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A GRANDEZA 
DA  

IGREJA 



Através da Bíblia ficamos sabendo 
que a igreja é uma organização 

divina. 



É Divina Porque Foi O Sangue De 
Jesus, O Preço Pago Por Ela. 

É Divina Porque Faz Parte Do 
Plano Eterno De Deus. 

É Divina Porque Jesus Cristo É O 
Seu Fundador. 



Ninguém pode ser leal Cristo e 
desleal a Sua igreja. 

A igreja da Bíblia não é apenas 
mais uma organização 

religiosa. 



A grandeza e a importância da 
igreja de Cristo merece nossa 

atenção. 

Vamos ver algumas das suas 
características que a torna 

grande. 



É grande por causa do seu 
fundador. 

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



Jesus é o seu fundador, ela 
reflete Seu espírito e os Seus 

ideais. 
O fato de que Jesus a considere 

importante, a ponto de morrer por 
ela, deveria fazer com que todos 
desejássemos ser membros dela. 



Ela É Grande Por Causa Do 
Preço Pago Por Ela. 





Avaliamos as coisas pelo preço 
que pagamos por elas.  

Esta é uma das razões pelas 
quais a igreja é grande. 



Atendei por vós e por todo o rebanho sobre 
o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, 
a qual ele comprou com o seu próprio 

sangue. 
Atos 20:28

Custou o preço mais elevado pelo 
qual jamais alguma coisa foi 

comprada. 



Porque o sangue de Jesus é 
mais importante que o de 

Tiradentes? 

Isto pode parecer estranho.  

Muitos já deram o próprio 
sangue pela liberdade. 



Maridos, amai vossas mulheres, 
como também Cristo amou a igreja, 

e si mesmo se entregou por ela.  
Efésios 5:25 

Tiradentes era um homem e Jesus 
era um homem e Deus ao mesmo 

tempo. 



A igreja é realmente grande! 

Jesus dava tanto valor à igreja 
que deu seu sangue por ela. 

Entregou seu corpo nas mãos dos 
seus opressores. 



Ela É Grande 
Por Causa Da 
Sua Missão 



A missão da igreja se estende por 
todo mundo e abrange todas as 

idades. 

Ela trata de valores eternos, 
enquanto outras instituições 
tem por objetivo enriquecer 

seus fundadores. 



Seu propósito não é reformar o 
homem, mas refazê-lo. 

Não apenas mudar algumas 
coisas em sua vida, mas fazer da 

sua vida uma mudança. 



A missão da igreja é pregar o 
evangelho, é regenerar, é recriar, é 
salvar todo aqueles que acreditam. 

A missão da igreja está 
relacionada com a eternidade da 

alma. 



A igreja não procura sanar o mal 
superficialmente, antes, o seu 

propósito é arrancar a raiz do mal 
e plantar o bem e a justiça. 



Esta é a missão da 
igreja! 

Os governos tentam legislar a 
honestidade. 

Mas isto não pode ser feito, a 
honestidade vem de dentro. 



Ela É Grande Por 
Causa Das Suas 

Bençãos. 



Portanto, tudo sofro por amor dos 
escolhidos, para que também eles 
alcancem a salvação que está em 

Cristo Jesus com glória eterna. 
2 Timóteo 2:10

O apóstolo Paulo disse, 



Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos tem abençoado 
com toda sorte de bênção espiritual 

nas regiões celestiais em Cristo, 
Efésios 1:3

Nossa salvação está em Cristo. Estar 
em Cristo é estar no seu corpo, a igreja. 



assim como nos escolheu, nele, antes 
da fundação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis perante ele; e 
em amor 

nos predestinou para ele, para a adoção 
de filhos, por meio de Jesus Cristo, 

segundo o beneplácito de sua vontade,



para louvor da glória de sua graça, que ele 
nos concedeu gratuitamente no Amado, 

no qual temos a redenção, pelo seu 
sangue, a remissão dos pecados, segundo 

a riqueza da sua graça, 
Efésios 1:4-7



As bênçãos mencionadas aqui são:  
a salvação, a redenção, a adoção  

e o perdão. 

Estas bênçãos tornam a igreja 
grande. 



Você precisa se tornar membro 
da igreja da Bíblia, da igreja que 

Jesus fundou, a igreja que dá 
todas essas bênçãos. 

conclusão



Se você já é membro desta 
igreja, então se firme, participe 

de todas as suas atividades, 
evangelização, cultos, reuniões, 
escola dominical e ajude na sua 

grandeza. 



DEUS  NOS ABENÇOE


