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AS MARCAS DA
IGREJA
Curso de Verão

IGREJA PRESBITERIANA DO CAMPO BELO

O QUE É A IGREJA E QUAL A SUA
IMPORTÂNCIA?
Def.: “Igreja é a comunidade de todos os cristãos em todos os
tempos”
• Por isso, os apóstolos se referiam ao povo de Israel (no A.T.) como a “Igreja no
deserto” (cf. Atos 7.38)
• A Igreja é “a família de Deus” (cf. Efésios 2.19)
• Embora a Igreja não salve, não há salvação fora da Igreja (cf. Mateus 16.18-19)
• A Igreja propriedade de Cristo e, portanto, é edificada por Ele (cf. Mateus 16.18
e Atos 2.47)
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NOSSA CONDIÇÃO
PRESENTE

Há mais de 1.500 religiões
organizadas no mundo e cerca de
30.000 denominações (igrejas) que
reivindicam ser cristãs
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Há muita confusão religiosa no mundo.
Como saber qual é a verdadeira Igreja?

IGREJAS FALSAS?
O Novo
Testamento
adverte
sobre o
risco de
religiões
falsas:

1Coríntios 10.20 – “Antes, digo que as coisas que eles
sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus; e eu
não quero que vos torneis associados aos demônios”
1Coríntios 12.2 – “Sabeis que, outrora, quando éreis gentios,
deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis
guiados”
Apocalípse 2.9 – “Conheço a tua tribulação, a tua pobreza
(mas tu és rico) e a blasfêmia dos que a si mesmos se
declaram judeus e não são, sendo, antes, sinagoga de Satanás”

3

2/15/2018

Como conhecer uma Igreja
Verdadeira?

3 Erros comuns
sobre a Igreja
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QUAL IGREJA SATANÁS QUER QUE VOCÊ VEJA?
AS CARTAS DO COISA-RUIM (C.S. LEWIS)

• “Reparo com grande desprazer que o seu paciente se tornou cristão . . . Não há razão para
desespero! . . . Uma de nossas grandes aliadas é a própria Igreja.
• Não me entenda mal. Não me refiro à Igreja como a vemos através do tempo e do espaço, enraizada
na eternidade como um exército com bandeiras. Confesso que tal esperáculo torna apreensivos
nossos mias atrevidos tentadores.
• Mas felismente é totalmente invisível aos humanos. O paciente vê apenas um mal acabado edifício
pseudogótico no novo leteamento. Lá dentro depara com o merceeiro do lugar, que traz na cara uma
expressão servil e lhe oferece afobadamente um ensebado livrinho de liturgia, além de outro livrinho
surrado que encerra textos corruptos . . . Ao chegar ao banco olha em volta e dá com uma seleção de
vizinhos, que são justamente os que até agora evitou” p. 22-23

O QUE JESUS DIZ
SOBRE A IGREJA?

João 17
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1. ALEGRIA, v 13

As palavras de Jesus como fonte de alegria
• João 15.11 – “Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós,
e o vosso gozo seja completo”

A alegria do povo de Deus se revela melhor no ato de adoração
• Salmo 122.1 – “Alegrei-me quando me disseram:Vamos à Casa do SENHOR”
• O Deus em quem podemos nos alegrar

I1. SANTIDADE [Separação], v 15-17

Deus é Santo e o seu povo deve viver em santidade
• 1Pedro 1.16 – “. . . porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo”
• 1Pedro 2.9 – “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”

Santidade diz respeito à separação
• João 17.16-17 – “Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade”
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I1I.VERDADE, v 17

A Igreja é coluna e baluarte da verdade
• 1Timóteo 3.15 – “. . . 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”

Mantedo absolutos em um mundo que vive de ilusões
• O ódio, a perseguição e o desprezo

IV. COMPROMISSO MISSIONÁRIO, v 18

Estar no mundo como Cristo esteve
• Enviado com um propósito: Glorificar Deus na terra, v 4

Onde e como a missão deve ser conduzida?
• No mundo e como Cristo esteve no mundo
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V. UNIDADE, v 20-23

Que tipo de unidade?
• Unidade organizacional?
• Conformidade?

Unidade análoga àquela existente na Trindade
• João 17.21 – “. . .a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em
mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que
tu me enviaste”

VI. AMOR, v 26

O novo mandamento
• João 13.34-35

O que acontece quando falta amor?
•
•
•
•
•

Alegria => hedonismo e prazer egoísta
Santidade => justiça própria e farisaísmo
Verdade => ortodoxia sem generosidade
Missões => colonianismo eclesiástico
Unidade => preferencialismo, grupinhos na igreja
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VII. APEGO ÀS PALAVRAS DE CRISTO, v 6, 8 e 14
Uma característica da apostolicidade
• Atos 2.42 – “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir
do pão e nas orações”
• Efésios 2.19-20 – “Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular”

A expressão desse apego
• A pregação e a recepção da mesma (Calvino)
• A leitura e obediência diária

IV. COMPROMISSO MISSIONÁRIO, v 18

Estar no mundo como Cristo esteve
• Enviado com um propósito: Glorificar Deus na terra, v 4

Onde e como a missão deve ser conduzida?
• No mundo e como Cristo esteve no mundo
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CONCLUSÃO
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