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O QUE
É A

IGREJA



Existem muitas crenças religiosas e 
muitos grupos ou seitas de religião.  

A igreja foi o ponto principal da 
pregação de Jesus. 

É importante compreender 
o que é a igreja. 



Quando uma coisa é bem 
compreendida não há mal-entendidos

O que a igreja significava no 
primeiro século?



Vejamos o que a Bíblia tem a 
dizer sobre a igreja.



Vejamos Primeiro O 
Que A Igreja Não É.

Precisamos nos livrar de ideias e 
concepções falsas. 



É função da ciência saber o que 
certas substâncias não são para 

poder chegar a certos resultados.

Constatando o que a igreja não é 
poderemos ficar sabendo melhor 

o que ela é. 



A igreja não é um prédio de areia 
e cimento.



Muita gente ainda fala da igreja como 
se fosse prédio.

Atos 17:24
O Deus que fez o mundo e tudo que 
nele há, sendo Senhor do céu e da 
terra, não habita em templos feitos 

por mãos de homens;

Deus não habita em prédios materiais.



Quando chamamos o prédio de igreja não 
estamos dando o significado verdadeiro.

I Pedro 2:5
Vos também, como pedras vivas, sois 

edificados casa espiritual e sacerdócio 
santo, para oferecer sacrifícios 

espirituais agradáveis a Deus por 
Jesus Cristo.

A igreja é casa espiritual e não material



A igreja não é 
uma sociedade, 
uma entidade 
social ou uma 

associação



O propósito da igreja não é oferecer 
recepções ou degraus para guindar 

posições elevadas.

Muitas pessoas são membros de 
religiões por causa dos benefícios 

sociais.



Claro que há benefícios da comunhão 
entre si.

Atos 2:42
E perseveravam na doutrina dos 

apóstolos, e na comunhão, e no partir 
do pão, e nas orações

Esses laços de amizade e comunhão 
ligavam todos.



Ser membro da igreja significa muito 
mais do que ter entretenimento social.

A Bíblia ensina que a igreja não é 
uma “igrejinha” ou uma sociedade 

de admiração mutua.



O proposito da igreja não é para divertir 
seus membros, mas para glorificação de 

Deus e a pregação do evangelho.

Efésios 3:21
A Ele seja a glória na igreja, por Jesus 

Cristo, em todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém.

O propósito da igreja é glorificar a Deus 
não ao homem.



Vejamos Agora  O 
Que A Igreja É.

A palavra igreja aparece 192 
vezes no Novo Testamento.



Ela vem da palavra grega
“ekklesia”, que quer dizer 

“chamados para fora”

Um grupo de pessoas chamadas 
para fora do mundo.



A Bíblia diz:

Colossenses 1:13
O qual nos tirou da potestade das 

trevas, e nos transportou para o reino 
do Filho do seu amor;

A igreja é um grupo de seguidores de Cristo.

A igreja não salva. Ela é salva. Ela se 
constitui dos salvos.



Quando falamos em igreja do NT, 
falamos em pessoas, os membros da 

igreja.



A Igreja De Cristo de 
Hoje

Como ela era na sua pureza 
original, no início, antes de ser 
corrompida e deturpada pelas 

falsas doutrinas?

Como podemos ter a igreja nos 
dias de hoje?



“Um curador de um museu notou que 
uma pintura estava desbotando. 
Chamou peritos. Descobriram que a 
pintura que descascava escondia uma 
outra mais valiosa.
Com muito cuidado a pintura que 
descascava foi removida, uma pintura 
muito mais valiosa estava escondida.
O mundo artístico foi beneficiado com 
uma obra prima original”



Semelhante restauração da igreja 
também é possível.

Agora as adições dos homens 
tendem a obscurece-la. 

Jesus estabeleceu a sua igreja no 
1º século.



Enquanto vários clubes religiosos 
posam como igrejas, podem esconder 

a coisa mais valiosa.

Clubes religiosos dos homens dão 
conforto, a igreja divina de Cristo 

dá vida.



A Bíblia, guia de Deus, mostra o que 
era a igreja estabelecida por Cristo 

no 1º século.

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, a 
plenitude daquele que cumpre tudo em 

todos

Jesus é o cabeça



Até os anjos são condenados por incluir 
coisas não ensinadas.

Gálatas  1:8,9 
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do 
céu vos anuncie outro evangelho além do 

que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Assim, como já vo-lo dissemos, agora de 
novo também vo-lo digo. Se alguém vos 

anunciar outro evangelho além do que já 
recebestes, seja anátema.



Até as palavras dos apóstolos devem 
ser analisadas. 

Atos 17:11
Ora, estes foram mais nobres do que 

os que estavam em Tessalônica, 
porque de bom grado receberam a 
palavra, examinando cada dia nas 

Escrituras se estas coisas eram assim



Conclusão

Podemos tirar as adições feitas pelos 
homens, usando a Bíblia, vamos achar 

a igreja restaurada.

Não aceitemos nenhum ensinamento 
religioso que não é comprovado pela 

Bíblia.



A igreja de Cristo é uma realidade no 
século 21.

Está aberta para os que rejeitam 
clubes religiosos feitos pelo 

homem.

Está aberta para os que aceitam a 
Biblia como única autoridade 

religiosa.



Pedimos que você 
ajude a restaurar a 

igreja de Cristo.



Que Deus também 
nos ajude nessa 

missão.



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


