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Lição 8 
A Igreja 

 
     Há lindos edifícios e catedrais, humildes missões de adobe e barracas que ostentam o nome de 
Igreja. Têm campanários e cruzes, sinos e torres com o seu modo específico de atraírem as atenções 
de quem passa: “Isto é uma igreja.” Estes edifícios são igrejas em certo sentido da palavra mas a igreja 
de que fala o Novo Testamento é algo de diferente. 
     A igreja, no seu sentido mais lato, compõe-se de todos os crentes. Chama-se o corpo de Cristo. 
Deus habita entre estes crentes, pelo Seu Espírito. Na Lição 7, estudámos o Espírito Santo e algumas 
das Suas funções. Uma das atribuições que não mencionámos é a de unir a Igreja. “Procurando guardar 
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz” (Efésios 4:3). 
     Nesta Lição, vamos ver o que é a Igreja, qual a sua missão e o que lhe vai acontecer. De novo, é a 
Bíblia que nos dá as respostas correctas. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Seus Nomes 
Os Seus Sacramentos 
A Sua Missão 
O Seu Futuro 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever a Igreja de Cristo. 
Dedicar-se à missão dada à Igreja. 
Explicar as funções futuras da Igreja. 
 
OS SEUS NOMES 
 Objectivo 1: Indicar diversos nomes da Igreja. 
     Ao ouvirmos as palavras corpo, edifício, noiva, família, elas sugerem-nos algo em comum. Todas 
dizem respeito a pessoas e, na linguagem bíblica, referem-se a um grupo específico – os que 
constituem a família de Deus. 
     A Igreja é comparada a um corpo, de que Jesus Cristo é a cabeça. “E ele (Jesus) é a cabeça do 
corpo da Igreja, é o princípio e o primogénito...” (Colossenses 1:18). 
 
“E sujeitou todas as coisas aos seus (Jesus) pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da 
igreja, Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos” (Efésios 1.22-23). 
 
     “Ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular” (1 Coríntios 12:27). A Bíblia 
assemelha também a igreja a um edifício, um templo dedicado ao Senhor. 
 
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da 
esquina; No qual, todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual, também, 
vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em Espírito” (Efésios 2:20-22). 
 
     Um outro nome dado à igreja é o de noiva de Cristo. A Bíblia designa Jesus por Cordeiro e declara 
que a Igreja é a Noiva com quem celebrará as bodas. “... Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do 
Cordeiro” (Apocalipse 21:9). “... porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou” 
(Apocalipse 19.7). Cristo é comparado ao marido e a Igreja à esposa, em Efésios 5:25: “Vós, maridos, 
amai as vossas mulheres, como, também, Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” 
     Lendo a Bíblia, encontramos outras comparações. O que é importante recordar é que a Igreja se 
compõe de todos os seguidores de Cristo que realmente nasceram de novo. É um grupo que cresce, 
“Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, à Igreja, 
aqueles que se haviam de salvar” (Actos 2:47). 
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Para Fazer 
 

1 Leia as referências abaixo indicadas e escreva ao lado de cada os títulos dados à Igreja. 
  
 a) Colossenses 1:24           
 
 b) 1 Pedro 5:2           
 
 c) 1 Coríntios 3:9           
 
 d) Efésios 2:19           
 
OS SEUS SACRAMENTOS 
Objectivo 2: Dizer os dois sacramentos da Igreja. 
     Agora que sabemos o que é a Igreja, é importante conhecer e compreender os seus sacramentos. 
Um sacramento ou ordenança é uma regra estatuída por uma autoridade. Os sacramentos da Igreja são 
o baptismo nas águas e a comunhão a que também chamamos Ceia do Senhor. 
     Foi o próprio Jesus quem instituiu estes dois sacramentos. Eis a Sua última ordem dada aos 
discípulos: “Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do pai, do Filho e do Espírito 
Santo” (Mateus 28.19). O baptismo nas águas tem um significado especial: 
 
“Sepultados com ele no baptismo, nele, também, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o 
ressuscitou dos mortos” (Colossenses 2:12). 
  
     Como crente, o Leitor há-de querer ser baptizado nas águas, como testemunho da sua nova vida em 
Cristo. Também há-de querer participar na Comunhão. 
     A Ceia do Senhor ou Última Ceia, foi a derradeira reunião de Jesus com os Seus 12 Discípulos 
antes de ser preso pelos soldados romanos. Participamos na comunhão para comemorar a morte de 
Jesus. “Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálix, anunciais a morte do 
Senhor, até que venha” (1 Coríntios 11:26). 
 
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 
tomou o pão; E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei: isto é o meu corpo, que é partido por 
vós; fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálix, dizendo: 
Este cálix é o Novo Testamento no meu sangue: fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de 
mim” (1 Coríntios 11.23-25). 

Para Fazer 
 

2 Quais os dois sacramentos instituídos por Jesus? 
 
             
 
             
 
3 Escolha a resposta que melhor completa esta frase: Segundo Mateus 28:19, o sacramento do 
 baptismo nas águas é para 
 a) todo o que nasceu numa família cristã. 
 b) os que crêem e seguem Cristo. 
 c) se juntar a uma igreja. 
 
4 Assinale a alínea que completa correctamente esta frase: A Ceia do Senhor é 
 a) um sacramento da Igreja. 
 b) comer o corpo e beber o sangue de Cristo. 
 c) lembrar o sacrifício de Jesus. 
 d) para todo o crente. 
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A SUA MISSÃO 
Objectivo 3: Identificar a missão da Igreja. 
     A missão da Igreja é pregar o Evangelho a toda a criatura. Foi o próprio Jesus quem deu esta ordem 
antes de voltar para o Pai. 
 
“Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras, E disse-lhes: Assim está escrito, 
e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, E em seu nome se 
pregasse o arrependimento e remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém” 
(Lucas 24:45-47). 

Para Fazer 
 

5 Assinale a afirmação que completa correctamente a seguinte frase: A missão da igreja é 
 a) falar do sofrimento e da morte de Jesus. 
 b) pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. 
 c) falar de Jesus em todas as nações. 
 
O SEU FUTURO 
Objectivo 4: Seleccionar afirmações que descrevem o futuro da Igreja. 
     Cristo amou a Igreja e deu a Sua vida por ela. Com que alvo ou propósito? 
 
“Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, 
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível”             
(Efésios 5:26-27). 
 
     A Igreja deve louvar a Deus tanto no Céu como na Terra onde reinará com Cristo. 
 
“E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra... E ouvi a toda a criatura 
que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: 
Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas acções de graças, e honra, e glória, e 
poder, para todo o sempre” (Apocalipse 5:10, 13). 
 

Para Fazer 
 

6 Assinale as alíneas VERDADEIRAS: 
 
 a) Na eternidade não há nada para fazer. 
 b) A Igreja estará para sempre com Cristo. 
 c) A Igreja servirá Deus como sacerdotes e reis na terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




