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IGREJA 
A 

CASA DE DEUS 



Todo mundo conhece a palavra 
igreja

Ouvimos desde crianças e 
continuamos ouvindo

Tanto que ela corre o risco de 
se tornar um lugar comum.



Para ter um conceito correto sobre a 
igreja precisamos considera-la como 

Deus a considerava

Até certo ponto isto é 
impossível.



Podemos ler na Bíblia algumas 
coisas sobre a igreja



A IGREJA 

É A 

CASA DE DEUS 



Várias vezes no Novo Testamento a 
palavra “casa” é usada para descrever a 

família.

Atos 10:1,2 
Morava em Cesareia um homem de nome 
Cornélio, centurião da coorte chamada 

Italiana, piedoso e temente a Deus com toda 
a sua casa e que fazia muitas esmolas ao 

povo e, de contínuo, orava a Deus



É fácil ver que “toda a sua casa” 
refere-se à família de Cornélio.



Outro exemplo:

Hebreus 11:7 
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca 
de acontecimentos que ainda não se viam 
e sendo temente a Deus, aparelhou uma 
arca para a salvação de sua casa; pela 

qual condenou o mundo e se tornou 
herdeiro da justiça que vem da fé.



Dá para entender o que Paulo tinha em 
mente quando escreveu,

I Timóteo 3:15 
para que, se eu tardar, fiques ciente de 

como se deve proceder na casa de Deus, 
que é a igreja do Deus vivo, coluna e 

baluarte da verdade.

Aqui não fala do prédio mas  
da família de Deus



Ainda de novo,

Efésios 2:19 
Assim, já não sois estrangeiros e 
peregrinos, mas concidadãos dos 
santos, e sois da família de Deus,

Esta família de Deus é a 
igreja do Deus vivo.



O Que Esta 
Relação 

Representa



O significado da igreja como família de 
Deus nos permite  ver aspectos belos e 

cheios de ternura
Veja esta linguagem clara sobre o Pai 

e Sua família espiritual

Efésios 3:14,15 
Por causa disto me ponho de joelhos perante o 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Do qual toda 

a família nos céus e na terra toma o nome,



Deus é o pai de sua família

Acho que entendo o que isto 
quer dizer

Talvez a gente precise ser pai 
para entender bem.



Quando penso o quanto gosto de 
meus filhos e até onde eu 

chegaria por eles, fico 
emocionado.

Todo pai responsável faria 
mesma coisa.



Deus é o pai de sua família, a 
igreja.

Ele cuida melhor dos seus filhos 
do que eu cuido dos meus

Talvez você possa dizer:  “mas 
Deus não cuida de mim”



Mas pense bem, se não fosse Deus 
você não teria o ar que respira.

Você não teria a luz do dia nem 
o descanso da noite

Talvez você seja menos abençoado 
que outros mas todos são 

abençoados por Deus



A relação que existe entre Deus e sua 
família é uma das belezas da Bíblia

Deus é pai de todos por criação, 
do budista, do maometano e de 

todos os outros
Mas hoje estamos vendo que Deus é 

nosso pai espiritual



Para você gozar das bençãos 
espirituais de Deus você tem que 

pertencer a família Dele que é a igreja

I Coríntios 10:12,13 
Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe 
não caia. Não veio sobre vós tentação, 

senão humana; mas fiel é Deus, que não 
vos deixará tentar acima do que podeis, 

antes com a tentação dará também o 
escape, para que a possais suportar.



Com Deus a seu lado você 
poderá superar obstáculos.

O Pai zeloso nos ajuda 
sobrepujar as dificuldades 

espirituais.



O filho de Deus usufrui de muitas 
bençãos dadas pelo Pai.

Tiago 1:17 
Toda a boa dádiva e todo o dom 

perfeito vem do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não há 

mudança nem sombra de variação.



Não tenha duvidas, Deus 
cuida de seus filhos



Os membros da igreja, ou seja, os 
filhos de Deus, são herdeiros de 

Deus
Romanos 8:17 

E, se nós somos filhos, somos logo 
herdeiros também, herdeiros de Deus, e 
co-herdeiros de Cristo: se é certo que 
com ele padecemos, para que também 

com ele sejamos glorificados.



Os filhos são herdeiros dos pais

O que os filhos de Deus herdarão?

Herdarão o reino eterno de Deus, 
onde não haverá dores, nem 
prantos, nem lágrimas e nem 

tristezas



Conclusão:

Deus tem uma só família. 

Esta família é a igreja



Para desfrutar das bençãos vindouras, 
você precisa ser membro da igreja

Não falamos de uma igreja qualquer, 
mas daquela descrita na Biblia



Que Deus nos 
abençoe.
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