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O Plano de Deus para a Igreja:

Introdução ao Estudo

Todas as pessoas que desejam servir ao Senhor enfrentam alguns desafios. Deus não pediu
apenas a participação de alguma religião, e certamente não diz que todos os caminhos
religiosos sejam igualmente válidos. Desde o primeiro livro da Bíblia, houve confusão
religiosa, doutrinas e sistemas concorrendo para conquistar a lealdade dos homens. E desde
aquela época, Deus tem pedido que suas criaturas sejam fiéis a ele.

Ser fiel a Deus envolve muitas coisas. Começa com a crença em Deus, mas vai muito além
dos primeiros passos da fé. Uma vez que começamos a compreender a natureza do Deus
santo  que ama os homens que ele criou, e aprendemos que ele nos criou à sua imagem,
necessariamente buscaremos uma comunhão cada vez maior com ele. Quando começamos
a apreciar o significado do pecado e a grandeza do dom da salvação, naturalmente
desejaremos agradar ao nosso Criador e Redentor.

A igreja faz parte desta busca. Não é a igreja que nos salva, mas os que são realmente
salvos estão na igreja – no grupo de pessoas chamadas para fora do mundo pecaminoso.
Neste sentido geral, somos acrescentados à igreja quando recebemos a salvação dos
nossos pecados, ao mesmo tempo que entramos em comunhão com Deus.

Há um outro sentido prático de participação da igreja. Observamos no Novo Testamento que
igrejas locais surgiram conforme a aceitação do evangelho em lugares diferentes. Pessoas
convertidas começaram a se reunir para a edificação mútua e para adorar ao Senhor.
Percebemos uma certa simplicidade nestas comunidades primitivas, algo que poderá ser
imitado em qualquer lugar e em qualquer época da história.

Ao longo dos séculos, os homens tentaram melhorar o plano de Deus. Não contentes com
a simplicidade do padrão original, os homens criaram sistemas mais complicados em todos
os aspectos da vida das igrejas. Abandonaram a simplicidade na organização, na adoração,
no trabalho e na doutrina que encontramos nas igrejas primitivas. As mudanças, na maioria
dos casos, focalizaram o homem e não o Senhor. Geralmente, as mudanças serviam para
engrandecer ou atrair homens, ao invés de glorificar e agradar a Deus. Em muitos sentidos,
até igrejas que se descrevem como a propriedade de Deus deixaram de ser igrejas do
Senhor e se tornaram igrejas dos homens.

Muitas pessoas se apóiam na história religiosa como base de sua confiança. Algumas
acham suas igrejas boas e aceitáveis porque acreditam ser seguidores fiéis de uma linha
de líderes. A noção de successão apostólica, embora sem base bíblica, serve para dar
confiança a muitas pessoas da validade de sua fé e das práticas e doutrinas de sua igreja.
Outras acreditam que a successão seja de igrejas, não de líderes. Procuram traçar a história
de igrejas com algumas idéias em comum desde o primeiro século, assim alegando ser os
herdeiros legítimos da verdadeira igreja.

O estudo da Bíblia nos mostra que tais abordagens são falhas. A história de Israel mostra
que qualquer linha de líderes humanos pode ser quebrada pela desobediência. Deus tirou
reinos de dinastias infiéis, e matou sacerdotes desobedientes. A história do povo do Velho
Testamento demonstra, também, o erro de confiar em instituições, mesmo aquelas fundadas
por Deus. O povo de Judá confiava na existência do templo do Senhor no seu meio, mas
Deus mandou os babilônicos destrui-lo. A história, até um legado glorioso, não foi suficiente
para manter um povo na graça de Deus.
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O estudo da história mostra, também, a necessidade de pessoas fiéis que voltam e chamam
outros a voltarem para o padrão original. Os dois maiores reformadores na história de Judá
foram bem-sucedidos porque respeitavam a palavra que Deus deu para governar aquele
povo. Ezequias foi elogiado “porque se apegou ao SENHOR, não deixou de segui-lo e
guardou os mandamentos que o SENHOR ordenara a Moisés” (2 Reis 18:6). Josias, o
bisneto de Ezequias, fez outra reforma importante. Ele subiu à casa de Deus com o povo
de Judá “e leu diante deles todas as palavras do Livro da Aliança que fora encontrado
na Casa do SENHOR. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o SENHOR,
para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus
estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança,
que estavam escritas naquele livro; e todo o povo anuiu a esta aliança” (2 Reis 23:2-3).
Estes dois reis são lembrados como os mais fiéis entre todos que reinaram durante os 350
anos da história do reino do sul.

A chave ao serviço fiel hoje se encontra na palavra de Deus, não na história humana. Todos
nós temos a oportunidade de examinar as Escrituras para aprender o que Deus quer de nós.
O que é uma igreja? Como ela deve ser organizada? Como ela deve adorar a Deus? Qual
o seu propósito neste mundo? Como ela deve lidar com pecadores no seu meio? O que ela
pode fazer para manter a unidade que Deus quer?

As respostas a estas perguntas são surpreendentes e até chocantes a muitas pessoas.
Muitos líderes religiosos não gostam do questionamento de doutrinas e práticas geralmente
aceitas no mundo religioso. Muitos fiéis não tem a diligência nem a coragem para examinar
tudo, rejeitando o que não vem de Deus (1 Tessalonicenses 5:21-22). A tendência de aplicar
padrões errados (“Todo o mundo faz...”, “Eu não vejo problema...”, “É uma boa obra...”,
“Traz bons resultados...”, “Eu acho que...”) é muito forte e, freqüentement, dificulta e frustra
as tentativas de voltar para o padrão revelado na palavra de Deus.

Tenho tentado esolher assuntos de importância geral e apresentar as informações
relevantes das Escrituras sobre cada tema de uma forma resumida. Estas lições não são
perfeitas. Você pode pensar de outros assuntos, outras observações ou outras citações
bíblicas que poderiam ser acrescentados. Este estudo não tem a pretensão de ser completo
e final. A única fonte completa e final de verdade sobre este ou qualquer assunto é a própria
palavra de Deus. Devemos sempre consultá-la, constantemente buscando mais
entendimento da vontado do nosso Criador e Redentor.

Este estudo não é para todos. É destinado a pessoas que amam o Senhor acima de tudo
e acima de todos, e que têm a coragem para examinar, questionar e mudar suas próprias
idéias e práticas. Se você for uma destas pessoas, que Deus abençoe seu estudo do plano
dele para a igreja.

Dennis Allan
São Paulo, SP

04 de janeiro de 2007

ii
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O Plano de Deus para a Igreja (1)

O Que é a Igreja?

Q Igreja: O Que Quer Dizer? 
# Um prédio?

! De blocos e cimento? Não! 
! De pedras vivas? Sim! (Efésios 2:19-22; 1 Pedro 2:5-6)

# A palavra grega traduzida “igreja” quer dizer “um grupo de pessoas chamadas para
fora”
! No sentido comum de falar da igreja do Senhor, refere-se a um grupo de pessoas

chamadas para sair do mundo (de erro e pecado) para servir a Jesus
! Como grupo de pessoas, a igreja pode:

• Sentir medo (Atos 5:11)
• Orar (Atos 12:5)
• Falar (Mateus 18:17)

! Essas pessoas são chamadas do mundo, ou seja, não participam mais das coisas
pecaminosas do mundo porque são santificadas ou separadas do pecado (João
17:14-23; Colossenses 1:13; 1 Pedro 2:9; 1 João 4:5-6)

! As pessoas que fazem parte da igreja do Senhor são chamadas pelo evangelho (2
Tessalonicenses 2:13-14) para serem santos (1 Coríntios 1:2; Colossenses 1:1-2)

# Jesus morreu para nos salvar, deste modo comprando a igreja (as pessoas) com seu
próprio sangue (Atos 20:28)

Q A Igreja Universal e a Igreja Local
# Às vezes, a Bíblia emprega a palavra “igreja” no sentido geral ou universal, assim

falando de todas as pessoas que pertencem a Cristo, não importa onde estejam
(Mateus 16:18; Efésios 5:23). A igreja universal aguarda uma reunião eterna no céu
ao redor do trono de Deus

# Freqüentemente, a palavra se refere a uma igreja num determinado local (1 Coríntios
1:2; Mateus 18:17; Atos 12:5). As igrejas locais são o resultado da pregação da
palavra. Quando pessoas obedecem à palavra e se tornam discípulos do Senhor,
começam a se reunir com outros irmãos na fé. Uma igreja local é um grupo que se
reúne em um lugar para louvor e edificação (1 Coríntios 11:17-18,33-34;
14:23,26,28,34)

Q A Igreja: Organismo, Não Organização
# A igreja é uma organização? Muitas pessoas têm a idéia errada de que a igreja seja

uma organização ou instituição, independente das pessoas que a compõem. Este não
é o conceito bíblico da igreja
! Jesus não morreu para estabelecer uma instituição, mas para resgatar pessoas do

pecado (Atos 20:28; 1 Coríntio 6:20)
! Jesus e o Pai não habitam numa organização, e sim em pessoas que obedecem a

eles (João 14:15,23)
# Ao invés de falar de uma organização, a Bíblia descreve a igreja como um corpo

composto de membros vivos (Romanos 12:4-5; 1 Coríntios 12:12-27; Colossenses
1:18,24; Efésios 5:23)
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# Estes “membros” do corpo são os “blocos” ou “pedras” da construção da igreja (1
Coríntios 3:10-15). A idéia muito difundida nas denominações que a igreja universal
seja composta de todas as congregações locais não é correta. A igreja local é um
grupo de cristãos que se reúnem e servem juntos num determinado local. Podem ser
identificados e contados (Romanos 16:14,15; 1 Coríntios 16:19; Colossenses 4:15).
Porém, a igreja universal consiste de todos os discípulos no mundo inteiro, não de
todas as congregações. Expressões comuns como “congregações da igreja” não são
bíblicas, e criam uma confusão desnecessária. Quando se trata da igreja universal, só
Deus sabe quem faz parte deste grupo de pessoas arroladas nos céus (Hebreus
12:23). 

Q Perguntas

ì O que quer dizer “igreja” na Bíblia?

í A igreja consiste de pessoas chamadas para sair do quê? 

Para entrar no quê?

î Com seu próprio sangue, Jesus comprou o quê (Atos 20:28)? 

Ele comprou uma instituição ou pessoas?

ï Quais são as pedras que compõem a igreja? 

Quem é a pedra angular? 

Quem é o fundamento?

ð A igreja “universal” é composta de todas as congregações no mundo, ou de todas as
pessoas que servem a Jesus? 

Por que esta distinção é importante?

ñ Podemos identificar as pessoas que fazem parte de uma igreja local?  

Podemos identificar todas que fazem parte da igreja universal? 

Quem pode identificá-las?

ò Qual das seguintes palavras melhor descreve a igreja em termos bíblicos?
� Organização
� Organismo (corpo)
� Instituição

ó Quem habita nos servos fiéis?

ô A igreja é comparada com o corpo, que tem muitos membros. Em geral, qual a
responsabilidade dos diversos membros do corpo?
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O Plano de Deus para a Igreja (2)

Descrições Bíblicas da Igreja

Q A Igreja de Quem?
# Muitas passagens no Novo Testamento falam simplesmente da igreja, às vezes

identificando o local onde se reuniu um grupo de cristãos. Então, podemos referir à

igreja simplesmente assim, como “a igreja” (veja Atos 8:1; 9:31; Romanos 16:1)

# Freqüentemente, as descrições na Bíblia mostram a relação que existe entre o Senhor

e sua igreja:

! Ela pertence a Deus; por isso, é a igreja de Deus (Atos 20:28; 1 Coríntios 1:2;

10:32; Galatas 1:13; 1 Timóteo 3:5,15)

! Jesus derramou seu sangue para comprar a igreja. Portanto, Paulo falou das

igrejas de Cristo (Romanos 16:16) e Jesus falou de sua própria igreja (Mateus

16:18)

! Os discípulos de Cristo são os filhos primogênitos de Deus (Hebreus 12:22-23)

Q O Corpo de Cristo
# A igreja é o corpo de Cristo (Colossenses 1:24; Efésios 1:22-23; 4:12)

# Jesus é o cabeça do corpo (Efésios 5:23; Colossenses 1:18)

# Os cristãos são os membros do corpo (Romanos 12:4-5; 1 Coríntios 12:12-27;

Efésios 3:6; 4:16; 5:30)

Q O Reino de Deus
# O Novo Testamento fala repetidamente do reino de Deus ou do reino dos céus, que

foi o tema da pregação de João Batista (Mateus 3:2), de Jesus Cristo (Mateus 4:17;

Lucas 4:43) e dos apóstolos e outros pregadores na igreja primitiva (Atos 8:12; 19:8;

20:25; 28:23,31)

# A idéia do reino enfatiza a posição e a autoridade do rei (1 Coríntios 4:20; Hebreus

1:8; 12:28-29; Mateus 28:18-20; Apocalipse 12:10.

# O reino de Cristo não é deste mundo (João 18:36). Ao invés de ser uma entidade

política e mundana, é um reino espiritual fundado no santo caráter de Deus

(Romanos 14:17-18)

! Entramos no reino por meio de um processo de transformação (Colossenses

1:13)

! Como servos do rei espiritual, precisamos desenvolver as características espirituais

do nosso Senhor (Tiago 2:5), inclusive:

• A humildade e a inocência (Marcos 10:14-15)

• A santidade (1 Coríntios 6:9-10; Gálatas 5:19-21)

Q A Casa de Deus
# A igreja (não um prédio!) é a casa de Deus (1 Timóteo 3:15)

# Ela é o santuário e a habitação do Senhor (Efésios 2:21-22)

# É uma casa espiritual (1 Pedro 2:5)
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Q O Rebanho de Deus
# A igreja é o rebanho de Deus (Atos 20:28)

# Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas (João 10:11)

# As ovelhas ouvem a Jesus e o seguem para receber a vida eterna (João 10:27-28)

# Os bispos ou presbíteros têm a responsabilidade de pastorear o rebanho local

segundo às ordens do Supremo Pastor (Atos 20:17,28; 1 Pedro 5:1-4)

Q Como a Bíblia Descreve os Indivíduos que Seguem a

Cristo?
# A igreja é composta de pessoas que saíram do pecado para servir a Jesus (1 Coríntios

1:2)

# A Bíblia usa diversas palavras para descrever estes servos individualmente:

! Discípulos (Atos 6:1-2,7)

! Irmãos (Atos 6:3; 15:1,23,32,33; Filipenses 4:21; Colossenses 1:2)

! Santos (1 Coríntios 1:2; Filipenses 1:1; 4:21,22; Colossenses 1:2)

! Cristãos (Atos 11:26; 1 Pedro 4:16)

! Fiéis (1 Timóteo 4:12)

! Pedras que vivem (1 Pedro 2:5)

! Concidadãos dos santos (Efésios 2:19)

! Membros do corpo de Cristo (1 Coríntios 12:27) e da família de Deus (Efésios

2:19)

Q Os Nomes Humanos Criam Divisões
# A divisão religiosa da nossa sociedade é lamentável. Muitas pessoas ficam confusas

num mundo onde se encontram muitas placas de igrejas diferentes. Muitas destas

igrejas utilizam nomes de homens ou de doutrinas enquanto esquecem a primazia de

Cristo.

# A união dos salvos é baseada no nome e na doutrina de Cristo

! Devemos fazer tudo em nome de (pela autoridade de) Jesus (Colossenses 3:17)

! “Não há salvação em nenhum outro...” nome (Atos 4:12)

! Essa união é possivel quando todos falamos e pensamos a mesma coisa, que é a

doutrina de Cristo (1 Coríntios 1:10)

! Quando os homens começam a seguir outros homens, perdem esta união (1

Coríntios 1:11-13)

• As divisões e contendas na igreja em Corinto aconteceram, em parte, porque

alguns se identificaram com nomes humanos (11-12)

• Paulo argumentou, implicitamente, que devamos usar exclusivamente o nome

da pessoa que se sacrificou por nós, e em quem somos batizados – Jesus

Cristo (1 Coríntios 1:13). 

• Mesmo assim, as Escrituras não apresentam um “nome” certo e exclusivo da

igreja. Não há motivo bíblico para defender uma determinada placa como “o

nome” da igreja. Devemos aceitar quaisquer descrições bíblicas do povo do

Senhor.
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Q Perguntas

ì Faça uma lista de, pelo menos, cinco termos usados no Novo Testamento para
descrever ou identificar a igreja (coletivamente).

í Faça uma lista de cinco ou mais palavras usadas no Novo Testamento para descrever
os seguidores de Jesus individualmente.

Ú Há um determinado nome que deve ser usado exclusivamente para identificar as
igrejas que pertencem a Cristo? Justifique sua resposta.

Û As diversas descrições da igreja que encontramos no Novo Testamento destacam
aspectos ou características diferentes dela. Explique as idéias enfatizadas por estes
termos bíblicos:

a. Igreja de Deus

b. Igreja de Cristo

c. “A universal assembléia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus”

d. O corpo de Cristo

e. O reino de Deus/ o reino dos céus

f. A casa/santuário/habitação de Deus

g. O rebanho de Deus

Ü Dê o sentido das seguintes descrições dos seguidores de Cristo (indivíduos):

a. Discípulos

b. Irmãos

c. Santos

d. Cristãos

e. Fiéis

f. Pedras que vivem

g. Concidadãos dos santos

h. Membros do corpo de Cristo

Ý Explique como nomes humanos contribuem à divisão religiosa nos dias de hoje. 

O que podemos fazer para combater esta divisão de uma maneira que agrada ao
Senhor?
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O Plano de Deus Para a Igreja (3)

Como Fazer Parte da 

Igreja que Pertence a Jesus

QMembros do Corpo de Cristo
# Quando falamos da igreja no sentido geral ou universal, podemos simplesmente dizer

que todas as pessoas que são ligadas a Cristo como cabeça fazem parte da igreja dele
(Colossenses 2:19)
! Os membros do corpo estão sujeitos a Cristo (Efésios 5:24)
! Esses membros são arrolados no céu por Deus (Hebreus 12:22-23)

# Para pertencer a Cristo, a pessoa tem de entrar numa relação (comunhão) com ele.
Várias passagens falam das condições necessárias para entrar nesta comunhão.
Alguns exemplos:
! Quando ela ama a Cristo e guarda sua palavra, Jesus e o Pai fazem morada nela

(João 14:23)
! Quando crê, se arrepende e se batiza, ela recebe salvação ou remissão dos

pecados, e assim entra em Cristo (Marcos 16:16; Atos 2:38; Gálatas 3:26-29)
! Por meio do batismo, a pessoa entra no nome do Pai, do Filho (Jesus) e do

Espírito Santo (Mateus 28:19-20; Atos 19:5)
# Deus continua acrescentando aos discípulos os que estão sendo salvos (Atos 2:47)
# A igreja não é o meio da salvação (exceto no sentindo que ela divulga o evangelho

que mostra como Jesus salva), e sim o resultado da salvação. Pessoas salvas são
acrescentadas por Deus à igreja.

Q As Pessoas que Fazem Parte de Uma Igreja Local
# Pela verdadeira conversão, a pessoa automaticamente entra na igreja, no sentido

universal, ou seja, passa ser membro do corpo de Cristo (1 Coríntios 12:12-13)
# Uma igreja local é um grupo de pessoas que se reúne para servir a Deus 

! Uma pessoa batizada em Cristo deve se reunir com outros discípulos (Hebreus
10:24-25)

! Um cristão fiel pode ser recebido pelos irmãos de uma congregação (Romanos
16:1-2)

! Então, para um cristão fazer parte de uma igreja local, duas coisas acontecem:
• Pela parte da pessoa: Procurar juntar-se com os outros cristãos no local (Atos

9:26-27)
• Pela parte da igreja: Aceitá-la (Atos 9:26-28; Romanos 16:1-2; 14:1). Observe

que a base da decisão de aceitar a pessoa ou não deve ser uma questão
fundamental: Ela é serva fiel ao Senhor ou não?

Q Como Manter Esta Comunhão
# O laço que existe entre o cristão e Cristo, e entre vários cristãos, é baseado na

fidelidade de cada pessoa ao Senhor (1 João 1:5-10)
# Pelo pecado, o cristão pode cair de Cristo e perder sua comunhão com Deus (Atos

8:18-24; Gálatas 5:4; 2 Pedro 2:21-22)
# O pecado destrói, também, a comunhão entre outros cristãos e o irmão desviado.
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! Os cristãos fiéis são obrigados a se afastarem de todo irmão que volta a viver no
pecado (2 Tessalonicenses 3:6,14)

! Esta separação por causa do pecado envolve uma decisão pela congregação de
expulsar o irmão desviado (1 Coríntios 5:13)

Q Perguntas

ì Quais são os requerimentos para fazer parte da igreja que pertence a Jesus?

í A pessoa que não foi batizada para remissão dos pecados faz parte da igreja do
Senhor?

Ú A igreja é o meio da salvação ou o resultado da salvação? Justifique sua resposta.

Û Quem acrescenta pessoas à igreja de Cristo? 

Quais pessoas são acrescentadas?

Ü Pelo batismo, uma pessoa automaticamente passa a fazer parte de alguma igreja
local? Justifique sua resposta.

Ý É possivel o cristão pecar e perder a comunhão com Deus e a sua salvação?

Þ Qual a responsabilidade de uma igreja local quando um dos irmãos cai no pecado e
não quer arrepender-se?

ß Uma igreja pode tolerar o pecado de seus membros (conhecidos publicamente) e
ainda ser uma congregação fiel que pertence a Cristo? Justifique sua resposta.
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O Plano de Deus Para a Igreja (4)

A Organização da Igreja (1)

QA Organização da Igreja Universal
# Quando falamos sobre a organização da igreja no sentido universal, podemos resumir

o ensinamento do Novo Testamento simplesmente dizendo que Jesus é o cabeça da

igreja, e que cada pessoa que pertence a ele deve obedecer a sua vontade (Efésios

1:22-23; Colossenses 1:18)

# Observe as implicações deste entendimento correto. No mundo religioso atual,

existem muitas idéias e sistemas de organização que não são de Deus. Ele não

autorizou nenhum tipo de organização terrestre da igreja universal

! Os homens têm tentado impôr seus sistemas de organização para criar laços

entre congregações e para fazer grandes obras (sociedades missionárias, por

exemplo) que a Bíblia nunca autorizou

! Os homens têm inventado idéias que a Bíblia não mencionou, como:

• Presbíteros/ bispos/ pastores de uma igreja supervisionando outras

congregações

# Conferências e congressos onde representantes de diversas congregações se

reúnem para resolver questões e até decidir doutrina e política para todas as

igrejas representadas

• Os conceitos de matriz e filiais, ou de “congregações irmãs” e “congregações

mães”

Q O Padrão Bíblico para a Organização de Uma Igreja Local
# Já sabemos que igrejas locais foram “estabelecidas” quando pessoas em um

determinado local foram convertidas a Cristo e começaram a se reunir para servir ao

Senhor (veja lições 1 e 3 desta série de estudos)

# Depois de estabelecer tais grupos em algumas cidades, Paulo e Barnabé voltaram e

presbíteros foram escolhidos em cada igreja (Atos 14:23)

# No Novo Testamento, os presbíteros são também chamados de bispos, e seu

trabalho é pastorear o rebanho de Deus (Atos 20:17,28; 1 Pedro 5:1-2). Enquanto

muitas igrejas humanas fazem distinções entre presbíteros, bispos e pastores, a Bíblia

usa estas palavras para falar das mesmas pessoas. Não identificam posições

diferentes

# Na Bíblia, não se encontra nenhuma igreja com apenas um presbítero (ou bispo ou

pastor). Nas igrejas dos efésios e fílipenses, por exemplo, houve uma pluralidade de

bispos (Atos 20:17; Fílipenses 1:1). A prática comum de ter um pastor

supervisionando sozinho uma igreja não é bíblica

# Diáconos são homens especialmente qualificados e escolhidos para servir sob a

supervisão dos presbíteros (1 Timóteo 3:8-12; Filipenses 1:1)

# Evangelistas ou pregadores são homens que proclamam o evangelho

 ! Não têm papéis de autoridade ou supervisão na igreja

! Sua responsabilidade é pregar fielmente a palavra do Senhor (2 Timóteo 4:1-5)

! Têm um papel de equipar os santos para seu trabalho (Efésios 4:11-12), inclusive

a responsabilidade de ajudar na edificação de igrejas e na constituição de

presbíteros com as qualificações definidas por Deus (Tito 1:5-9)
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! A prática comum de chamar um pregador de “o pastor” e de lhe dar autoridade

para governar uma igreja não tem base nas Escrituras

Q Perguntas

ì Quem é o cabeça da igreja?

í Quais outras pessoas têm autoridade para governar na igreja “universal”?

Ú Quais palavras são usadas no Novo Testamento para descrever os homens que são
escolhidos para supervisionar uma igreja local?

Û Dê o sentido das seguintes palavras como são usadas no Novo Testamento:
     

a. Presbítero

b. Bispo

c. Pastorear

d. Diácono

e. Pregador

Ü De acordo com o padrão bíblico, as igrejas devem se organizar em conferências,
congressos, etc. para resolver diferenças? Justifique sua resposta.

Ý As igrejas no Novo Testamento tinham quantos presbíteros em cada uma?

Þ É bíblico ter um pregador (freqüentemente chamado de pastor) dirigindo a igreja?
Qual é o papel de um pregador?

ß Os diáconos podem supervisionar a igreja? Justifique sua resposta, considerando o
sentido da palavra “diácono”.
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O Plano de Deus Para a Igreja (5)

A Organização da Igreja (2)

QOs Presbíteros e seu Papel na Igreja Local
# As palavras usadas no Novo Testamento para falar dos presbíteros vêm de mais de

uma raiz grega. As descrições mais comuns são:
! Presbítero ou Ancião: Enfatiza a experiência e a maturidade dos homens

escolhidos para guiar
! Bispo: Enfatiza o trabalho de supervisionar os outros cristãos
! Pastor: Descreve uma pessoa que alimenta e cuida do rebanho

# É importante entender que estas palavras são três descrições dos mesmos homens, e
não são três posições diferentes. As três raízes se encontram nas mesmas passagens
e identificam os mesmos homens:
! Atos 20:17,28: “De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja...

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.”

! 1 Pedro 5:1-2: Este trecho usa a palavra “presbítero”, dizendo que eles têm de
“pastorear”

# Os presbíteros têm responsabilidade de:
! Cuidar do rebanho, protegendo-o de lobos vorazes (Atos 20:28-35)
! Ser mestres (professores) da palavra (Efésios 4:11)
! Ensinar, exortar e corrigir (Tito 1:9-11)
! Pastorear, servindo como exemplo (1 Pedro 5:1-3)
! Guiar o rebanho (Hebreus 13:7,17)
! Presidir bem, sempre usando a palavra (1 Timóteo 5:17)

Q As Qualificações dos Presbíteros (1 Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-11)

# São requerimentos, não meras sugestões: “É necessário, portanto, que o bispo
seja...” (1 Timóteo 3:2); “Porque é indispensável que o bispo seja...” (Tito 1:7)

# Qualificações referentes à família:
! Esposo de uma só mulher (1 Timóteo 3:2; Tito 1:6)
! Governa bem sua própria casa (1 Timóteo 3:4-5)
! Tenha filhos crentes e obedientes (Tito 1:6)

# Qualificações referentes ao caráter:
! Irrepreensível
! Temperante
! Tenha domínio de si
! Sóbrio
! Modesto
! Hospitaleiro
! Tenha bom testemunho dos de fora
! Não dado ao vinho
! Não violento
! Não avarento, nem cobiçoso de torpe ganância
! Cordato
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! Inimigos de contendas
! Não arrogante
! Não irascível
! Amigo do bem
! Justo
! Piedoso

# Qualificações referentes à abilidade e experiência:
! Apto para ensinar
! Apegado a palavra fiel
! Não neófito

Q As Qualificações dos Diáconos (1 Timóteo 3:8-13)

# São requerimentos, não meras sugestões: “É necessário que sejam . . .” (1 Timóteo
3:8)

# Qualificações referentes à familia:
! Marido de uma só mulher (1 Timóteo 3:12)
! Governa bem seus filhos e a própria casa (1 Timóteo 3:12)

# Qalificações referentes ao caráter 
! Respeitáveis
! De uma só palavra
! Não inclinado a muito vinho
! Não cobiçosos de sórdida ganância
! Irrepreensíveis
! Consciência limpa

# Qualificações referentes à abilidade e experiência:
! Conservando o mistério da fé com a conciência limpa
! Primeiramente experimentados

Q As Qualificações das Mulheres (1 Timóteo 3:11)

# No contexto, parece que estas qualificações aplicam igualmente às mulheres dos
presbíteros e às mulheres dos diáconos

# Qualificações delas:
! Respeitáveis
! Não maldizentes
! Temperantes
! Fiéis em tudo

Q Perguntas 

Ø É bíblico ter um só pastor numa congregação?

Ù Um jovem pode ser pastor? (Obs: A palavra inglesa “ elder” é a palavra
frequentemente usada para presbítero ou ancião na Bíblia. Um jovem solteiro pode
ser um verdadeiro “elder”?)

Ú Um solteiro pode ser bispo?
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Û Um homem casado que só tem filhos pequenos poderia ser um presbítero? Ele
poderia ser um diácono? Justifique sua resposta.

Ü Um homem bom com uma família cristã, mas que não sabe ensinar uma aula bíblica,
poderia ser um bispo?

Ý Um homem recém-convertido poderia ser pastor?

Þ É bíblico ter pastoras? Justifique sua resposta

 
ß Considere as qualificações dos presbíteros, diáconos e suas mulheres. Como

poderíamos usar estas qualificações como alvos para crescimento em nossas vidas
(como cristãos) e na congregação?
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O Plano de Deus Para a Igreja (6)

O Trabalho da Igreja:

Sua Missão Espiritual (1)

Q A Missão Espiritual da Igreja
# Muitas tendências erradas nas denominações modernas poderão ser evitadas pelo

entendimento da missão espiritual da igreja que pertence ao Senhor
# Não há dúvida que a igreja do primeiro século se preocupou com as coisas

espirituais. Jesus não estabeleceu um clube esportivo ou social, e ninguém tem
direito de corromper a missão divina da igreja do Senhor. Devemos fazer tudo pela
autoridade de Jesus (Colossenses 3:17)

# O reino de Cristo é espiritual (João 18:36)
# Os discípulos de Jesus são guerreiros numa batalha espiritual, usando a armadura e

as armas espirituais (2 Coríntios 10:3-6; Efésios 6:10-17)
# A igreja do Deus vivo é a coluna e o baluarte da verdade (1 Timóteo 3:15)

Q O Trabalho Espiritual da Igreja
# As reuniões da igreja são ocasiões para louvar ao Senhor e edificar os participantes.

Observemos o que os santos no primeiro século faziam nas suas reuniões:
! Oravam juntos (Atos 4:31; 1 Timóteo 2:1-2)
! Pregavam o evangelho de Jesus (Atos 4:33)
! Participavam da Ceia do Senhor (Atos 20:7; 1 Coríntios 11:17-34)
! Cantavam salmos, hinos e cânticos espirituais (Efésios 5:19; Colossenses 3:16)
# De acordo com as instruções apostólicas, os cristãos aproveitavam as reuniões do

primeiro dia para ajuntar o dinheiro que seria usado no trabalho da igreja (1
Coríntios 16:1-2)

! Cada membro do corpo tem seu papel na edificação de todos (Efésios 4:11-16)
# A igreja, como coluna e baluarte da verdade (1 Timóteo 3:15), tem obrigação de

ensinar o evangelho de Cristo
! Os cristãos têm o privilégio de divulgar a mensagem salvadora do evangelho

(Romanos 1:16; Atos 5:42)
! Nossa missão é a mesma da igreja dos tessalonicenses, que espalhou a palavra

do Senhor (1 Tessalonicenses 1:8)
! As instruções de Paulo aos coríntios mostram que as reuniões da igreja lá tinham

o propósito de convencer os incrédulos e edificar os santos (1 Coríntios 14:24-26)
! As igrejas de hoje, como a de Antioquia, podem enviar evangelistas para outros

lugares para pregar o evangelho (Atos 13:1-3; 14:26-28)
! Evangelistas na época do Novo Testamento foram, às vezes, sustentados por

igrejas (Filipenses 4:15-18; 1 Coríntios 9:14-15)
! Presbíteros, também, podem ser sustentados pela igreja (1 Timóteo 5:17-18)
! A igreja tem um papel importante na correção dos cristãos que voltam ao pecado

(veja Mateus 18:15-17; 1 Coríntios 5:1-13)
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Q O Trabalho Material da Igreja
# Enquanto a missão principal da igreja no Novo Testamento fosse espiritual, devemos

observar, também, um lado material de seu trabalho
# Quando circunstâncias inevitáveis criavam necessidades materiais entre os santos, as

igrejas locais cuidavam desses irmãos. 
! Os cristãos contribuíam para aliviar estas necessidades dos irmãos (Atos 4:32-37)
! A igreja em Jerusalém ajudava as viúvas pobres (Atos 6:1-2)
! Quando as necessidades dos santos excediam os recursos de uma igreja local,

outras congregações enviavam dinheiro para ajudá-los (Atos 11:29-30; Romanos
15:25-26; 1 Coríntios 16:1; 2 Coríntios 8:4; 9:1-2)

Q Perguntas
ì De acordo com Colossenses 3:17, temos direito de falar ou agir sem a autorização de

Jesus? 

Aplique esse príncipio à missão e ao trabalho de uma igreja: É certo fazer alguma
coisa não autorizada no Novo Testamento?

Ù A missão principal da igreja de Deus é espiritual, material ou social?

Ú Como as atividades nas reuniões da igreja primitiva mostram que sua missão era
espiritual?

Û De acordo com Efésios 4:11-16, qual é a responsabilidade de todos os membros do
corpo?

Ü Usando passagens do Novo Testamento, mostre que a igreja deve divulgar a palavra.

Ý É bíblico uma igreja sustentar pregadores? Presbíteros? Justifique sua resposta,
citando passagens do Novo Testamento.

Þ Dê um resumo da responsabilidade da igreja aos cristãos que voltam ao pecado.

ß Uma igreja pode ajudar financeiramente os santos necessitados da congregação?

Pode ajudar santos necessitados de outras congregações? Dê passagens para
justificar sua resposta.

à As igrejas têm autorização no Novo Testamento para sustentar pobres não cristãos
por meio da coleta? Dê passagens para justificar sua resposta. 

õ Um cristão, individualmente, pode ajudar pobres não cristãos com suas necessidades
materiais?
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O Plano de Deus Para a Igreja (7)

O Trabalho da Igreja:

Sua Missão Espiritual (2)

Q A Necessidade de Manter Nosso Foco na Missão

Espiritual da Igreja
# Na lição anterior, consideramos a missão espiritual da igreja no plano de Deus.
# Nesta lição, vamos considerar alguns erros comuns que têm conduzido muitas

pessoas e muitas igrejas a se desviarem desse plano para seguirem a sabedoria do
homem (veja Provérbios 14:12). As pessoas que sinceramente querem servir a Jesus
sempre se preocupam em buscar e obedecer à vontade dele. É sempre útil a
pergunta de Jesus: “Do céu ou dos homens?” (Mateus 21:25). Antes de participar de
qualquer obra da igreja, devemos ter a certeza de que Deus a autorizou. “E tudo o
que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome Do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai” (Colossenses 3:17)

# A Bíblia contém muitos exemplos que mostram o perigo de agir sem a permissão do
Senhor. Às vezes, tais erros foram fatais a primeira vez que foram cometidos (veja o
caso de Uzá em 1 Samuel 6 e 1 Crônicas 13 e 15 e o de Nadabe e Abiú em Levítico
10:1-7). Agir sem autoridade mostra falta de respeito e amor para com o Senhor
(João 14:15). O verdadeiro discípulo de Cristo nunca tentaria melhorar nem
abandonar o plano revelado por Deus na Bíblia. Devemos respeitar sua palavra, e
nunca agir sem a permissão dele

Q Deus Autorizou que a Igreja Fizesse Isso? 
# Muitas igrejas hoje se envolvem em coisas totalmente fora da vontade do Senhor. Por

exemplo:
! Apelos aos desejos carnais do homem para atrair pessoas à igreja ou para levantar

fundos para o uso da igreja:
• Festas mundanas, às vezes com danças, bebidas alcoólicas, etc.
• Bandas de rock, etc. que agradam ao homem mas que não se encontram nas

Escrituras
• Promessas de bênçãos materiais para as pessoas que seguem a doutrina de

tal igreja
! A busca de poder político: algumas igrejas procuram colocar seus candidatos em

posições de poder no governo
! O envolvimento em negócios: há igrejas que são donas de grandes empresas, e

outras que se envolvem em pequenos negócios para ganhar dinheiro, enquanto a
Bíblia autoriza uma forma só de recolher dinheiro: pelas doações voluntárias dos
discípulos (1 Coríntios 16:1-4)

# Muitos erros poderão ser evitados pelo entendimento da distinção que Deus faz entre
a igreja e o indivíduo
! Por falta de estudo, ou falta de respeito pela palavra do Senhor, muitos líderes

religiosos têm inventado obras sociais que não são autorizadas na Bíblia.
! Às vezes, estas obras são boas. São coisas que cristãos podem e devem fazer.

Mas, não são obras da igreja.
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! 1 Timóteo 5:16 ilustra esta diferença: “Se alguma crente tem viúvas em sua
família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa
socorrer as que são verdadeiramente viúvas.” Ajudar viúvas é uma boa obra.
Mas, Deus faz uma distinção entre o cristão (individual) e a igreja (coletiva). Neste
caso, ele especificamente obriga o cristão a fazer uma obra que a igreja não deve
fazer

! Para entender essa diferença na prática, é necessário estudar os mandamentos e
exemplos que se encontram no Novo Testamento com corações abertos e
humildes. A igreja não pode cumprir minhas responsabilidades individuais. Eu não
tenho direito de jogar para a igreja as obrigações que Deus me deu

! Considere as aplicações desses princípios no trabalho de cuidar de pessoas
necessitadas. Já sabemos que a igreja pode socorrer os santos necessitados (veja
lição 6). E as pessoas que não são cristãs? Uma igreja deve inventar grandes
projetos para alimentar e vestir o mundo? Devemos usar o dinheiro da coleta da
congregação para sustentar todos os nossos vizinhos necessitados? As igrejas
devem construir e manter hospitais, orfanatos, lares da terceira idade, creches,
escolas, faculdades, etc.? A questão aqui não é se são boas obras ou não. A
questão é se são obras autorizadas por Jesus no Novo Testamento. Qualquer
estudante esforçado da palavra sabe que nenhuma obra desse tipo está
mencionada na Bíblia como trabalho da igreja. É claro que não temos o direito de
acrescentar tais coisas ao plano de Deus

! Em vez de acrescentar obras não autorizadas às tarefas da igreja, cada cristão
deve procurar cumprir as instruções dadas no Novo Testamento aos indivíduos.
Por exemplo:
• Efésios 4:28 - É claro que este versículo e seu contexto falam das

responsabilidades individuais (“cada um” - versículo 25, “uns para com os
outros” - versículo 32, etc.)

• Gálatas 6:10 - O bem neste contexto se refere principalmente ás coisas
espirituais, e é claro que Paulo fala das responsabilidades de cada um, não da
igreja coletiva (leia os primeiros versículos do capítulo 6, observando a ênfase
na responsabilidade individual de cada um)

• Tiago 1:27 - Todo cristão deve se preocupar com as necessidades das viúvas e
dos órfãos, e não pode deixar a igreja assumir esta responsabilidade que Deus
deu a cada um de nós. É claro no contexto que ele fala de obrigações pessoais
de cada cristão (leia versículos 19 a 27)

Q Uma Igreja Tem o Direito de Fazer seu Trabalho por

Meio de Instituições Humanas?
# Muitas denominações têm construído grandes instituições, como sociedades

missionárias, faculdades teológicas, hospitais, orfanatos, etc.
# Algumas dessas instituições fazem seus trabalhos totalmente fora da missão espiritual

da igreja e, por isso, seria errado uma igreja criar ou sustentá-las
# Mas outras fazem, pelo menos em parte, obras que a igreja pode e deve fazer, como a

divulgação do evangelho, o trabalho de equipar os servos do Senhor ou cuidar de
santos necessitados. Nestes casos, a questão não é, necessariamente, a obra em si,
mas o meio de fazê-la. O Novo Testamento não fala nenhuma vez de sociedades
missionárias, faculdades, etc, como meios de cumprir a missão espiritual da igreja.
Estas instituições são do céu, ou dos homens?
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Q Deus Autoriza que uma Igreja Inicie Grandes Obras,

Além dos Recursos Dela?
# Desde a torre de Babel, o homem gostara de coisas grandes que chamam atenção.

Infelizmente, este desejo de ver grandes obras pode ser mais forte do que o respeito
pela palavra do Senhor

# Nunca encontramos no Novo Testamento nenhum caso onde uma igreja inventou
alguma grande obra, por exemplo, de evangelização, e pediu fundos de outras
congregações para sustentar o trabalho.

# Obras desse tipo mostram a falta de fé na sabedoria de Deus. Em vez de uma igreja
local fazer o trabalho que ele lhe deu, alguém sonha em um grande trabalho que
precisará da participação e das finanças de várias congregações. É interessante que
os apóstolos e outros cristãos do primeiro século conseguiram levar a palavra para
todo o mundo em 30 anos (veja Colossenses 1:23), sem inventar projetos que
dependessem da ajuda e do dinheiro de muitas congregações

# A única situação no Novo Testamento em que várias igrejas enviaram dinheiro para
uma outra foi quando desastres, fora do controle do homem, criaram necessidades
além das condições da igreja que recebeu socorro. 
! No caso de 1 Coríntios 16:1-4, por exemplo, outras igrejas enviaram dinheiro para

ajudar uma igreja que tornara pobre por causa da grande fome. 
• Não foi um trabalho inventado, mas uma necessidade por parte dos santos.
• Não foi uma igreja grande e rica que pediu dinheiro para realizar alguma

grande obra, mas as igrejas mais ricas que resolveram enviar dinheiro a uma
mais pobre para não deixar os irmãos morrerem de fome

! A tendência dos homens hoje é de fazer ao contrário – igrejas menores e mais
carentes enviando fundos para igrejas maiores e supostamente mais capazes de
administrar o dinheiro e as obras

# Quando os homens inventam grandes obras desse tipo, esquecem da simplicidade
do plano de Deus, que escolheu deixar cada congregação independente e autônoma.
Em nossa época, como no primeiro século, este plano de Deus é suficiente

Q Uma Igreja Pode Enviar Dinheiro a uma Outra

Congregação?
# Sim! Coletas foram feitas em várias igrejas e o dinheiro foi enviado à igreja em

Jesrusalém (1 Coríntios 16:1-4).
# Quando existem circunstâncias iguais hoje, uma igreja pode enviar dinheiro para

outra. Isto é, quando há uma necessidade entre os santos que excede os recursos da
igreja local, outras congregações podem ajudar. Dessa forma, as igrejas dos gentios
ajudaram os irmãos judeus que passavam fome

# Quanto às práticas comuns de enviar dinheiro de várias igrejas a uma igreja mãe, ou
a uma igreja que serve como patrocinadora de obras missionárias, etc., devemos
voltar à nossa pergunta fundamental: Essas coisas são do céu, ou dos homens? Se a
Bíblia não as autorizou, não temos o direito de acrescentar ao plano do Senhor para a
igreja

Q Perguntas
Ø De acordo com Colossenses 3:17, temos direito de falar ou agir sem a autorização de

Jesus? 
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Aplique esse princípio à missão e ao trabalho de uma igreja: É certo fazer alguma
coisa não autorizada no Novo Testamento?

Ù A missão principal da igreja de Deus é espiritual, material ou social?

Ú Usando exemplos bíblicos, como os de Uzá e de Nadabe e Abiú, mostre o perigo de
fazer alguma coisa sem autorização de Deus.

Û Analise as seguintes obras feitas por algumas igrejas, dizendo se são autorizadas na
Bíblia como obras da igreja, ou não. Se são autorizadas, dê uma ou mais passagens
mostrando a permissão de Deus para fazê-las

a. Pregar a palavra do Senhor

b. Sustentar um evangelista no seu trabalho

c. Sustentar um presbítero no seu trabalho

d. Ajudar santos necessitados na igreja local

e. Ajudar viúvas verdadeiras que não têm família cristã

f. Ajudar viúvas que têm família cristã

g. Construir ou manter hospitais

h. Construir ou manter faculdades ou universidades

i. Enviar representantes e dinheiro da igreja a uma sociedade missionária que
sustenta pregadores em vários lugares

j. Criar grandes projetos evangelísticos e pedir dinheiro a outras igrejas para realizá-
los

k. Criar grandes programas sociais e pedir dinheiro a outras igrejas para realizá-los

l. Ajuntar dinheiro de várias igrejas para comprar e manter uma rede de televisão ou
rádio para divulgar a palavra

m. Enviar dinheiro de uma congregação para outra para aliviar as necessidades de
cristãos pobres

Ü O cristão tem a responsabilidade (individualmente) de ajudar viúvas, órfãos e outros
necessitados, mesmo que não sejam cristãos? Justifique sua resposta. 
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O Plano de Deus Para a Igreja (8)

A Igreja e Seu Dinheiro

Q O Dinheiro da Igreja do Ponto de Vista Bíblico
# Muitas igrejas hoje se preocupam demais com o dinheiro, aproveitando qualquer

oportunidade para encher seus cofres
# Muitas delas exigem que os membros dêem o dízimo, solicitam doações de pessoas

não cristãs, e até vendem produtos para levantar fundos
# Depois de recolher dinheiro, estas igrejas freqüentemente se envolvem em diversas

atividades que não se encontram nas Escrituras, construindo grandes empresas,
inventando programas sociais e criando novas organizações

# Às vezes, essas mesmas igrejas esquecem de um outro detalhe do padrão bíblico – o
fato que cada congregação é independente – e enviam seu dinheiro para alguma
“igreja -mãe” ou matriz

# Para evitar erros humanos, e para sair da confusão do mundo religioso atual, temos
de voltar ao padrão do Novo Testamento. Nesta lição, consideremos a simplicidade
do plano bíblico. Enquanto estudamos, vamos lembrar que a igreja que pertence ao
Senhor é um corpo espiritual com uma missão espiritual, e que cada congregação é
independente e autônoma. O Novo Testamento não fala de nenhum tipo de estrutura
ligando as igrejas locais. As hierarquias enormes das denominações de hoje não são
encontradas na Bíblia

Q Como as Igrejas do Novo Testamento Recebiam

Dinheiro?
# Normalmente, as igrejas do primeiro século recebiam dinheiro das contribuições

voluntárias dos cristãos (1 Coríntios 16:1-2; Atos 4:34-35; 2 Coríntios 9:7)
# Em casos excepcionais, as igrejas pobres recebiam dinheiro de outras congregações

mais prósperas. A única situação, no Novo Testamento, em que uma congregação
enviou dinheiro para outra foi quando os santos de uma igreja pobre necessitavam de
assistência, como aconteceu por causa da grande fome na Judéia (Atos 11:27-30;
Romanos 15:25-32; 1 Coríntios 16:1-4; 2 Coríntios 8)

# As práticas comerciais para arrecadar fundos, tão comuns em muitas igrejas nos dias
de hoje, são estranhas às Escrituras

Q Como as Igrejas do Novo Testamento Usavam seu

Dinheiro? 
# O dinheiro da igreja deve ser usada para fazer as obras que o chefe da casa autorizou.

O trabalho autorizado para a igreja envolve dois aspectos:
! O seu trabalho principal é espiritual

• As igrejas do Novo Testamento usavam seu dinheiro para ensinar o evangelho.
Isto não é surpreendente, levando em consideração que a missão principal da
igreja é espiritual (veja 1 Timóteo 3:15). Exemplos desta utilização do dinheiro
são:
" O sustento de pregadores do evangelho (1 Coríntios 9:1-5; 2 Coríntios

11:8; Filipenses 4:10-18)
" O sustento de presbíteros (1 Timóteo 5:17-18)
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• As igrejas locais se reuniam para participar da Ceia, edificar uns aos outros,
ensinar a verdade e louvar a Deus (1 Coríntios 11:17-34; Atos 20:7; 1 Coríntios
14:19; Hebreus 10:24-25; etc.). Uma vez que o Senhor ordenou que uma
igreja se reúna para estas finalidades espirituais, entendemos a autorização de
gastar o que for necessário para cumprir a ordem – aluguel, água, luz, etc. 

# Quando os cristãos pobres necessitavam de assistência, o dinheiro dado à igreja foi
usado para ajudar os necessitados (Atos 4:32-27; 6:1-4)
! Observe que esse dinheiro foi dado, não emprestado
! A prática moderna, de algumas igrejas, de emprestar dinheiro para ser pago de

volta quando a situação da pessoa melhorar, não se encontra na Bíblia

Q Aplicações: O Que Deus Autorizou para Nossos Dias?
# Uma igreja deve receber seu dinheiro da maneira prescrita na Bíblia: por meio de

contribuições voluntárias de cristãos. Quando uma congregação tem mais membros
necessitados do que é capaz de ajudar, ela pode receber assistência de outras
congregações

# O dinheiro da igreja deve ser utilizado exclusivamente para fazer a obra que Deus lhe
deu:
! A missão espiritual

• Divulgar a palavra do Senhor
• Edificar os santos
• Evangelizar os não cristãos
• Reunir-se para a edificação e adoração

! A responsabilidade material
• Ajudar os santos necessitados da congregação local
• Ajudar os santos necessitados de outras congregações, enviando o dinheiro à

igreja pobre.

Q Mais Aplicações: O Que Deus não Autorizou para os

Dias Atuais?
# Os seguidores de Jesus, hoje, podem fazer as mesmas coisas que Deus permitiu no

Novo Testamento. As pessoas que vão além da palavra de Cristo, para fazer o que
não foi autorizado, pecam contra ele (1 Coríntios 4:6; 2 João 9). Podemos fazer o que
Deus permitiu, e nada mais!

# Cabe a cada discípulo de Cristo examinar tudo para determinar se está seguindo
fielmente à palavra do Senhor (1 Tessalonicenses 5:21-22)

# Considere alguns exemplos de práticas comuns nos dias de hoje que não se
encontram no Novo Testamento:
! Exigir o dízimo. O dízimo fazia parte da lei dada por Deus aos israelitas pela mão

de Moisés. Nós não estamos sujeitos àquela lei, e não temos o direito de exigir o
dízimo hoje em dia ( veja Gálatas 3:23-25; 5:1-4; Romanos 7:6) 

! Igrejas proprietárias de negócios. Algumas igrejas usam o dinheiro contribuído
pelos membros para investir em negócios, e os lucros são usados para sustentar
as demais obras da igreja. Tal prática não é bíblica

! Mudar de foco das coisas espirituais para as coisas políticas e sociais. As igrejas
do Novo Testamento não eram instituições sociais que tentavam sustentar todo o
mundo, nem era seu trabalho ganhar poder político ou providenciar divertimento,
escolas, etc. As igrejas do Novo Testamento se dedicavam a uma missão bem
mais importante: a salvação e a preservação das almas eternas

! Substituir o plano de Deus por organizações e planos humanos. No Novo
Testamento, aprendemos que a igreja local é suficiente para cumprir a obra que
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Deus lhe deu. Nada encontramos no Novo Testamento sobre sociedades
missionárias, nem instituições educacionais ou sociais sustentadas por igrejas.
Não encontramos igrejas planejando grandes obras e depois pedindo fundos de
outras congregações para completar seus planos. Nem encontramos igrejas
perdendo sua confiança na pura palavra do Senhor e procurando outros meios
para atrair ou manter pessoas. O poder de Deus para salvar os pecadores não
está em programas sociais, cursos culturais ou atividades de esportes e
divertimento. O poder dele é o evangelho, que é a única semente que produz o
fruto que ele quer (Romanos 1:16; Lucas 8:11)

Q Perguntas

ì Quais das seguintes maneiras para uma igreja receber dinheiro se encontram na
Bíblia? Justifique suas respostas com passagens bíblicas.

a. As contribuições voluntárias de cristãos no primeiro dia da semana

b. A solicitação de dinheiro das pessoas não cristãs

c. O investimento em negócios

d. A comercialização de produtos (por exemplo: bazar, vendas de alimentos, livros,
CDs, etc.)

e. Exigir o dízimo dos membros

f. Cobrar ingresso para atividades da igreja

g. Uma igreja pobre receber dinheiro de igrejas mais prósperas para ajudar santos
necessitados

í Uma igreja tem o direito de usar seu dinheiro para fazer qualquer obra não autorizada
no Novo Testamento? Justifique sua resposta.

î Uma igreja tem autoridade bíblica para usar seu dinheiro para quais das seguintes
coisas? Justifique sua resposta, citando passagens no Novo Testamento.

a. Sustentar presbíteros

b. Ajudar santos necessitados na congregação

c. Enviar dinheiro para ajudar os santos necessitados de uma igreja pobre

d. Enviar dinheiro a uma outra congregação para construir um prédio

e. Criar ou sustentar uma creche

f. Criar ou sustentar uma faculdade

g. Criar ou sustentar uma sociedade missionária

h. Abrir uma firma ou investir em negócios

i. Providenciar divertimento, atividades esportivas, etc.

Û Onde se encontra o poder de Deus para salvar? Temos o direito de substituir esse
poder por outras coisas que parecem mais atraentes? Justifique sua resposta.

Ü A igreja local é suficiente para cumprir a obra que Deus lhe deu para fazer?

Ý Temos direito de “melhorar” o plano que Jesus revelou na Bíblia? 
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O Plano de Deus Para a Igreja (9)

A Música que Deus Quer

Q Adoramos a Quem?

# Este estudo é sobre a música na adoração ao Senhor

# A tendência de muitas pessoas, quando tocam nesse assunto, é de falar sobre seus
próprios gostos, o sobre o tipo de música que agrada às pessoas. Falam de cânticos
bonitos, ou de ritmos “legais” ou “divertidos”

# Mas, nós já entendemos que os cristãos foram chamados para servir a Deus, não aos
seus próprios interesses. A questão não é “ O que eu gosto?”, nem “O que as outras
pessoas gostam?”, e sim “ O que Deus quer?”

QComo Sabemos o que Deus Quer?

# “Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito,
que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o
Espírito de Deus” (1 Coríntios 2:11). Este Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem
revelado as coisas de Deus aos homens em palavras (1 Coríntios 2:13). As Escrituras,
que são inspiradas por Deus (2 Timóteo 3:16-17), foram escritas por homens
movidos pelo Espírito Santo (2 Pedro 1:20-21)

# Os servos de Cristo nos dias atuais estão sujeitos à palavra dele, não à lei de Moisés,
que governava os judeus antes da morte de Jesus (Romanos 7:6; Gálatas 3:23-29;
Hebreus 2:1-4; 8:6-13). Então, não podemos determinar o que Deus quer hoje pelo
Antigo Testamento. Temos que estudar o Novo Testamento para entender sua
vontade em nossos dias

# Os servos de Deus respeitam a palavra do Senhor

! Fazem o que Jesus autoriza (Colossenses 3:17)

! Não ultrapassam o que está escrito (1 Coríntios 4:6)

! Não ultrapassam a doutrina de Cristo ( 2 João 9)

# Hebreus 7:11-14 mostra que Deus revela o que é permitido. A Bíblia não é um livro
de proibições das coisas que Deus não autorizou

! Moisés nunca atribuiu sacerdotes à tribo de judá

! O fato de ele autorizar sacerdotes levíticos automaticamente excluiu sacerdotes de
outras tribos

! Quando Jesus se tornou sacerdote, ele mudou ou removeu a lei de Moisés. Ele,
como Deus e o vencedor sobre a morte, tinha esse direito (veja Mateus 28:19-20)

! Se o homem hoje fizer o que Deus não autorizou, ele estaria mudando ou
removendo a lei do Senhor. Nós não temos este direito!

# Uma ilustração atual esclarece esse ponto. A Bíblia permite o uso de pão sem
fermento na Ceia do Senhor. O homem teria o direito de acrescentar manteiga ao
pão? Claro que não. Não importa se ele gosta de manteiga. Não importa se algumas
pessoas se sentem melhor quando comem pão com manteiga. Deus não autorizou
esse acréscimo. Não temos o direito de mudar a lei do Senhor!
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Q Que Tipo de Música Deus Quer na Adoração Atual?

# Desde a velha lei, a música tem feito parte do louvor ao Senhor (veja exemplos em
Êxodo 15:20-21; 1 Samuel 10:5; 2 Crônicas 5:12-13; Salmo 47:1,5-7; 98:5; 150:1-6)

! Freqüentemente, especialmente no louvor no templo em Jerusalém, os cânticos
foram acompanhados por vários tipos de instrumentos musicais

! Às vezes, foram acompanhados também por danças e batida de palmas

# Mas, não podemos basear nosso culto hoje na velha lei. No Novo Testamento,
percebemos que os instrumentos, as danças, a prática de bater palmas, etc. não
fazem parte da adoração do cristão ao Senhor. Leia as seguintes passagens que
falam do louvor do coração com a voz, mas que não autorizam o acréscimo de
nenhum instrumento

! Atos 16:25

! 1 Coríntios 14:15

! Efésios 5:19

! Colossenses 3:16

! Hebreus 13:15

! Tiago 5:13

Q Aplicações: Como Devemos Louvar ao Senhor Hoje?

# Nossa adoração ao Senhor deve ser baseada na palavra que ele revelou no Novo
Testamento

# Não podemos justificar o acréscimo de instrumentos musicais, usando:

! Passagens do Velho Testamento. A pessoa ou a igreja que volta ao Antigo
Testamento para adotar um ensinamento ou costume está obrigada a guardar
toda a lei (Gálatas 5:1-4). O instrumento vem junto com sacrifícios de animais,
festas obrigatórias em Jerusalém, o dízimo, sacerdotes levíticos, incenso, o
sábado, etc.

! A tradição humana. Enquanto a igreja primitiva não usava instrumentos musicais,
muitas igrejas têm os adotado nos séculos recentes. Por causa da popularidade
de instrumentos nas denominações de hoje, parece uma coisa normal. Mas, a
tradição religiosa de homens não justifica a prática (veja Marcos 7:7-9)

! Nosso gosto. Não importa se eu gosto de hinos com instrumentos ou de pão com
manteiga! Adoramos ao Senhor, não ao homem

# Esses princípios aplicam ao louvor do discípulo de Cristo em qualquer lugar ou
situação. Podemos cantar no culto ou na prisão, no meio da congregação ou em
casa. Mas Deus não deu permissão no Novo Testamento para usar instrumentos na
adoração a ele em nenhuma situação

# Em qualquer lugar, o nosso louvor deve ser sincero (do coração) e conforme a
palavra revelada pelo Senhor (veja João 4:21-24)

Q Perguntas

ì Os discípulos de Jesus o adoram da mesma maneira que o povo de Israel adorou ao
Senhor antes da vinda de Cristo?
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Ù Quais das seguintes coisas podem ser usadas para determinar como louvar ao
Senhor nos dias atuais? Justifique sua resposta, citando passagens bíblicas

a. Os exemplos de outras igrejas

b. Tradições religiosas da igreja dos nossos pais

c. Os exemplos de louvor feito por cristãos no Novo Testamento

d. As instruções sobre o louvor no Antigo Testamento

e. As instruções sobre o louvor no Novo Testamento

f. O gosto dos membros e visitantes de uma igreja

g. Uma visão ou um sonho

Ú No Novo Testamento, não se encontra nenhum versículo dizendo explicitamente que
não pode pôr manteiga no pão na ceia do Senhor. Então, seria errado fazer isso?
Justifique sua resposta, usando passagens bíblicas.

Û No Novo Testamento, não se encontra nenhum versículo dizendo explicitamente que
não pode usar piano junto com os hinos. Então, seria errado fazer isso? Justifique sua
resposta.

Ü Que tipo de música Deus quer na adoração nos dias atuais? Como sabemos?

Ý Podemos cantar louvores ao Senhor somente quando nos reunimos com a igreja, ou
em qualquer situação? Onde podemos tocar instrumentos para louvá-lo?

ò Se cantarmos cânticos espirituais, sem instrumentos, danças, etc., mas somente de
rotina sem pensar no significado da mensagem, Deus se agradará com o nosso
louvor?

Observação: Eu sei que esta lição é uma das mais difíceis para muitas pessoas que fazem este

curso. A aceitação de instrumentos em quase todas as igrejas levou a maioria das pessoas que

procuram servir ao Senhor a aceitar a prática sem questionamento. Para alguém questionar e

rejeitar o uso de instrumentos na adoração, como tenho feito neste estudo, parece tão radical que

muitas pessoas param de ouvir e rejeitam o ensinamento. Mas antes de voltar a tocar ou cantar

acompanhado por instrumentos, examine bem o que as Escrituras dizem, lendo todas as citações

bíblicas nesta lição. E antes de rejeitar as conclusões desta lição, por não achá-las razoáveis ou

coerentes, lembre-se das palavras de Deus: “Porque os meus pensamentos não são os vossos

pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim

como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que

os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos”

(Isaías 55:8-9). “Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? .... Porque a

loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do que

os homens” (1 Coríntios 1:20,25). E se Deus exigir uma mudança radical no seu pensamento e

nas suas práticas, você teria coragem e amor suficiente para fazer qualquer coisa que ele pede?

Leia as palavras de Jesus em Marcos 9:43-47.
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O Plano de Deus Para a Igreja (10)

A Ceia do Senhor: Comunhão com

Deus e com Nossos Irmãos

Q A Primeira Ceia: O Exemplo de Jesus
# Os trechos que contém relatos da primeira ceia:

! Nos evangelhos:
• Mateus 26:26-29
• Marcos 14:22-25
• Lucas 22:19-20

! Nas epístolas: 1 Coríntios 11:23-26
# O propósito: Em memória de Cristo, lembrando de sua morte
# Os símbolos (observe que não foi o corpo e o sangue de Jesus que tomaram, mas

elementos que representam seu corpo e seu sangue, porque Jesus ainda estava vivo
quando instituiu a ceia)
! Pão sem fermento representa o corpo de Cristo
! Fruto da videira (suco de uva) representa seu sangue derramado na cruz

# Como foi observado:
! Oração agradecendo pelo pão
! Comeram o pão
! Oração agradecendo pelo cálice
! Tomaram o cálice

QA Ceia na Igreja Primitiva 
# Os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana para participar da ceia do

Senhor (Atos 20:7)
# A ceia foi um ato de comunhão com o Senhor (1 Coríntios 10:14-22)
# A ceia foi tomada quando a igreja se reuniu (1 Coríntios 11:17-20)
# Cada cristão era responsável a se examinar quando participava da ceia (1 Coríntios

11:27-29) 

Q Observações sobre  a Ceia do Senhor
# Por que pão sem fermento?

! Porque Jesus instituiu a ceia durante os dias de pães asmos. Então ele usou pão
sem fermento (veja Lucas 22:15; Êxodo 12:18-21)

! Porque o pão sem fermento representa o sacrifício puro de Jesus (1 Coríntios 5:7-8)
• O fermento não foi permitido em nenhum sacrifício a Deus no Antigo

Testamento (Levítico 2:11)
• Jesus usou o fermento para simbolizar a doutrina falsa dos homens (Mateus

16:11-12)
• Paulo usou o fermento para representar a sujeira da doutrina falsa e da

imoralidade (Gálatas 5:7-9,13,16; 1 Coríntios 5:6-9)
# Quando devemos observá-la?

! Atos 20:7 nos fornece um exemplo, mostrando que os cristãos em Trôade se
reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Tendo somente este
exemplo, o único caminho seguro é participar da ceia todo domingo, junto com a
igreja local
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! 1 Coríntios 16:2 mostra, também, que os discípulos primitivos se reuniram no
primeiro dia da semana

# Onde podemos observar a ceia?
! Atos 20:7 mostra que os seguidores de Cristo se reuniram para participar da ceia
! 1 Coríntios 11:20-22 distingue entre a ceia do Senhor, que foi tomada na reunião

da igreja, e as refeições comuns, que foram tomadas nas casas particulares dos
cristãos

! Não achamos nenhum exemplo bíblico de alguém participando da ceia sozinho
ou fora da reunião da igreja

# Quem pode tomá-la?
! Discípulos de cristo que estão em comunhão com ele (Mateus 26;26; 1 Coríntios

10:16-17; veja 1 João 1:5-7)
! Cada participante deve se examinar para participar da maneira correta,

discernindo o significado da ceia ( 1 Coríntios 11:27-29).
• A palavra “indignamente” (11:27) está freqüentemente mal entendida
• Ela não descreve a dignidade da pessoa (ninguém é verdadeiramente digno

da comunhão com Cristo), mas a maneira digna de comemorar a morte de
Cristo

• A pessoa que não leva a sério a Ceia do Senhor está brincando com o
sacrifício de Jesus e está se condenando por não discenir o corpo do Senhor

• Cada vez que participamos da ceia, devemos meditar na morte de Jesus

QPerguntas
Ø Quais são as passagens que mostram como participar da ceia do Senhor?

Ù O pão representa o quê?

Ú O cálice representa o quê?

Û Baseado no padrão que achamos no Novo Testamento, quais das seguintes coisas
são autorizadas por Deus?
a. Tomar a ceia no primeiro dia de cada semana
b. Fazer somente uma oração e depois comer o pão e tomar o cálice
c. Tomar o cálice antes de comer o pão
d. Agradecer pelo pão antes de comê-lo, e depois agradecer pelo cálice antes de

tomá-lo
e. Tomar a ceia sozinho em casa
f. Levar a ceia para a casa de alguém que não podia tomar com a congregação no

culto
g. Usar pão fermentado na ceia
h. Tomar a ceia com os outros irmãos na reunião da igreja

Ü Qual é o sentido simbólico de fermento na Bíblia?

Ý O que podemos fazer para não tomar a ceia indignamente?

Þ Quem deve participar da ceia?

ß Qual a consequência de participar da Ceia do Senhor de uma maneira indigna?

à Pergunta para pesquisar: 1 Coríntios 5:7 diz que Cristo é nosso Cordeiro pascal.
Procure entender este fato, de acordo com o significado do cordeiro pascal no Antigo
Testamento. Como o sacrifício de Jesus se compara ao cordeiro pascal?
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O Plano de Deus Para a Igreja (11)

O Ensinamento da Palavra:

Edificação e Evangelização

Q A Palavra do Senhor é a Base da Comunhão com Deus
# A palavra de Deus é a semente que produz o fruto que o Senhor quer (Lucas 8:11,15)
# O evangelho é o poder de Deus para salvar (Romanos 1:16)
# A verdade nos liberta do pecado (João 8:32)
# É somente por meio do evangelho que entramos no corpo de Cristo (Efésios 3:6)
# As Escrituras fornecem tudo que nós precisamos para estarmos equipados para servir

a Deus (2 Timóteo 3:16-17)
# Para manter a comunhão com Cristo, temos de permanecer na doutrina dele (2 João

9; 1 Coríntios 4:6; 1 João 2:3-4)
# A palavra do Senhor nos santifica e é a base da união que existe entre os verdadeiros

discípulos de Cristo (João 17:17-23)
# O amor da verdade nos protege dos enganadores (2 Tessalonicenses 2:9-12)

Q A Igreja Ensina a Palavra
# A igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade (1 Timóteo 3:15)
# Igrejas no Novo Testamento sustentavam os obreiros que ensinavam o evangelho (1

Coríntios 9:11-14; 2 Coríntios 11:8; Filipenses 4:15-18; 1 Timóteo 5:17-18)
# A igreja dos tessalonicenses deu um excelente exemplo neste trabalho de divulgação

do evangelho (1 Tessalonicenses 1:8)
# Os presbíteros (pastores/bispos) são responsáveis pela alimentação espiritual do

rebanho (Atos 20:28; Efésios 4:11; Tito 1:9)
# Os pregadores são obrigados a pregar somente a verdade (1 Timóteo 4:16; 2

Timóteo 4:1-5)
# Uma igreja tem a responsabilidade de examinar todas as doutrinas e de rejeitar as

falsas (1 João 4:1; Apocalipse 2:2,14-16)

Q “Que é a Verdade?”
# Muitos hoje ficam com a mesma dúvida que Pilatos expressou em sua pergunta:

“Que é a verdade?” (João 18:38)
# A verdade, que é a palavra de Deus, nos liberta (João 17:17; 8:32)
# Esta palavra é eterna e absoluta, porque foi revelada pelo Espírito Santo (1 Coríntios

2:9-13; Salmo 119:89)
# É possível entender a verdade (Atos 17:11; 1 Tessalonicenses 5:21-22; Salmo

119:105; Hebreus 10:26; 1 João 2:21)

Q A Mensagem que os Seguidores de Jesus Pregam
# Enquanto a tendência humana é enfatizar as palavras suaves, o estilo da linguagem, a

maneira de apresentar a palavra, etc., é interessante e importante observar o silêncio
das Escrituras sobre tais coisas insignificantes. A ênfase bíblica está no conteúdo da
mensagem daqueles que seguem “a verdade em amor” (Efésios 4:15-16)
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# Os discípulos de Cristo pregam Jesus crucificado, e rejeitam a sabedoria humana (1
Coríntios 2:1-5)

# Pregam Jesus como o único meio para a salvação (Atos 4:12)
# Ensinam que Jesus é eterno, como o Pai é eterno (João 8:24,58; Filipenses 2:5-6)
# Falam sobre a autoridade absoluta de Jesus (Mateus 28:18-20)
# Pregam Jesus como o alicerce da igreja ( 1 Coríntios 3:11)
# Mostram a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para remissão dos

pecados (Marcos 16:15-16; Atos 2:38; 22:16; Gálatas 3:26-27)
# Explicam que é essencial obedecer a Jesus, fazendo tudo em nome dele (1 João 2:3;

Colossenses 3:17)
# Pregam que qualquer doutrina que não faz parte do puro evangelho pregado pelos

apóstolos deve ser rejeitada (Gálatas 1:6-9; 1 Tessalonicenses 5:21-22)
# Ensinam que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo (Tiago 1:21-25)
# Não modificam a mensagem para agradar aos homens, mas sempre falam a sá

doutrina (2 Timóteo 4:1-5; Gálatas 1:10)

Q Perguntas
Ø Qual semente produz o fruto que Deus quer? Temos o direito de diminuir ou

acrescentar alguma coisa a esta semente?

í O que é o poder de Deus para a salvação que nos liberta do pecado?

î A Bíblia é suficiente para saber como entrar em Cristo e manter comunhão com ele,
ou precisamos de alguma outra revelação ou doutrina? Justifique sua resposta.

ï Como podemos manter a união que Deus quer e nos defender contra os
enganadores?

Ü Uma igreja pode sustentar um pregador? Pode sustentar um presbítero? Dê citações
bíblicas para justificar sua resposta.

Ý Cite um ou mais trechos bíblicos que ensinam que:

a. Jesus é eterno

b. Jesus é o fundamento da igreja

c. Jesus tem toda autoridade

d. Entramos em Cristo pelo batismo

e. Não podemos aceitar outra revelação diferente do evangelho puro que os
apóstolos ensinaram

f. Não podemos modificar o evangelho para agradar aos homens
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O Plano de Deus Para a Igreja (12)

A Disciplina na Igreja:

 Mantendo a Pureza do Corpo

Q As Atitudes Necessárias
# Esta lição fala do trabalho essencial de corrigir os irmãos que pecam, procurando

resgatá-los da condenação. Ao mesmo tempo, estudaremos sobre a responsabilidade
da igreja de se manter pura

# Uma aula não é suficiente para examinar todas as passagens que falam sobre esses
assuntos. Por isso, examinaremos especificamente as passagens que mostram como
agir quando um irmão peca. Além disso, é importante também considerar as atitudes
certas em fazer este trabalho. As seguintes passagens devem ser consideradas por
qualquer pessoa que se envolve na obra de resgate de irmãos perdidos:
! Devemos procurar o pecador e perdoar o irmão arrependido (Lucas 15:1-32)
! Devemos aplicar a palavra primeiro em nossas próprias vidas e julgar com justiça

(Mateus 7:1-5)
! Cada membro do corpo tem sua função para a edificação dos outros (Efésios

4:16)
! Os irmãos mais fortes devem restabelecer “as mãos descaídas e os joelhos

trôpegos” (Hebreus 12:12-17)
! Uma igreja não deve ignorar nem tolerar o pecado (Apocalipse 2:12-17) 
! As instruções de Deus a Ezequiel mostram a importância da correção dos

pecadores (Ezequiel 3:16-21)

Q A Correção do Irmão que Cai no Pecado
# Os espirituais devem corrigir o irmão com brandura (Gálatas 6:1)
# A conversão do irmão de seu pecado é a salvação de sua alma (Tiago 5:19-20)
# Há casos em que a correção pública é necessária (1 Timóteo 5:20; Gálatas 2:11-14)
# Jesus deu instruções específicas sobre como lidar com ofensas pessoais, ou seja, o

pecado de um irmão contra outro (Mateus 18:15-17)
! Processo se ele não ouvir: Um ÷ Dois ou Três ÷ A Igreja ÷ Separação
! Se ele ouvir, devemos perdoar

QA Expulsão do Irmão que Anda Desordenadamente
# Os discípulos não devem se associar com o irmão que volta ao pecado e persiste no

erro (1 Coríntios 5:1-13)
! O problema: tolerância do pecado na congregação (5:1-2)
! A ação exigida: entregar a Sátanas (5:5)
! Os propósitos:

• Que o espírito do pecador seja salvo (5:5)
• Que o fermento do pecado seja eliminado da massa (5:6-8)
• Que Deus seja obedecido e glorificado numa igreja pura

! As aplicações na prática: 
• “ ...não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro...; com

esse tal, nem ainda comais” (5:11)
• “ Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor” (5:13)
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# Devemos nos apartar de todo irmão que ande desordenadamente (2 Tessalonicenses
3:6,14-15)
! Desordenadamente: Agindo com insubmissão (à palavra de Deus)
! Apartar/Notar/Não associar
! Advertir como irmão, não tratar como inimigo

# Os fiéis devem notar e se afastar daqueles que provocam divisões contra a doutrina
de Cristo (Romanos 16:17)

# Se o pecador se arrepender e voltar, os outros irmãos devem perdoá-lo e aceitá-lo (2
Coríntios 2:3-11)

Q Perguntas 

ì Corrigimos um irmão que está no pecado com que propósito? 

Qual a atitude certa?

Ù De acordo com Gálatas 6:1, quem deve corrigir o cristão que cai no pecado?

î Se o cristão continuar no pecado, o que vai acontecer no julgamento final?

Û É certo corrigir um pecador publicamente? Justifique sua resposta.

Ü Num caso de pecado pessoal de um irmão contra outro, descreva o que o “ofendido”
deve fazer.

Ý A expulsão de um irmão parece uma coisa muita dura. Explique o porquê desta ação.

Þ O que quer dizer “desordenadamente”?

ß Quando alguém está causando divisões contra a doutrina de Cristo, o que devemos
fazer?

à Quando uma pessoa que caiu no pecado volta e se arrepende, como os irmãos
devem reagir?

õ Podemos considerar fiel uma igreja que não obedece as instruções de Jesus e Paulo
em relação aos irmãos que voltam ao pecado? (Veja Apocalipse 2:14-16,20)
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O Plano de Deus Para a Igreja (13)

A Unidade que Agrada ao Senhor

Q Deus Quer Unidade entre seus Discípulos
# A unidade dos seguidores glorifica o nome do Senhor (João 17:20-23)

# Paulo encorajou os cristãos de Corínto a serem unidos (1 Coríntios 1:10)

# Como servos de Cristo em comunhão com o Espírito Santo, devemos também

manter comunhão um com o outro (Filipenses 2:1-4)

Q Esforços Humanos para Manter a Unidade
# Às vezes, homens conhecem trechos bíblicos que falam da necessidade da unidade, e

procuram mantê-la por meios humanos. Consideremos alguns exemplos.

# Unidade por legislação humana

! Muitas igrejas impõem regras para manter a unidade na congregação

! Outras criam listas de doutrinas essenciais como a base da unidade,

freqüentemente enfatizando certos pontos e ignorando outros

! Convenções, congressos, conferências, etc., às vezes, procuram estabelecer

algumas normas de doutrina e prática, assim mantendo a unidade entre

congregações

# Unidade por estrutura humana

! As grandes hierarquias de algumas denominações são exemplos de unidade por

estrutura humana

! Algumas denominações têm desenvolvido estruturas amplas que criam laços

entre todas as “suas” congregações no mundo inteiro (exemplos: a Igreja Católica,

a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Universal do Reino

de Deus, a Igreja de Cristo Internacional, etc.).

! Vários sistemas de organização são atraentes por dar resultados visíveis de

crescimento, mas envolvem a criação de regras e hierarquias que não se

encontram nas Escrituras, freqüentemente depositando autoridade exagerada em

líderes humanos (exemplos: vários dos ministérios de multiplicação, G-12, etc.)

# Unidade por placas de igrejas

! Enquanto a Bíblia não usa um nome específico para descrever as igrejas (veja

lição 2), muitas igrejas procuram manter laços entre congregações por placas,

com o pensamento de que todas as igrejas que seguem a Jesus devem usar a

mesma descrição

! Às vezes, essas placas enfatizam alguns pontos doutrinários (exemplos: Batista,

Pentecostal, Presbíteriana, etc).

! Outros nomes honram alguma pessoa, talvez o fundador da denominação

(exemplo: Luterana)

! Algumas expressões que descrevem laços entre o povo e o Senhor são boas, mas

ainda não devem ser usadas como nomes exclusivos, porque a Bíblia não as

utiliza desta forma (exemplos: Igreja de Deus, Igreja de Cristo, etc.)
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Q A Base da Unidade que Agrada ao Senhor
# Enquanto os meios humanos parecem mais fáceis, os verdadeiros seguidores de

Jesus procuram manter a unidade da maneira que ele nos ensina por intermédio das

Escrituras. Examinemos algumas passagens importantes

# A oração de Jesus mostra o fundamento da unidade (João 17:17-23)

! A unidade com Deus exige a santifícação, a separação do pecado do mundo

(17:17-19)

! A santifícação e a harmonia vêm pela palavra de Deus (17:17,20-21)

! A unidade dos cristãos é baseada no modelo divino (17:21-23). O Pai e o Filho

são pessoas distintas, mas concordam plenamente em tudo. Os cristãos, então,

procuram desenvolver a mente de Cristo, através do estudo de sua palavra, para

pensarem como Deus (1 Coríntios 2:9-16). Assim, nós nos aproximamos do

Senhor e dos irmãos verdadeiros, enquanto nos distanciamos da imundície do

mundo

! O vínculo e o amor entre cristãos são evidências ao mundo, mostrando que o

nosso Senhor Jesus vem de Deus (17:21-23)

# O apelo de Paulo mostra que a palavra é a base da nossa unidade (1 Coríntios 1:10)

! A unidade é baseada em Jesus Cristo. Quando agimos exclusivamente pela

autoridade dele, não criamos divisões que vêm das opiniões, regras e tradições

humanas (veja Colossenses 3:17)

! Os cristãos devem falar a mesma coisa. Esta frase não justifica os meios artificiais

de impor ensinos homogêneos nas igrejas. Ao contrário, exige muito esforço para

entender e ensinar exclusivamente a doutrina de Cristo (1 Coríntios 4:6; 2 João 9)

! Os discípulos devem ter a mesma disposição mental. Jesus é nosso exemplo

perfeito (Filipenses 2:1-8; Romanos 12:9-10,15-18)

! Os seguidores de Cristo devem desenvolver o mesmo parecer. Enquanto as

opiniões humanas geram divisões, a perfeita vontade do Senhor promove a plena

harmonia fraternal. Para obter o mesmo parecer, precisamos abandonar as

nossas próprias opiniões em favor da palavra de Jesus

# O comentário de Tiago nos relembra as prioridades certas (Tiago 3:17-18)

! A sabedoria divina “é, primeiramente, pura; depois, pacífica . . .”

! A paz e a unidade entre cristãos não é o principal alvo dos discípulos verdadeiros.

Primeiro, temos de seguir a palavra pura que vem do Senhor. Esta lealdade à

palavra de Deus resultará na unidade com outros que têm a mesma convicção (1

João 1:5-7)

! Devemos procurar a paz entre os irmãos, mas não a custo da verdade. É melhor

estar perto de Deus e longe dos homens do que estar perto dos homens e longe

de Deus

# Observe que a unidade que Deus quer é:

! Entre Deus e o servo fiel (João 14:23)

! Entre irmãos (1 Coríntios 1:10)

# O Novo Testamento não autoriza laços entre congregações, nem líderes humanos

supervisionando uma pluralidade de congregações. Este tipo de unidade é do

homem. Na Bíblia, cada igreja foi independente. Devemos seguir o mesmo padrão

hoje em dia.
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Q Perguntas

ì Deus quer a unidade entre cristãos?

í Devemos manter esta unidade de qualquer maneira e a qualquer custo? 

î Quais das seguintes maneiras de promover unidade entre irmãos são autorizadas na
Bíblia?

a. Fazer regras da igreja a fim de que todos os irmãos dêem prioridade às mesmas
coisas

b. Publicar uma lista da doutrina oficial da igreja

c. Escolher homens para serem intérpretes oficiais da palavra

d. Organizar as congregações (criando laços entre elas) para fazer com que todas
ensinem e pratiquem a mesma coisa

e. Convocar congressos, conferências ou convênções das igrejas para decidir
doutrinas e práticas, e para resolver os problemas que surgem nas igrejas locais

f. Encorajar todas as congregações a se identificarem com nomes e placas iguais

g. Criar sociedades missionárias ou outras instituições para facilitar cooperação entre
igrejas locais

h. Pregar a pura palavra de Cristo e encorajar todos a obedecê-la

i. Enfatizar atividades sociais e evitar discussões de diferenças doutrinárias entre
irmãos

Û Qual é mais importante: manter a doutrina pura ou manter a paz entre irmãos?

ð Como podemos ter a mesma disposição mental?

ñ Como a humildade contribui à unidade entre discípulos?
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