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DOUTRINA DA IGREJA


Jesus projetou claramente a existência duma sociedade de seus seguidores que daria aos
homens seu Evangelho e ministraria à humanidade no seu Espírito, e que trabalharia pelo
aumento do reino de Deus como ele o fez. Ele deu SUA PRÓPRIA VIDA à Igreja e isso se
estende até o fim.



A palavra grega no Novo Testamento para a Igreja é [ekklesia], que significa – uma
assembleia de chamados para fora – o termo aplica-se a:



Todo o corpo de cristãos em uma cidade, uma congregação e todos os crentes na terra.
Texto 1 - [22 A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em
Jerusalém; e enviaram Barnabé até Antioquia. Atos 11]
PALAVRAS QUE DESCREVEM OS CRISTÃOS

1. Irmãos - a igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas
as divisões que separam a humanidade.
2. Não grego nem judeu - todas as divisões da história foram vencidas.
3. Não há grego nem bárbaro - as barreiras culturais foram vencidas.
4. Não há servo nem livre - as divisões sociais foram vencidas.
5. Não macho nem femea - a divisão humana é vencida. Colossenses 3:11 gálatas 3:28
6. Crentes - por causa da doutrina característica de fé.
7. Santos – porque estão separados do mundo e dedicados a Deus.
8. Os eleitos – por que Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso.
9. Discípulos – aprendizes, por que estão sob a preparação espiritual com instrutores inspirados
por Cristo.
10. Cristãos - por que a religião gira em torno da pessoa de Cristo.
11. Os do caminho. Atos 9:2 (versão brasileira)
Texto 2 - [28 Dessarte, não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem
homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29 E, se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3]
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Texto 3 - [11 no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre; porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3]
ILUSTRAÇÕES DA IGREJA


O CORPO DE CRISTO – Cristo deixou este mundo, mas ainda está no mundo através de
sua igreja. Cristo se fara conhecido mediante aqueles que tomam o seu nome e participam
de sua vida. Cristo foi ungido no jordão e a Igreja foi ungida no pentecoste. I João 4:17. A
vida de Cristo dentro da igreja a torna indestrutível. A igreja não é meramente uma
organização é um organismo porque é vivo que se desenvolve pela vida inerente.



Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, senão membros de Cristo e membros
dos outros. Cristo não é somente o Mestre ele é a vida dos cristãos. Ele não fundou uma
sociedade que estudasse e propagasse suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida,
um corpo habitado e guiado por seu Espírito.



Neste templo espiritual os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais,
sacrifícios de oração louvor e boas obras.
Texto 4 - [40 Quem vos recebe a mim me recebe; e quem me recebe, recebe que me enviou.
Mateus 10]
Texto 5 - [5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. João 15]
Texto 6 - [21 testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e
a fé em nosso Senhor Jesus [Cristo]. Atos 20]
Texto 7 - [17 Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no Dia do Juízo, mantenhamos
confiança; pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. I João 4]
a. O templo de Deus
b. A noiva de Cristo
c. A noiva de Cristo
A FUNDAÇÃO DA IGREJA
CONSIDERADA PROFETICAMENTE



Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras
nações a ser um povo de servos de Deus. Israel era a igreja de Jeová. Eles rejeitaram a Deus
e Cristo predisse uma nova congregação que continuaria sua obra na terra.
CONSIDERADA HISTORICAMENTE
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De certa forma a primeira igreja, os primeiros membros da igreja foram congregados no
cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espirito Santo. Os apóstolos lançaram
os fundamentos e edificaram a igreja no poder do Espírito, por pregação, ensino e
organização. Portanto a igreja é descrita como sendo edificada sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas.
Texto 8 - [20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo,
Cristo Jesus, a pedra angular; Efésios 2]
OS MEMBROS DA IGREJA



O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja: fé
implícita no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo como o único e divino
Salvador (Atos 16:31); submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé
em Cristo; e, confessar verbalmente essa fé. (Rom.10:9,10.) No princípio, praticamente
todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados. "E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar" (Atos 2:47). Entrar na igreja
não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo,
assim como o ramo é enxertado na árvore. No transcurso do tempo, entretanto, conforme a
igreja aumentou em número e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese tomaram
o lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que
não eram cristãs de coração. E desde então, essa tem sido mais ou menos a condição da
cristandade. Assim como nos tempos do Antigo Testamento havia um Israel dentro dum
Israel, israelitas de verdade, bem como israelitas nominais, assim também no transcurso da
história da igreja vemos uma igreja, dentro da igreja, cristãos verdadeiros no meio de cristãos
apenas de nome. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta dos
verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, constituída de todos os que
professam ser cristãos — a primeira, composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu;
a segunda, compreendendo aqueles cujos nomes estão registrados no rol de membros das
igrejas. Nota-se a distinção em Mateus 13, onde o Senhor fala dos "mistérios do reino dos
céus" — expressão essa que corresponde à designação geral "cristandade". As parábolas
nesse capítulo esboçam a história espiritual da cristandade entre o primeiro e o segundo
advento de Cristo, e nelas aprendemos que haverá uma mistura de bons e maus na igreja, até
a vinda do Senhor, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o genuíno e o
falso. (Mat. 13:36-43, 47-49.) O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando compara
a quando compara a igreja a uma casa na qual há muitos vasos, uns para honra e outros para
desonra. (2Tim. 2:19-21). É a igreja sinônimo do reino de Deus? Que a igreja seja uma fase
do reino entende-se pelo ensino de Mat. 16: 18, 19, pelas parábolas em Mat. 13, e pela
descrição de Paulo da obra cristã como sendo parte do reino de Deus (Col. 4:11). Sendo "o
reino dos céus" uma expressão extensa, podemos descrever a igreja como uma parte do
reino. William Evans assim escreveu: "A igreja pode ser considerada como uma parte do
reino de Deus, assim como o Estado de Illinois é parte dos Estados Unidos." A igreja prega
a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pelo qual se obtém entrada no reino
de Deus (João 3:3-5; 1Ped. 1:23.)
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Texto 9 - [31 Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16]
Texto 10 - [9 Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Porque com o coração se crê para
justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10]
Texto 11 - [36 Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os
seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. 37 E ele respondeu: O
que semeia a boa semente é o Filho do Homem; 38 o campo é o mundo; a boa semente são
os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno;39 o inimigo que o semeou é o diabo; a
ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. 40 Pois, assim como o joio é
colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. 41 Mandará o Filho do
Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a
iniquidade 42 e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de dentes. 43 Então,
os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos [para ouvir],
ouça. Mateus 13]
Texto 12 - [19 Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O
Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que
professa o nome do Senhor. 20 Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e
de prata; há também de madeira e de barro. Alguns, para honra; outros, porém, para
desonra. 21 Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para
honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo
2]
Texto 13 - [18 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. 19 Dar-te-ei as chaves do reino
dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra terá sido
desligado nos céus. Mateus 16]
Texto 14 - [11 e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que
cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo.
Colossenses 4]
Texto 15 - [3 A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um
homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda
vez? 5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3]
Texto 16 - [23 pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. I Pedro 1]
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A OBRA DA IGREJA
1. Pregar a Salvação.
2. Prover os meios de adoração.
3. Prover comunhão – o calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja
primitiva. [42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do
pão e nas orações Atos 2]
4. Sustentar uma norma de conduta moral – ela deve levantar a sua voz de admoestação e
deve colocar luz quando vê o perigo.
AS ORDENANÇAS DA IGREJA




Duas cerimonias que são essências, por serem divinamente ordenadas, o batismo nas aguas
e a ceia do Senhor. O batismo nas águas é um rito de ingresso na igreja cristã, simboliza o
começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação
da vida espiritual. O primeiro sugere a fé em Cristo; o segundo sugere comunhão.
Não há uma ordem de uma adoração dogmática e inflexível, antes permitindo a igreja em
todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a
expressão da vida.
O BATISMO



A palavra batizar usada na formula de Mateus 28 19, 20 significa mergulhar ou imergir. O
modelo bíblico sugere morte, sepultura e ressurreição. Romanos 6 1 a 4.
Texto 17 - [9 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Mateus 28]
Texto 18 - [1 Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais
abundante? 2 De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele
morremos? 3 Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte? 4 Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo;
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida. Romanos 6]
A “FORMULA”



Batizando-os em nome do Pai, e do filho e do Espirito Santo.
O RECIPIENTE
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Todos os que sinceramente se arrependem de seu pecado, professam a fé no Senhor Jesus,
são elegíveis para o batismo. Na igreja apostólica o rito era acompanhado das seguintes
expressões de fé. Profissão de fé, oração, voto de consagração.
A EFICÁCIA



Batismo não salva, mas deve ser obedecido.
O SIGNIFICADO
1. Salvação
2. Experiência
3. Regeneração
4. Testemunho
5. Pelo rito do batismo, o convertido figurativamente falando, publicamente veste o
uniforme do reino de Cristo.
A CEIA DO SENHOR



Instituído pelo Senhor na véspera da sua morte expiatória. Consiste na participação solene
do pão e do vinho, os quais sendo apresentados ao pai em memória do sacrifício inexaurível
de Cristo, pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva.
Texto 19 - [23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, tomou o pão; 24 e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o
meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim. 25 Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu
sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 26 Porque, todas as
vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele
venha I Coríntios 11]
COMEMORAÇÃO



Somos salvos por seu sacrífico expiatório
A INSTRUÇÃO – DOIS FUNDAMENTOS:

1. A encarnação - o verbo se fez carne.
2. A expiação – o pão e o vinho são resultados da morte.
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Inspiração – podemos ser participantes da natureza de Cristo.



Segurança – nos tempos antigos a forma mais solene de aliança era o pacto de sangue que
era selado ou firmado com sangue sacrificial. Nossa parte no contrato é crer na morte
expiatória de Cristo.



Responsabilidade – participar de maneira digna.



Indignamente – falta de espirito solene, meditativo e reverente (talvez indolência).
A ADORAÇÃO NA IGREJA



Inferimos dois tipos de reunião para adoração: uma consistia em oração, louvor e pregação;
a outro um culto de adoração conhecido como a festa do amor ou festa “ágape”. O primeiro
era público o outro era particular no qual eram admitidos somente cristãos. Os cristãos
primitivos em sua maneira cultura tinham uma influência poderosa em atrair os não crentes.



Culto particular – os cristãos perseveravam no partir do pão. A festa ágape era antes da ceia.
Depois ainda no primeiro século forma separadas.
A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA
O GOVERNO DA IGREJA



O crescimento numérico da igreja fez com que necessitasse de uma melhor organização.
Oficiais foram escolhidos para resolver emergências. A posse de dons separava indivíduos
para a obra do ministério.



As primeiras igrejas eram democráticas em seu governo.



No novo testamento não há apoio para uma fusão de igrejas em uma máquina eclesiástica
governada por uma hierarquia.



Nos dias primitivos não havia nenhum governo centralizado abrangendo toda a igreja.



Os doze apóstolos eram muito respeitados por causa de sua relação com Cristo e exerciam
certa autoridade. Mas cada igreja era independente, mas mantinham relação umas com as
outras.
Texto 20 - [1 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e
testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser
revelada: 2 pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas
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espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida ganância, mas de boa vontade; 3 nem
como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. 4
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcescível coroa da glória. I
Pedro 5]
O MINISTÉRIO NA IGREJA


No novo testamento são reconhecidas duas classes de ministério. O ministério geral e
profético geral.



O ministério geral e profético. Os apóstolos eram homens que receberam sua comissão do
próprio Cristo em pessoa. Haviam visto a Cristo depois de sua ressurreição, gozado duma
inspiração especial, exerciam um poder administrativo sobre as igrejas, levavam credenciais
sobrenaturais e cujo trabalho principal era estabelecer igrejas em campos novos. Eram
administradores da igreja e organizadores missionários, chamados por Cristo e cheios do
Espirito. Os doze apóstolos de Jesus, e Paulo que por sua chamada especial, constituía uma
classificação a parte, eram apóstolos por preeminência. Entretanto o título de apostolo
também foi outorgado a outros que se ocupavam na obra missionaria. A palavra apostolo
significa simplesmente MISSIONÁRIO. A relação dos doze para com Cristo foi única que
ninguém desde então pode ocupar.
Texto 21- [1 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, 13 até que todos
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita
varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 14 para que não mais sejamos
como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15 Mas, seguindo a
verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Efésios 4]
PROFETAS



Eram dotados do dom de expressão inspirada. Desde os primeiros dias até a fim do século
constantemente apareceram as igrejas cristãs.



Enquanto o apostolo e o evangelista levavam sua mensagem aos incrédulos, o ministério do
profeta era particularmente entre os cristãos.
MESTRES
Texto 22 - Eram dotados de dom para exposição da palavra. Tal qual os profetas, muitos
deles viajavam de igreja em igreja.
Texto 23 - [1 Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por
sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos
13]
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MINISTÉRIO LOCAL E PRATICO


Presbíteros ou anciãos, aos quais foi dado o título de bispo que significa supervisor ou que
serve superintendente.
 As vezes eram chamados pastores. Durante o primeiro século cada comunidade cristã era
governada por um grupo de anciãos ou bispos de modo que não havia um obreiro só fazendo
para a igreja o que um pastor faz no dia de hoje. No princípio do terceiro século colocava-se
um homem a frente de cada comunidade com o título de pastor ou bispo. Havia o apoio aos
diáconos que também ajudavam na ceia do Senhor.
Texto 24 - [7 porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 28 Atendei por
vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29 Eu sei que,
depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. 30
E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os
discípulos atrás deles. 31 Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia,
não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. 32 Agora, pois, encomendo-vos ao
Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos
os que são santificados. Atos 20]

