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“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
LEITURAS ADICIONAIS

O termo igreja (ekklesia, na língua grega) significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pecadores convictos e arIgreja, Povo de Deus
rependidos, que aceitaram o convite do Espírito Santo para ter Jesus Cristo
A igreja é o povo de Deus em pe- como Senhor de suas vidas. Foram tirados do lamaçal do pecado e levados
regrinação. É a reunião dos sal- a um profundo relacionamento com Deus, pois vivemos no mundo, mas
vos, para celebrar a redenção e
não somos dele, João 17.16 e 18.
pregar a palavra. Nunca o Novo
Testamento usa a palavra ”igreja"
para referir-se a templo.
A Igreja está no mundo, mas não
é do mundo, João 17.11,16 e 18.
Ela prega, ensina e cura, dando
continuidade ao ministério de Jesus, At 5.2. Às vezes é rejeitada
e perseguida, mas é indestrutível,
pois "as portas do inferno não prevalecerão contra ela", Mateus
16.18.
O Nascimento da Igreja
A Igreja teve seu início no dia de
Pentecostes. O derramar do Espírito Santo sobre os discípulos
despertou a curiosidade das pessoas que os ouviram, cada um em
sua própria língua, Atos 2.5-11.
Pedro pregou o primeiro sermão
e o resultado foi a conversão de
três mil pessoas. Os cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do
pão e nas orações.
Unidade
A igreja é uma comunidade que
tem a mesma paternidade divina.
Nela desaparecem diferenças
que dividem o mundo, como cor,
classe social, grau de instrução
etc... Na igreja deve haver unidade de pensamento e de propósitos. Todos somos parte de uma
mesma família.

I – COMO COMEÇOU A IGREJA?
a) Jesus e os discípulos – Durante três anos e meio, Jesus transmitiu aos
seus discípulos os ensinamentos que viriam a se constituir na base doutrinária da Igreja que Ele havia prometido fundar. Tudo que havia sido ensinado, aliado ao que haviam visto no comportamento de seu Senhor e Mestre agora eram os pilares sobre os quais estava sendo construída a Igreja.
Dois fatos bíblicos são importantes nesse aspecto: Jesus fora crucificado
e ressuscitara, abrindo o caminho para a justificação de todo aquele que
nele crer, Romanos 4.25. Jesus recomendou que não se ausentassem de
Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, Atos 1.4. Através
da vinda do Espírito Santo, os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Atos 1.8-9.
b) A inauguração da igreja – Após a ascensão de Jesus, os discípulos
permaneceram unânimes em oração, Atos 1.14, reunindo-se no cenáculo,
até que se cumpriu, no dia de Pentecostes, a promessa de derramamento
do Espírito Santo, dando início, oficialmente, à Igreja de Jesus Cristo.
II – QUEM SÃO OS COMPONENTES DA IGREJA?
Os termos mais frequentemente utilizados para designar os membros da
Igreja de Jesus Cristo são:
a) Cristãos – Em Atos 11.26, o termo é utilizado pelos moradores de Antioquia para caracterizar os salvos, reconhecendo que são seguidores de
Cristo.
b) Crentes – O termo significa "aquele que crê". Não é possível tornar-se
membro da Igreja de Cristo sem depositar fé no Salvador, Gálatas 3.22.

No Novo Testamento

c) Irmãos – Paulo nos informa, em Romanos 8.17 e Gálatas 4.5, que fomos
adotados por Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.

O Novo Testamento usa diferentes figuras de linguagem para
descrever a igreja. Algumas delas
são as seguintes:

d) Discípulos – Discipulado é um aprendizado para imitar a Cristo. Todo
aquele que permanece na Sua palavra é Seu discípulo, João 8.31. O discipulado consiste em aprender a permanecer na sua palavra.

a) Edifício, 1 Coríntios 3.9; Efésios
2.20-22 e 1 Pedro 2.5.
b) Corpo, Efésios 1.22-23; Colossenses 1.18; e
c) Esposa, 2 Coríntios 11.2.

e) Santos – A palavra santo significa separado. E exatamente assim que
Deus quer Seus filhos: separados da sujeira do mundo, ao mesmo tempo
em que servem de luz para aqueles que nele vivem, Mateus 5.14-16.

f) Os do Caminho – Em Atos 9.2, esse nome reflete a forma como os de
fora designavam aqueles que seguiam a Jesus. Tendo em vista ser ele
próprio o verdadeiro caminho, João 14.6.
Sal e Luz
Quando você olha à sua volta e vê
11
desmoronando a moral e a vergo12 a funnha, deve lembrar-se que
ção de exercer oposição a esta
devastação é sua, como membro
do Corpo de Cristo, que é a igreja.

III – QUAL A FINALIDADE DA IGREJA?

a) Divulgar o evangelho de Jesus Cristo – A Igreja Cristo realiza esta
tarefa sob a unção e a direção do Espírito Santo. Em Mateus 28.19-20, a
ordem é para os crentes divulgarem o evangelho. É uma tarefa multifuncional: requer oração, sustento financeiro, pessoas que preguem e pessoas
Quando você contempla pessoas que discipulem.

tropeçando nas armadilhas de Satanás não pode, de modo algum,
se esquecer de que o dever de iluminar-lhe o caminho é seu, como
membro fiel da igreja.

b) Viver para o louvor da glória da graça concedida em Jesus – Efésios
1.6 e Isaías 43.7. O crente foi criado para o "louvor da glória de Sua graça,
concedida gratuitamente Amado".

A Igreja é luz na medida em que
sua vida brilha nas trevas dos que
o cercam. É sal quando ajuda a
preservar a sociedade da corrupção. A Igreja é guardiã e divulgadora da verdade, 1 Timóteo 3.15.

c) Ter comunhão uns com os outros – Nada mais natural do que existir
prazer na comunhão em família. O cristão é ligado por laço de sangue e
criado amando uns outros. Ao nascer, pelo Espírito, para a família de Deus,
o laço que os une é o precioso sangue com o qual comprado, 1 Pedro 1.1819. Em 1 João 1.7, é algo natural ter comunhão com os irmãos.
d) Ser uma bênção para o mundo à sua volta – O diabo veio para matar,
roubar e destruir, João 10.10a, mas neste mundo em que ele espalha trevas e torna a vida insípida, a Igreja de Cristo é chamada para ser luz e
elemento de preservação, Mateus 5.13-16.

Somos "UM" em Cristo
O mundo classifica as pessoas
pelas formas mais diversas: grau
de instrução, posses etc. No entanto, na Igreja de Cristo, todas
estas diferenças cedem lugar
àquilo que une todos os salvos, ou
seja, o fato de existir a vida em
Cristo, 1 João 5.12. A acepção de
pessoas é pecado condenado nas
Escrituras, Tiago 2.9.

e) Função social – A escolha de diáconos, em Atos 6.1-10, foi a primeira
tentativa de organizar a função social da Igreja. O papel social da comunidade cristã apresentada livro de Atos é uma simples decorrência do fato de
haver comunhão entre os irmãos. Em Gálatas 6.10, Paulo recomenda fazer
o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Fazer parte da Igreja do Senhor Jesus é uma bênção e um privilégio. É
estar disposto a ter uma vida na presença Deus. É receber ajuda celestial
nas dificuldades e ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. É ser sal
na terra e luz no mundo.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
O nascimento da Igreja
Quem compõe a Igreja
A igreja precisa de líderes
Igreja, Corpo de Cristo
Cristo, cabeça da Igreja
Judeus e gentios unidos em um só Corpo
Jesus é que edifica a Igreja

ENDEREÇO BÍBLIA
Atos 2.1-4
1 Coríntios 1.1-3
Atos 14.19-28
1 Coríntios 12.12-31
Efésios 4.11-16
Efésios 2.11-22
Mateus 16.13-20

