 1 é 
bastante longa, como eu posso saber se cabe na vida de alguém? Deixe-me dar a 
vocês um critério que é quase infalível: veja como ele é com sua família. Se ele 
está governando sua casa de uma forma boa, então ele tem as qualificações para 
governar bem a casa de Deus. Mas se os seus filhos são mal educados, mal 
comportados, e vivem todo tempo correndo sem controle nenhum, se a sua 
esposa e filhas estão se vestindo de uma forma imodesta, e se quando ele fala 
fica claro que nem a esposa nem os filhos estão levando ele a sério; como é que 
ele pode governar sobre a casa de Deus? Mas se ele é um homem cujos filhos 
têm respeito por ele, cuja esposa o está seguindo com alegria, e quando você 
pergunta alguma coisa a ele, sua esposa não toma a palavra pra responder 
primeiro, então ele parece ser um homem que governa bem a sua casa — e é esse 
tipo de homem que você quer ver como líder. 

Então, a segunda coisa que nós devemos procurar é uma igreja na qual os 
líderes possuam as qualificações espirituais e bíblicas. Pastores, vocês têm a 
obrigação de treinar presbíteros regentes que estejam de acordo com aquilo que 
eu acabei de descrever. Se o pastor é a boca da igreja, o presbítero regente é a 
espinha dorsal. 

A terceira coisa a procurar é se o culto desta igreja está centrado em Deus ou no 
homem. O culto é desenhado conforme a Palavra de Deus, para glorificar a 
Deus, ou é projetado para agradar o homem — especialmente a música: cânticos 
para deixar o homem se sentindo muito bem com ele mesmo, os movimentos do 
corpo, batendo palmas, e repetindo coisas sem significado...  

Agora, um parêntesis, você sabe porque os pentecostais fazem isso? Eles fazem 
isso para atingir o estado de mente que eles estão buscando. Um tipo de êxtase 
não muito diferente de um hipnotismo. 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Em quarto lugar, o que eu iria procurar numa igreja se eu tivesse acabado de 
mudar para outra cidade, e se essa igreja já preenche esses três primeiros 
requisitos da lista, seria: será que essa igreja cuida das viúvas e dos órfãos? Eu 
quero que vocês entendam no contexto apropriado aquilo que vou dizer agora. 
Vocês sabem que eu creio na simplicidade e pureza da adoração. Vocês sabem 
que eu creio no governo bíblico da igreja. Mas, se você tiver todas essas coisas e 
não tiver amor, você é apenas um sino que soa, apenas um sino que retine. A 
verdadeira religião pura é a seguinte: cuidar do órfão e da viúva (Tg. 1:27). 

Em quinto lugar, não somente cuidar dos órfãos e das viúvas dessa geração, mas 
também cuidar da geração vindoura. Eu não estou falando sobre pegar algumas 
crianças e colocá-las numa sala de escola dominical. O que eu quero saber, se 
estou procurando uma nova igreja num determinado lugar, é o seguinte: O 
pastor e os presbíteros regentes são ativos no processo de catequese das 
crianças? 

Richard Baxter diz o seguinte, em O Pastor Aprovado: a próxima geração do 
nosso ministério está acontecendo quando nós estamos ensinando o Catecismo 
às crianças da igreja. Então, Baxter diz, se você não tem tempo para catequizar 
as crianças, você deve abrir mão de uma parte do seu salário e pagar outra 
pessoa para fazê-lo. Porque as crianças que estão na aula de catequese de hoje 
são os líderes de amanhã. Assim, quando eu falo sobre uma preocupação pela 
geração vindoura, estou falando sobre uma preocupação com o processo de 
catequese. 

Tenho muita satisfação em dizer a vocês que 100% das crianças de nossa igreja 
que têm 10 anos ou mais, já memorizaram o Catecismo Menor. E a maioria 
delas também já decorou pelo menos dois textos-prova para cada resposta do 
Catecismo. E como conseguimos fazer isso? Bem, nós temos um plano e nós 
seguimos esse plano cuidadosamente. 

Então, se eu estou procurando uma nova igreja porque me mudei para outra 
cidade, especialmente se eu tenho filhos, irei procurar uma igreja onde a 
liderança está disposta a trabalhar comigo catequizando meus filhos. 

Em sexto lugar, deve haver uma ênfase sobre a família e sobre o discipulado. 
Por que? Porque dessa forma a esposa vai perguntar ao marido em casa (1Co. 
14). Se a esposa quer fazer perguntas, ela faz essas perguntas em casa ao seu 
marido. Mas como ela vai fazer se ele não sabe a resposta? Então, eu quero uma 
igreja que está trabalhando com os pais, para que os pais possam trabalhar com 
os demais membros da família. É isto que significa ser uma igreja que se 
preocupa com a família. 

Eu não sei qual a situação do Brasil, mas veja uma estatística dos Estados 
Unidos: Lá, se o pai de uma família participa numa igreja, 94% das vezes o resto 
da família também participa numa igreja. Se você quer toda a família na igreja, 
trabalhe com os pais, e você receberá a família inteira. 

Em sétimo e último lugar, se eu estou chegando numa nova cidade, o que eu vou 
procurar numa igreja? Uma igreja que leve a sério a disciplina eclesiástica. Uma 
igreja disposta a identificar o pecado, e disposta a reprovar o pecado até os 
limites de sua autoridade como igreja. Eu digo o seguinte em nossas aulas com 
novos membros: você nunca deve se unir a uma igreja que não esteja preparada 
para expulsá-lo. O fato de você ser membro não deve ser considerado por eles 
como mais importante do que a justiça e a verdade. 
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Então, eu quero uma igreja que esteja disposta a me dizer que eu tenho 
cometido pecado, uma igreja que esteja disposta a me reprovar, e me chamar ao 
arrependimento. Amém. 
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