
8. A Igreja: A Serviço da Humanidade (4° Trimestre, 2012 – Crescendo em Cristo) 
 
Textos Bíblicos: Rom. 16:5; I Cor. 1:2; I Ped. 2:9; Mat. 28:19-20; João 17:21, 22; Atos 15:1–29; 
I Tim. 3:14-15. 
 
Citações 

• Igreja não é onde você se reúne. Igreja não é um prédio. Igreja é o que você faz. Igreja é 
quem você é. Igreja é manifestação humana da pessoa de Jesus Cristo. Não devemos ir à 
Igreja, devemos ser a Igreja. Bridget Willard 

• Beisebol é como a igreja. Muitos assistem, poucos entendem. Leo Durocher 
• A cada dia as pessoas estão se afastando da igreja e voltando para Deus. Lenny Bruce  
• Ir à Igreja não o torna nada mais cristão do que indo à garagem o tornaria um carro. 

Laurence J. Peter 
• A Igreja é, sempre e em todo lugar, um povo vivo, formado pelos povos deste mundo e 

jornadeando em meio ao tempo. A Igreja está essencialmente a caminho, numa viagem, 
uma peregrinação. Hans Kung  

• Alguns vão à igreja para ver e serem vistos. Alguns vão para dizer que lá estiveram. 
Alguns vão para dormir e cochilar. Mas poucos lá vão para adorer a Deus. Anônimo 

  
Perguntas 
 Então, o que exatamente é a igreja? Qual é nosso papel aqui e como podemos mis bem 
explicá-lo aos de fora? Como demonstramos que estamos verdadeiramente “a serviço da 
humanidade” e não preocupados conosco mesmos? Como ser membro da igreja se relaciona com 
a salvação? Como você definiria a missão da igreja em termos simples? 
 
 Sumário Bíblico 
 Rom. 16:5 faz referência a uma igreja que se reunia no lar de Priscila e Áquila. Esta era a 
prática usual, uma vez que prédios exclusivamente dedicados à igreja não eram normalmente 
possíveis pelos primeiros 300 anos de Cristianismo. I Cor. 1:2 dirige-se à igreja em Corinto. O 
grupo de crentes é identificado como “uma família eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo 
pertencente a Deus” (I Ped. 2:9). Somos instruídos a fazer discípulos de todas as nações, 
ensinando-os todos os mandamentos de Jesus (Mat. 28:19). Jesus ora para que seus seguidores 
sejam um assim como ele é um com o Pai (João 17:21-22). O Concílio de Jerusalém (Atos 15:1-
29) nos dá um exemplo de como resolver questões na igreja. Em I Tim. 3:14-15, Paulo diz que 
ele deseja que as pessoas saibam como comportar-se na casa de deus. 
 
 Comentários 
 “Governança significa realizar coisas” (lição de quinta-feira). Seria isso verdade ou 
governança tem a ver com quem governa, em outras palavras, quem detém o controle e o que 
fazem com tal poder? Esses conceitos de “eclesiologia” (a doutrina da igreja) são ainda hoje 
pontos de muita discussão ao tentarmos planejar como a igreja deve atuar na prática. 
 O termo para igreja no Novo Testamento é ekklesia que significa “aqueles que são 
chamados”. Originalmente, referia-se a qualquer tipo de assembleia para a qual as pessoas 
fossem convocadas. Em Atos 19:39,esse termo é usado com relação a uma assembleia legal e, 
dois versos depois, ekklesia refere-se à turba em Éfeso! Portanto, não é termo especificamente 



religioso; contudo, uma vez que foi usado para referir-se às assembleias cristãs, passou a ser 
associado ao que chamamos de “igreja”, em termos de um corpo de crentes. 
 Portanto, o que é igreja? A Bíblia oferece-nos várias ideias e imagens diferentes – de 
fato, um comentarista contou quase uma centena! De particular importância, são as ideias de ser 
um corpo com diferentes membros e povo de Deus. Outras imagens são “sal da terra” e “luz do 
mundo”, etc. A ênfase principal é posta em ser um grupo de pessoas dedicadas ao cuidado de 
outros, partilhando as boas novas e a caminho do reino. Mais que tudo, a igreja é definida não 
pela estrutura ou localização mas pela missão. O que conta é para que somos. De fato, a igreja 
não tem nenhum razão para existir exceto para desempenhar a missão de Deus aqui na terra – 
individualmente e coletivamente. Assim, quando esquecemos nossa missão, quando a visão 
fenece, então a igreja torna-se sem sentido e irrelevante. 
 Estamos juntos para ser um espetáculo ao universo, aos anjos e a nossa própria sociedade 
humana. O objetivo da igreja é ser testemunha de Deus, de sua verdadeira natureza e caráter. Em 
tudo o que a igreja faz devemos representar o tipo de pessoa que cremos seja Deus. O fato de tão 
frequentemente falharmosnisso deveria fazer-nos parar e pensar, e retornar a nossa missão 
primária de revelar Deus e sua salvação a este mundo triste e moribundo.  
 
Comentários de Ellen White 
 Cristo está presente em cada reunião da igreja. Ele está familiarizado com todos os que 
estão ligados a Seu serviço. Ele conhece aqueles cujo coração Ele pode encher com o óleo santo, 
para que o repartam com outros. Aqueles que fielmente levam avante a obra de Cristo emnosso 
mundo, representando em palavras e ações o caráter de Deus, cumprindo o propósito do Senhor 
para eles, são, a Seus olhos, muito preciosos. Cristo tem prazer neles tanto quanto um homem 
tem prazer num jardim bem cuidado e na fragrância das flores que plantou. {God’s Amazing 

Grace p.95} 
 Bem à nossa frente está a luta final do grande conflito, quando, “com todo o poder, e 
sinais e prodígios de mentira”, Satanás atuará para deturpar o caráter de Deus, para que, “se 
possível fosse, enganar até mesmo os escolhidos”. Se jamais houve um povo necessitado de 
permanentemente crescente luz do céu, é o povo que, neste tempo de perigo, Deus chamou para 
ser o depositário de Sua santa lei e para vindicar Seu caráter diante do mundo. Aqueles a quem 
foi comissionada tarefa tão sagrada devem ser espiritualizados, elevados, vitalizados pelas 
verdades em que professam crer. {Testimonies for the Church vol.5 p. 746} 
 “Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens”. “Que pessoas vos convém 
ser em santo trato, e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? (I 
Coríntios 4:9; II Pedro 3:11-12). Para manifestar o caráter de Deus, para não nos enganarmos, a 
nós mesmos, à igreja e ao mundo, por um falso Cristianismo, devemos conhecer a Deus 
pessoalmente. Se temos comunhão com Deus, somos Seus ministros, ainda que jamais 
preguemos para uma congregação. {Testimonies for the Church vol.5 p.13} 
 O tema preferido de Cristo era o caráter paternal e o amor abundante de Deus. A desgraça 
de todas as igrejashoje é que os homens não adotam os métodos de Cristo. Imaginam que podem 
melhorar as normas dadas no evangelho e, assim, estão livres para defini-las, esperando desse 
modo reformar as igrejas e os obreiros. Que Deus seja nossoúnico Mestre, nosso único Senhor, 
cheio de bondade, compaixão e amor.{Testimonies for Ministers and Gospel Workers  p. 192-3} 
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