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O 
FUNDAMENTO 

DA
IGREJA



No 
centro de São 
Paulo vimos 

alguns homens 
trabalhando no 
alicerce de um 

prédio.



O alicerce para qualquer 
construção é de grande 

importância.

Todos os arquitetos, 
engenheiros e construtores 

sabem disto.



O mesmo acontece com a igreja 
do Novo Testamento.

Não adianta nada construir um 
bom prédio se o alicerce não 

for bom



Será interessante examinar alguns 
conceitos bíblicos sobre o alicerce 

ou fundamento da igreja.



O Fundamento Foi 
Revelado Por 

Jesus



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;
E eu te darei as chaves do reino dos 

céus; e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que 

desligares na terra será desligado nos 
céus.



Qual o alicerce de que Jesus está 
falando aqui?

Pelo texto fica fácil verificar que 
Pedro não é o fundamento do qual 

Jesus está falando.

Tenho alguns amigos que acham 
que este alicerce seja Pedro.



Leiamos novamente a passagem.

Nesta passagem fica claro 
sobre qual pedra a igreja seria 

edificada.



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;
E eu te darei as chaves do reino dos 

céus; e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que 

desligares na terra será desligado nos 
céus.



No versículo 16 lemos que Pedro 
havia acabado de confessar que 

Jesus é o Filho de Deus.

Mateus 16:16
E Simão Pedro, respondendo, 

disse: Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo.



Foi sobre este alicerce, esta pedra 
que Jesus prometeu construir a 

igreja.

Não devemos depositar nossa fé 
na carne humana mas sim em 

Jesus, o Filho de Deus.

A condição divina de Jesus é a 
base onde a igreja foi edificada.



Outras Passagens 
Sobre O 

Fundamento Da 
Igreja.



Para projetar mais luz sobre este 
ponto vamos ler as palavras de Paulo.

I Coríntios 3:11
Porque ninguém pode pôr outro 

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

Sim, Jesus é o único fundamento da 
igreja.



JESUS



A condição divina de Jesus 
já sofreu ataques e 

contestações mas continua 
intacta como a pedra 

fundamental do 
cristianismo.



Para mais provas ainda veja esta 
passagem:
Atos 4:11,12

Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os 
edificadores, a qual foi posta por cabeça de 
esquina. E em nenhum outro há salvação, 
porque também debaixo do céu nenhum 

outro nome há, dado entre os homens, pelo 
qual devamos ser salvos.

Estas são as palavras de Pedro.



Diz que Jesus foi rejeitado mas se 
tornou a pedra angular.

É este mesmo Pedro para quem 
Jesus disse: “sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja”

Não há salvação em nenhum 
outro.



O fundamento da igreja é 
Jesus Cristo, é importante que 

você o aceite como 
fundamento de tua vida.

Se você colocar tua fé nas 
coisas deste mundo, esse 

alicerce ruirá.



Os 
Fundamentos

dos 
Homens.



Muitos colocam seus destinos nas 
opiniões de homens.

Opiniões humanas são como as 
ondas do mar: incessantes e 

instáveis.

Sua religião é conforme a Bíblia 
ou é a opinião de algum humano?



Emoções ou intuição.

Talvez você esteja colocando a 
esperança de sua alma no próprio 

sentimento pessoal.

Sentimentos e intuições muitas 
vezes nos enganam.



Você já deve ter sido enganado por 
seus sentimentos.

Não deposite sua fé em seus 
próprios sentimentos ou na 

opinião de homens.

Seria trágico chegar no 
julgamento final e descobrir que 
os sentimentos estavam errados



Meça tudo que você faz com a 
palavra de Deus

A Bíblia é o alicerce seguro de 
Deus.



Conclusão

Jesus disse que somente aqueles que 
fazem a Sua vontade são sábios

Você faz a vontade de Deus?



Se não faz, a sua alma sofrerá as 
consequências de ter a esperança 

edificada sobre a areia.

Coloque a sua esperança na pedra 
angular, no alicerce que é Jesus 

Cristo, tornando-se membro da igreja 
Dele.



Que Deus nos 
abençoe.



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


