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A
RELAÇÃO DE 
JESUS COM 
A IGREJA



A igreja bíblica e Jesus tem 
uma relação especial

Compreender isso irá 
nos ajudar a ver o lugar 
que a igreja deve ter em 

nossas vidas



A maior parte dos 
ensinamentos de Jesus foi 

sobre a igreja.

Só isso já deve nos 
incentivar a pensar 
mais sobre a igreja.



Jesus foi o 
Fundador, o 

Construtor e o 
Comprador da 

Igreja.



O fundamento da igreja.

I Coríntios 3:11
Porque ninguém pode pôr outro 

fundamento além do que já está posto, 
o qual é Jesus Cristo.

Existe apenas um único 
fundamento da igreja.



Não há prédio que seja mais forte do 
que seu próprio alicerce.

Se o alicerce não oferece 
segurança, o prédio também não 

terá segurança

Jesus é a rocha sobre a 
qual foi edificada a igreja. 



Esta relação que dá à igreja uma 
força que nada poderá abalar

Uma relação inseparável com 
Jesus.

Atos 20:28
Olhai, pois, por vós, e por todo 

o rebanho ...para 
apascentardes a igreja de 

Deus, que ele resgatou com seu 
próprio sangue.



A igreja se compõe de pessoas 
redimidas.

Jesus resgatou essas pessoas.

Ele comprou a igreja 
com seu próprio 

sangue.



Dizemos que 
quando temos 
algo de grande 

valor, “custou os 
olhos da cara”

A igreja custou o sangue 
de Jesus, isto é, a sua 

própria vida.



Jesus sacrificou a própria vida 
para que a igreja fosse 

estabelecida.

Jesus além de ser o 
fundamento e o 

comprador da igreja é 
também o seu construtor



A igreja não foi construída por 
João Batista ou por Pedro.

Foi Cristo e só Cristo 
quem a edificou.



A Bíblia diz.
Mateus 16:18,19

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

Esta passagem basta 
para ver a relação entre 

Cristo e a igreja.



Jesus é o 
Salvador da 

Igreja



A igreja é o corpo de Cristo.
Efésios 1:22,23

E sujeitou todas as coisas a seus pés, 
e sobre todas as coisas o constituiu 
como cabeça da igreja, Que é o seu 

corpo...

O corpo de qualquer 
entidade é importante.



Quando ando por São Paulo fico 
triste em ver pessoas aleijadas ou 

deficientes.

Mas o corpo de Cristo 
que é a igreja deveria 

ser perfeita.



Como podemos ficar abalados 
quando vemos aleijados e não nos 

importamos com o corpo de 
Cristo?

A igreja é o corpo de 
Cristo e deve ser 

forte e são. 



Não é justo dar tanta atenção aos 
nossos corpos quando damos 

pouca atenção ao corpo espiritual 
de Cristo.

O corpo de Cristo tem 
grande importância para 

você?



Conclusão

Em casa tenho cachorros que são 
importantes para meus netos.

Assim os cachorros são 
importantes para mim 

porque são importantes 
para os meus netos



A igreja é importante para mim 
porque é importante para Cristo.

Quem sou eu para dizer 
que a igreja não tem 

importância



Jesus antes de 
sua morte, 

disse em alta 
voz:

“A igreja é importante, 
é o meu corpo”



Que Deus nos 
abençoe.



"nenhuma violação de direitos autorais pretendida".
Sem fins lucrativos.


