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I

A IGREJA É
O CORPO DE CRISTO

“Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.” Nós também
devemos amar a igreja e, em certo sentido, nos entregar a ela.
Nós devemos nos consagrar a ela em amor e alegre serviço –
sacrificialmente e devotamente – para que a igreja progrida,
prospere e triunfe na terra.
O objetivo deste livro é examinar os princípios mais importantes do Novo Testamento, que caracterizam o aspecto e
a vida da “igreja, que é o seu corpo”. A abordagem principal
será rever as grandes e imutáveis verdades sobre a igreja universal e, então, mostrar como cada igreja local é responsável
por testemunhar essas verdades na vida e na prática.
Desde o início queremos salientar que a nossa posição
quanto aos ensinamentos sobre a igreja é inseparável da nossa
vida como igreja, pois os crentes da igreja local devem ser sempre testemunhas vivas desta verdade. Esta ênfase percorrerá o
livro inteiro.
Começando agora com a igreja universal, iremos definir e
descrever ela:
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Definição
No Novo Testamento, a palavra “igreja” vem da tradução da
palavra grega ekklesia, que significa um “grupo de indivíduos chamados”, “uma reunião” ou uma “assembleia”. Estevão
usou a mesma palavra para descrever Israel como a “congregação [assembleia], no deserto” (At 7.38). Também é usada no
livro de Atos para descrever um tumulto dos gentios em Éfeso
(At 19.32,39,41). Mas no Novo Testamento a palavra é mais
frequentemente usada para descrever um grupo de crentes no
Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo fala da “igreja de Deus, que
ele comprou com o seu próprio sangue” (At 20.28). Na sua
primeira carta, o grande apóstolo divide o mundo em três grupos: judeus, gentios e a igreja de Deus (1Co 10.32). E nesta
mesma carta ele descreve a igreja de Deus como os grupos de
crentes que ele perseguiu antes da sua conversão (1Co 15.9).
Muitas vezes é falado que a igreja não é uma organização,
mas um organismo. Com isso quer se expressar que ela não
é uma mera instituição, mas uma unidade viva. É a comunhão de todos os que nasceram de novo, participam da vida
de Cristo e, consequentemente, estão unidos uns aos outros
através do Espírito Santo. Uma designação melhor seria “uma
comunhão pura de pessoas sem caráter institucional”.
Muitos títulos simbólicos foram dados à igreja no Novo
Testamento, e uma das melhores formas para alcançar a compreensão da igreja é a observação do significado de cada um
destes títulos. Os que mais se destacam são os seguintes:
1. Um rebanho (Jo 10.16). A nação judaica era denominada um “aprisco”. A igreja é um “rebanho”. Em João
8
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2.

3.

4.

5.

10.16 o Senhor Jesus diz: “Tenho outras ovelhas que
não são deste aprisco [Israel]. É necessário que eu as
conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá
um só rebanho e um só pastor”. Na palavra “rebanho”
encontramos o símbolo de um grupo de crentes, vivendo em comunhão uns com os outros sob o carinho
e proteção do Bom Pastor, dando ouvidos à sua voz e
o seguindo.
Lavoura de Deus (1Co 3.9). A igreja de Deus é o seu
campo, no qual sua intenção é produzir frutos para sua
glória. Podemos ver aqui, acima de tudo, a intenção de
gerar frutos.
Edifício de Deus (1Co 3.9). Esta expressão nos revela
Deus como construtor, o qual acrescenta pedras vivas
à igreja. Quão importante é o fato de nossas vidas estarem devotas ao projeto de construção no qual o Senhor está vitalmente interessado!
Santuário de Deus (1Co 3.16). A palavra “santuário”
traz imediatamente à nossa mente a ideia de adoração, e nos faz lembrar do fato de que a única adoração
verdadeira que Deus recebe neste mundo é a adoração
dos membros da sua igreja.
O corpo de Cristo (Ef 1.22-23). O corpo é o meio pelo
qual o indivíduo se expressa e se apresenta. Semelhantemente, o corpo de Cristo é o meio pelo qual ele se
revela ao mundo. Assim que essa grande verdade é assimilada, um crente nunca mais considerará de pouca importância a igreja, mas se consagrará incondicionalmente, tendo em vista os altos interesses do corpo de Cristo.
9
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6. Um novo homem (Ef 2.15). Salienta-se aqui a ideia de
uma nova criação. A maior de todas as diferenças entre
os homens – de judeus e gentios – foi abolida dentro
da igreja, e Deus fez dos dois um novo homem.
7. Morada de Deus (Ef 2.22). Esta expressão nos revela
uma grande verdade: Deus, em vez de habitar em um
tabernáculo ou templo material, como acontecia nos
tempos do Antigo Testamento, agora habita na igreja.
8. A noiva de Cristo (Ef 5.25-27; 2Co 11.2). Sob este aspecto realça-se a ideia do afeto: “Maridos, ame cada
um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e
entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha
nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável”. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é
evidente que a igreja deve dedicar toda a sua afeição
como noiva a Cristo.
9. Casa de Deus (1Tm 3.15). Uma casa (ou família) nos
fala acerca de ordem e disciplina. O pensamento de
ordem é sugerido em 1Timóteo 3.15: “... saiba como
as pessoas devem comportar-se na casa de Deus”. A
disciplina é sugerida em 1Pedro 4.17: “Pois chegou a
hora de começar o julgamento pela casa de Deus”.
10. Coluna e fundamento da verdade (1Tm 3.15). Além de
serem um suporte para um edifício, antigamente as
colunas também eram usadas para se afixarem notícias públicas. Era um meio de proclamação. A palavra
“fundamento” significa um baluarte ou suporte. As10

