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8. A igreja (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Dt. 32:4; Sl. 28:1; Jo. 17; Jo. 15:1–5; Mt. 7:1–5; Mt. 5:23, 24; 
18:15–18. 
 
Citações 

• A igreja não é nada mais que Cristo revelado. William Gurnall 

• A igreja existe para a missão assim como o fogo existe pelo queimar. Emil 

Brunner 
• A igreja cristã não é apenas um “clube de doutrina”. Paul Helm 
• A igreja deve ser uma comunidade de encorajamento. Fred Catherwood 

• O trabalho da igreja nunca é fútil, pois não é um produto da mente do homem, 
mas da graça soberana de Deus. William Hendriksen 

• A verdadeira unidade da igreja não deve ser organizada, mas exercida. 
Johannes Lilje 

• A Igreja é sempre e em todo o lugar um povo vivo, reunidos à parte dos povos 
do mundo e que estão caminhando pelo meio do tempo. A Igreja é, 
essencialmente, um caminho em uma viagem, uma peregrinação. Hans Kung  

• Se a Igreja nunca consegue fazer aquela coisa grande, aquela coisa grandiosa, 
essa coisa indescritível que Deus propõe que devemos fazer, ela só pode ser 
feita quando entramos na compaixão divina do Filho de Deus.  John G Lake  

 
Perguntas 
 Como Jesus define “igreja”? Para que a igreja serve? Por que há tantas formas 
diferentes de igreja? Qual a diferença entre a igreja visível e a invisível? Que 
diferença faria se não tivéssemos igreja? Como é o relacionamento de Deus com a 
igreja? Como é o nosso relacionamento com a igreja? Como podemos explicar 
“igreja”? 
 
Resumo bíblico 

  Nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, a Rocha que é fiel 
(Deuteronômio 32:4). Ele é o único ao qual recorremos em oração (Salmos 28:1). Em 
João 17 Jesus ora por seus discípulos, para que eles sejam um e podemos aplicar isso 
para a igreja. Ele também diz a seus discípulos para que permaneçam conectado à Ele 
como fazem os ramos à videira (João 15:1-5). Jesus diz ao povo para não julgar o 
outro, e então continua a dizer: “Por que você repara no cisco que está no olho do seu 
irmão,  e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?  Como você pode 
dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o cisco do seu olho’, quando há uma viga no seu?   
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho,  e então você verá claramente para tirar o 
cisco do olho do seu irmão.” Mateus 7:3-5 (FBV) Ele também diz que é mais 
importante para nos reconciliemos com nosso irmão antes de adorar a Deus! Mateus 
5:23, 24). Jesus nos dá instruções sobre como lidar com desentendimentos na igreja 
(Mateus 18 :15-18). 

 
Comentários 
 A “igreja” significa muitas coisas. Podemos usá-la para se referir a um edifício 
ou uma organização, uma autoridade ou um conjunto de ensinamentos. Mas o aspecto 
mais importante da Igreja é a comunidade dos crentes. Desta forma, a igreja reflete o 
grupo de pessoas que foram associados com Jesus, os doze apóstolos, os outros 
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discípulos, incluindo as mulheres (algumas de forma significativa) e o grupo maior de 
seguidores e aspirantes.  
 Em nosso pensamento, tendemos a ver a estrutura organizacional e o lugar 
onde adoramos como “igreja”. Mas, na verdade, a verdadeira igreja são aqueles 
seguidores de Jesus que estão ligados por laços de amor e crença. Não é a estrutura 
que nos mantém juntos, mas o sentido de crentes juntos em Jesus. Consequentemente 
temos que nos concentrar nas coisas que são mais importantes. Jesus disse que o 
mundo nos conheceria pelo nosso amor um pelo outro, não por causa dessas coisas 
que tomamos como importantes. 
 Hoje, mais do que nunca na história, somos capazes de compartilhar juntos, 
em todo o mundo, o uso de ferramentas de comunicação instantânea. Podemos enviar 
e-mail, usar o Skype, ligar e mandar mensagem de texto. Podemos colocar artigos em 
sites e enviar mensagens instantâneas. Como resultado podemos verdadeiramente 
“edificar uns aos outros” de maneiras que eram desconhecidos até poucos anos atrás. 
A igreja pode ser “mais plana”, menos hierárquica, porque a igreja pode falar uns com 
os outros, um a um! 
 Como uma comunidade, precisamos construir. Não destruir. É tão fácil 
destruir, não é preciso nenhum pensamento real,  amor, carinho ou compartilhamento. 
Apenas algumas palavras e você pode dar uma facada por trás no seu amigo. Uma 
observação casual, e você pode minar a fé de alguém. E, indo por este caminho, nós 
simplesmente estamos seguindo no caminho do grande destruidor: o próprio Diabo. 
 Deus quer fazer, criar, construir. E tudo que o Diabo quer é destruir. Somos 
chamados por Deus para “edificar o corpo de Cristo.” Essa é a nossa missão,  mas a 
maior parte do tempo fazemos o oposto.  
 Você já observou crianças brincando? Talvez com tijolos de construção. Uma 
delas leva muito tempo para construir cuidadosamente uma torre alta. E então a outra 
vem derrubando tudo e deixa a torre em pedaços. A que havia construído a torre cai 
em prantos!! 
 Nosso papel como uma comunidade é nos concentrar em Jesus Cristo, nosso 
Salvador e Senhor, e ver o que podemos aprender com Ele. Ver como Ele lida com os 
destruidores antagônicos, os crucificares cruéis, os rejeitadores seguidores de Satanás: 
nós! E acima de tudo ver como Ele revela a verdade sobre o Pai, o cabeça da nossa 
comunidade ... 
 
Comentários de Ellen White 

A igreja de Deus, odiada e perseguida pelo mundo, é educada e disciplinada 
na escola de Cristo; caminha na Terra pela estrada estreita, é purificada na fornalha da 
aflição, segue o Senhor através de duras batalhas, exercita-se na abnegação e sofre 
amargas experiências, mas reconhece por tudo isso a culpa e a miséria do pecado e 
aprende a afugentá-lo. Visto tomar parte nos sofrimentos de Cristo, participará 
também de Sua glória. {O Maior Discurso de Cristo, 31} 

O mais favorito tema de Cristo era o caráter paternal de Deus e Seu abundante 
amor. A maldição de cada igreja hoje é não adotarem os homens os métodos de 
Cristo. Pensam poderem melhorar as regras dadas no evangelho, e que assim são 
livres para defini-las, esperando, portanto reformar as igrejas e os obreiros. Seja Deus 
o nosso único Mestre, nosso único Senhor, cheio de bondade, compaixão e amor. 
{Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 192} 

Cristo está presente em cada reunião da igreja. Conhece pessoalmente cada 
pessoa que toma parte no Seu culto. Conhece aqueles cujo coração Ele pode encher 
do óleo santo, para o repartirem com outros. Os que fielmente levam avante a obra de 
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Cristo em nosso mundo, exemplificando por palavras e atos o caráter de Deus, 
cumprindo o propósito do Senhor para com eles, são à Sua vista muito preciosos. 
Cristo com eles Se compraz, como se deleita o homem num jardim bem cuidado e na 
fragrância das flores que plantou. {A Maravilhosa Graça de Deus, 90} 
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