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ONDE A
IGREJA 

COMEÇOU?



É importante saber onde a igreja 
começou para identifica-la melhor.  

Se souber onde ela começou 
então terei mais um fato para 

conhecer a igreja.



Examinando diversos grupos 
religiosos posso verificar se 

começaram no local descrito na 
Bíblia.

Para conhecer a história da 
igreja terei de saber onde ela 

começou. 



O Local do 
Começo da 
Igreja Foi 

Profetizado.



Isaias 2:1,3
Nos últimos dias, acontecerá que o monte 
da Casa do Senhor será estabelecido no 
cimo dos montes e se elevará sobre os 

outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e 

subamos ao monte do Senhor e à casa do 
Deus de Jacó, para que nos ensine os seus 
caminhos, e andemos pelas suas veredas; 
porque de Sião sairá a lei, e a palavra do 

Senhor, de Jerusalém.



Isaias 2:1
...a Casa do Senhor será estabelecido no 

cimo dos montes... 

Isaias 2:3
...porque de Sião sairá a lei, e a palavra do 

Senhor, de Jerusalém.

Analisemos estes dois versículos,

No verso 3 esse local é idenficado,



Para compreender melhor esta 
passagem podemos ler, 

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.



Isaias disse que a casa de Deus ia 
começar em Jerusalém.

Paulo diz que a casa de Deus é 
a igreja

Portanto, fica claro que a igreja 
começou em Jerusalém.

Miqueias repete a mesmas palavras 
de Isaias.



Miqueias 4:1,2
Nos últimos dias, acontecerá que o monte 
da Casa do Senhor será estabelecido no 
cimo dos montes e se elevará sobre os 

outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e 

subamos ao monte do Senhor e à casa do 
Deus de Jacó, para que nos ensine os seus 
caminhos, e andemos pelas suas veredas; 
porque de Sião sairá a lei, e a palavra do 

Senhor, de Jerusalém.



Zacarias também profetiza: 

Zacarias 1:16
Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me 

para Jerusalém com misericórdia; a 
minha casa nela será edificada, diz o 
Senhor dos Exércitos, e o cordel será 

estendido sobre Jerusalém.

Porque Jerusalém?



A cidade de Jerusalém era o centro 
das adorações a Deus.

O templo usado pelos judeus se 
encontrava ali.

A igreja, embora fosse para todas as 
nações, começou com os judeus.



Os 
Ensinamentos 

de Jesus Sobre 
o Local do 
Começo da 

Igreja.



Lucas 24:46-49
e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo 

havia de padecer e ressuscitar dentre os 
mortos no terceiro dia

e que em seu nome se pregasse 
arrependimento para remissão de pecados a 
todas as nações, começando de Jerusalém.

Vós sois testemunhas destas coisas.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu 
Pai; permanecei, pois, na cidade, até que do 

alto sejais revestidos de poder.



Jesus está prestes a subir de novo 
para o céu.

Ele reúne os apóstolos e, em poucas 
palavras, explica de novo sua missão. 

Ele disse que tinha que morrer e 
tinha que ser levado aos céus 

novamente. 



Estes fatos deveriam ser anunciados 
a todas as nações.

Mas no versículo 47 Ele diz a eles que 
deveriam iniciar em Jerusalém. 

Lucas 24:47
que em seu nome se pregasse 

arrependimento para remissão de pecados 
a todas as nações, começando de 

Jerusalém.



Ele prometeu que Deus iria lhes dar 
poder para ajuda-los nessa pregação.

Disse que precisavam esperar esse 
poder na cidade de Jerusalém. 

Lucas 24:49
Eis que envio sobre vós a promessa de meu 

Pai; permanecei, pois, na cidade, até que 
do alto sejais revestidos de poder..



A seguir o texto continua dizendo que 
eles voltaram para Jerusalém.

Lucas 24:52
Então, eles, adorando-o, voltaram 

para Jerusalém, tomados de 
grande júbilo;



A Vinda Do Espirito Santo



Lemos a respeito do Espirito Santo: 

João 14:26
mas o Consolador, o Espírito Santo, a 

quem o Pai enviará em meu nome, esse 
vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que vos tenho dito

Este é o poder que Jesus prometeu em 
Lucas 24



Também lemos em Atos  

Atos 1:8
mas recebereis poder, ao descer sobre vós 

o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em 
toda a Judeia e Samaria e até aos confins 

da terra.

Este poder iria ensina-los e guia-los a 
toda verdade



Atos 2:1-4
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam 

todos reunidos no mesmo lugar;
de repente, veio do céu um som, como de um 
vento impetuoso, e encheu toda a casa onde 

estavam assentados.
E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, 

como de fogo, e pousou uma sobre cada um 
deles.

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falar em outras línguas, segundo o 

Espírito lhes concedia que falassem.



O Espirito Santo foi a Jerusalém 
no dia de Pentecoste.



A pregação para remissão de 
pecados deveria começar de lá. 

Ele disse que o poder do Espirito 
Santo iria dar inicio a esta 

pregação.



Jerusalém foi o local 
de inicio da pregação 
dos apóstolos depois 
da morte de Jesus.

Foi o local do
inicio da 
igreja.



Conclusão

A  igreja da Bíblia começou na cidade 
de Jerusalém.

Isso nos ajuda a identificar a igreja 
atualmente



Uma igreja que teve sua origem em 
qualquer outra cidade não é a igreja da 

Bíblia.

A igreja de Cristo começou na cidade 
de Jerusalém sob a autoridade de 

Jesus Cristo.

Onde é que a sua igreja começou?



Que Deus nos 
abençoe.



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


