O autor de Hebreus fala da “igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos
céus.” Hb 12.23
A IGREJA INVISÍVEL É A IGREJA COMO DEUS A VÊ. A igreja Católica ensina que só
ela é a verdadeira igreja, isso é arrogância, presunção. Ninguém pode fazer isso.
A IGREJA VISÍVEL É A IGREJA COMO OS CRISTÃOS VÊEM. Inclui todos os que
professam a fé em Cristo e dão evidência dessa fé em sua vida.

ECLESIOLOGIA – A NATUREZA DA IGREJA
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; Mateus 16:18
Pergunta a responder:
•
•
•

Como reconhecer uma verdadeira igreja?
Quais são os propósitos da igreja?
O que torna uma igreja mais ou menos agradável a Deus?

A NATUREZA DA IGREJA
Definição: A igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes em todas as
épocas.
A igreja é composta de todos aqueles que realmente nasceram de novo.
Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ef.5.25
Inclui todos os crentes tanto do A.T quanto do N.T e da dispensação da graça.
O próprio Jesus Cristo edifica sua igreja chamando para si o seu povo. Mt 16.18
EKKLESIA gr. = convocar uma assembleia, chamados para fora. QAHAL hb.= reunir
A IGREJA É INVISÍVEL, TODAVIA VISÍVEL
Em sua realidade espiritual como a comunhão de todos os crentes genuínos ela é
invisível. Pois não sabemos realmente quem são os crentes na real, não sondamos
os corações das pessoas. 2Tm 2.19 Só o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem

Estamos falando da igreja como ela é percebida por aqueles que são crentes
genuínos e que têm um entendimento da diferença entre crentes e descrentes.
Sempre haverá no meio dos crentes, descrentes. Pois é impossível lermos os
corações. 2 Tm 2.17,18 Fala daqueles que se desviaram da fé. E são como câncer.
Precisamos cuidar com os falsos profetas, falsos mestres que as vezes entram nas
igrejas visíveis para perverter os corações leigos. Mt 7.15 / At.20.29
Não podemos ser desconfiados dos irmãos quanto aos descrentes da igreja visível.
Não podemos fazer “juízo de afeição” como dizia Calvino. Cuidado! + pelos frutos os
conhecereis. Mt 7.20
A IGREJA É LOCAL E UNIVERSAL.
A comunidade que se reunia nas casas era chamada de igreja. Rm 16.5 / 1 Co 16.19
A igreja que se reunia numa cidade era chamada de igreja. 1 Co 1.2 / 1 Ts.1.1
A igreja por todo o mundo era chamada de igreja. 1 Co 12.28 / Ef 5.25
O povo de Deus pode ser tanto uma igreja local como uma igreja universal.
METÁFORAS PARA A IGREJA Várias imagens e símbolos são usadas para ela:
Família Maior (1 Tm 5.1,2) / Deus o Pai Celestial Ef 3.14 / Filhos e Filhas 2 Co 6.18
Noiva de Cristo Ef 5.32 / Ramos de Oliveira Jo 15.5 / Uma oliveira Rm 11.17-24
Uma Lavoura 1 Co 3.6-9 / Um Edifício 1 Co 3.9 / Uma Colheita Mt 13.1-30
Novo Templo 1 Pe 2.5 / Novo Corpo de Sacerdotes 1 Pe 2.5 / Casa de Deus Hb3.6

Coluna e Fundamento da Verdade 1 Tm 3.15 / Corpo de Cristo 1 Co 12.12 Sendo
Cristo o Cabeça, e nós a igreja o corpo para realizar suas obras, ele comanda.
A Igreja e Israel
Dentro dos evangélicos protestantes existem duas linhas de pensamento:
1. DISPENSACIONALISTAS: Deus tem dois planos distintos para dois grupos
diferentes de pessoas que redimiu. Os propósitos e as promessas para Israel são
bençãos terrenas, e serão cumpridas nesta terra em algum tempo no futuro
(Tribulação e Milênio).
2.REFORMADOS: Creem que não há interrupção ou um parêntese nos planos de
Deus, mas a continuação de seus plano expresso por todo o AT chamando pessoas
para si. Paulo assim sugere quando diz que o “Israel” no sentido verdadeiro não é a
nação de Israel por ascendência física de Abraão, mas os que creram em Cristo. Rm
9.6-8

A PUREZA E A UNIDADE DA IGREJA
Existem igrejas mais puras e menos puras. Vemos que a igreja em felipos e em
Tessalônica eram mais puras quanto ao ensino e problemas dentro da igreja (Fp 1.311 / 1 Ts 1.2-10). Já a de Corinto e a da Galácia tinham sérios problemas
doutrinários e morais. (1 Co 3.1-4 / Gl 1.6-9)
A pureza da igreja é o nível de ausência de doutrina e de condutas errôneas, e o
nível de conformidade com a vontade de Deus para a igreja.
A unidade da Igreja: é o nível de ausência de divisões entre os verdadeiros cristãos.
“Um só rebanho e um só pastor”. Jo 17.21 Devemos trabalhar pela unidade da
igreja visível.
A unidade é revelada eficazmente por meio de cooperação voluntária e afiliação
entre grupos cristãos. Organizações diferentes, todas debaixo do Senhorio
Universal de Cristo como o Senhor da Igreja.

AS MARCAS DA IGREJA (Características distintivas)

OS PROPÓSITOS DA IGREJA:

Há igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Paulo fala que em 1 Co 10.20 existiam falsos.

1. Ministério para com Deus: Adoração. Ef 1.12 / Cl 3.16

A bíblia fala que uma assembleia religiosa pode ser 1 “Sinagoga de Satanás” Ap 2.9

2. Ministério para com os Crentes: Fortalecimento. Cl 1.28 / Ef 4.12,13

Calvino dizia: “Onde vemos a Palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida,
onde vemos serem as ordenanças administrados segundo a instituição de Cristo, aí
está uma igreja de Deus.”

3. Ministério para com o Mundo: Evangelização e Misericórdia. Mt 28.19

1. Marca: A PREGAÇÃO CORRETA DA PALAVRA. Existem infelizmente muitas igrejas
não sérias, e as vezes até heréticas a respeito disso. Ex. Mórmons, Test.Jeová.

Termos Especiais:

2. Marca: A ADMINISTRAÇÃO CORRETA DAS ORDENANÇAS. Batismo e Ceia do
Senhor levados com seriedade, ordem e decência. Através do Batismo e Ceia
podemos aplicar disciplinas, penalidades e ordenar o rol de membros da igreja local
IGREJAS VERDADEIRAS E FALSAS HOJE
Sobre o catolicismo precisamos ter cuidado pois existem paróquias sérias quanto a
pregação e ordenanças/sacramentos...e não cabe a nós julgá-los.
Há muitas igrejas protestantes liberais de hoje que são de fato falsas igrejas.

Mantendo sempre estes propósitos em equilíbrio, teremos uma igreja sadia.

Corpo de Cristo / Igreja / Ekklesia / Igreja invisível / Igreja visível / Marcas da Igreja /
Pureza da Igreja / Unidade da Igreja
Texto para Memorização: Ef. 4.11-13

