
AS TREVAS 

LIÇÃO 10 -  A IGREJA 
 
Jesus disse que edificaria a igreja Dele (Mateus 16:18) Esta "edificação" aconteceu no dia de Pentecoste 
(+ - 33 D.C.) quando Pedro pregou e quase três mil pessoas foram batizadas, (Atos 2:41-47). A igreja de 
Cristo ainda existe hoje e ela é de suma importância porque somente nela há salvação (Efésios 5:23). 
 

I.     O QUE SIGNIFICA A PALAVRA  “IGREJA”? I Coríntios 1:1-3 
 

A palavra "igreja" se refere ao grupo dos salvos (santificados santos) e nunca a um prédio ou lugar 

santo. Na Bíblia a palavra "igreja" é usada no sentido local, I Coríntios 1:2 e universal Colossenses 

1:18. 

 

II.    O QUE É A IGREJA? 

 

 A. O Reino de Cristo - Colossenses 1:13,14 

 Jesus é o Rei e os salvos são os súditos do Reino  

 

 

 

 B. A família de Deus - Efésios 2:19 

 Deus é o Pai e os salvos são os seus filhos  

 (João 1:12-13). Os salvos também são irmãos. 

 

 

                FILHO - IRMÃO - FILHO 

C. O Corpo de Cristo - I Coríntios 12:27 

 Cristo é a cabeça (Colossenses 1:18) e os salvos        CRISTO 
 são o corpo e individualmente membros deste corpo.   

 Não é possível ter Cristo sem a igreja nem a igreja sem Cristo 

 
 

III.      QUAL É O RELACIONAMENTO ENTRE CRISTO E A IGREJA?  Efésios 5:22-33 
 

Jesus é como um marido para a igreja, (5:23). Ele amou a igreja e se entregou por ela, (5:25). Pelo 

Seu sacrifício Ele santificou a igreja e a purificou para ser gloriosa e sem defeito, (5:26-27). Cristo 

alimenta e cuida da igreja como Seu próprio corpo, (5:29,30). 
 

IV.  QUAL É O RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS DA IGREJA? I João 3:11-18 
 

Devemos amar uns aos outros. Devemos ajudar uns aos outros e estar prontos para morrer pelos 

irmãos se for necessário. (João 13:35) 
 

V.  COMO UMA PESSOA ENTRA NA IGREJA? - I Coríntios 12:13 –  O plano da salvação tem   

           que ser completo. Porém, no ato do batismo a pessoa recebe salvação e o Senhor a adiciona à  

           igreja Dele. (Atos 2:38) 
 

VI. COMO ERA CHAMADA A IGREJA QUE CRISTO EDIFICOU? - As seguintes frases são 

descrições da igreja e não nomes. A igreja que Jesus edificou não usou um nome específico. 
 

 A.   "a igreja de Deus" - dá ênfase à cabeça - Atos  20:28 

 B.   "as igrejas de Cristo” - dá ênfase à cabeça - Romanos 16:16 

C. "as igrejas da Galácia'' - dá ênfase ao local - Gálatas 1:2 

D. "a igreja dos tessalonicenses” - dá ênfase aos membros - I Tessalonicenses 1:1.  
 

 

VII. QUAIS SÃO ALGUMAS RESPONSABILIDADES DO CRISTÃO PARA COM A 

              IGREJA? - Atos 2:42 

A. Perseverança na doutrina dos apóstolos - I Coríntios 4:6 

B. Perseverança na comunhão (confraternização) - Hebreus 10:24,25 
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C. Perseverança no partir do pão (a santa ceia) - I Coríntios 11:23-29 

D. Perseverança nas orações - Tiago 5:13-16 

E. Perseverança na submissão aos líderes - Hebreus 13:17. 

1. Deus constituiu presbíteros em cada igreja - Atos 14:23, 20:28.  

2. Todos esses nomes 1) Presbítero, 2 Bispo, e 3) Pastor, se referem ao mesmo cargo - 

Atos 20:17, 28; Tito 1:5-9. 
 

VIII.  QUANTAS IGREJAS JESUS ESTABELECEU? I Coríntios 12:12,20; Efésios 4:4-6 
 

IX.  QUAL É A VONTADE DE JESUS PARA COM OS MEMBROS DA IGREJA? João 17:20,21 
 

X.   O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE DIVISÃO NA IGREJA? 

 A.  Divisão foi prevista - Atos  20:28-31 

 Paulo disse que a igreja seria atacada por dentro e por fora. Alguns iriam arrastar os 

discípulos atrás deles. Estes "homens falando coisas pervertidas" logicamente sairiam da 

igreja de Cristo e formariam novos grupos, novas igrejas. Estas igrejas seriam igrejas de 

homens, com doutrinas de homens, mas sem um salvador. Jesus se entregou somente pela 

igreja Dele. (Efésios 5:23-25) 
 

 1.  O que foi previsto? 

 

 

  

 

 

 

 

  2. O que aconteceu na história? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Divisão é condenada - Unidade deve ser preservada baseada na Palavra de Deus - I Coríntios  

             1:10-13. 
 

C.         Divisão será julgada - As igrejas dos homens serão arrancadas - Mateus 15:3,9,13. 
 

 

XI . APLICAÇÃO E DESAFIO 

A. Mateus 6:33 - A igreja (o Reino de Deus no mundo de hoje) deve ser de suma importância   

      para o cristão. Porém, não é qualquer igreja que serve. Deve ser a igreja de Deus. 
 

B. Compare a igreja à qual você pertence com a igreja bíblica para ver se ela é a verdadeira  

      igreja de Cristo ou uma igreja dos homens. Use o plano da salvação, a adoração, a doutrina  

      dos apóstolos,  e a organização da liderança da igreja para fazer sua comparação. 

 

C. Se não é um membro da igreja verdadeira, obedeça ao evangelho logo para tornar-se membro  

     da igreja de Cristo. 
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