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LIÇÃO 3 
Uma Igreja Universal 

 
     Rafael, um artista italiano, pintou a cena da Transfiguração descrita em Mateus 17. Mostra o 
Senhor numa montanha. A Sua face brilha como o Sol e as roupas são resplandecentemente brancas. 
Moisés está de um lado de Jesus e Elias do outro. Três discípulos estão ajoelhados perto, em adoração. 
     O quadro de Rafael mostra um jovem epiléptico no sopé do monte, contra um fundo escuro. À sua 
volta, juntou-se uma pequena multidão. Os pais querem que os outros discípulos o curem. Estes 
encontram-se desencorajados, enquanto os adversários zombam deles. 
     Esta é uma ideia que muitos fazem da Igreja. Cristo está bem distante em alguma montanha, 
rodeado por algumas pessoas especiais que escaparam dos reveses da vida. No sopé do monte, um 
mundo doente e em grande aflição, sem ninguém que o ajude. 
     Esta lição mostrar-lhe-á um outro quadro da Igreja: uma Igreja muito envolvida com o mundo. É 
uma Igreja que põe em acção e em prática todo o plano de Deus e todo o propósito de Cristo para o 
mundo. O Espírito Santo fez da Igreja um templo para habitar no mundo, de modo a completar o plano 
redentor de Deus. 
 
Sumário da lição 
O INSTRUMENTO DE DEUS 
O PROPÓSITO DE CRISTO 
O MINISTÉRIO DA IGREJA 
 
Objectivos da lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar a natureza e o ministério da Igreja. 
2. Compreender os termos local ou visível e universal ou invisível relacionados com a Igreja. 
3. Descrever a relação de Deus, de Cristo e do Espírito Santo com a Igreja. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estudar a lição, seguindo as instruções dadas na Lição 1. Ler todas as passagens bíblicas e    
    responder a todos os exercícios antes de consultar as soluções. 
2. Fazer o auto teste e confirmar AS suas respostas. 
3. Rever as Lições 1-3 e depois responder às perguntas do primeiro exame da Unidade. 
 
palavras-chave 
clero 
edificação 
edificar 
invisível 
leigo      
manifestação     
ministrar 
obreiro 
organismo 
purificação 
sinagoga 
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O INSTRUMENTO DE DEUS 
Objectivo 1. Explicar o significado da palavra igreja aplicada aos cristãos. 
 
     Nas lições 1 e 2, estudámos o plano redentor de Deus. Vimos também que Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo estão envolvidos na salvação do mundo. Agora, iremos falar da Igreja e do seu papel 
neste plano redentor. 
     Primeiro, vejamos o que é a Igreja. Temos de compreender que a Igreja é uma criação de Deus e 
Sua propriedade peculiar por intermédio de Cristo. Depois, veremos o que se espera que a Igreja faça. 
Por causa daquilo que a Igreja é, ela tem um propósito especial no mundo. Iremos analisar qual é esse 
plano ou missão. 
 
O Significado da Palavra Igreja 
 
     Para designar igreja, o Novo Testamento utilizou a palavra ecclesia que significa “chamar” ou “os 
chamados”. Pode também significar “os convocados”. 
     Em termos mais simples, a Igreja é o povo de Deus. É constituída pelos crentes que foram 
chamados do mundo por meio do Evangelho de Cristo. Estes crentes mantêm uma relação pessoal com 
Cristo, pela fé, e constituem o corpo de crentes, por meio do Espírito Santo (1 Coríntios 12:12-13). 
     A Igreja é a “... igreja dos primogénitos, que estão inscritos nos céus ...” (Hebreus 12:23). Isso 
significa que a experiência do novo nascimento é a primeira condição para se fazer parte da Igreja. A 
segunda é a união de todos os crentes num só corpo, por meio do Espírito Santo (1 Coríntios 12:13). 
Estes são os primeiros passos para se fazer parte da Igreja. 
 
1 Experimentar o novo nascimento significa 
 a) ficar sem pecado. 
 b) aceitar Cristo como Salvador e Redentor. 
 c) morrer e ressuscitar. 
 
2 Qual destas frases é VERDADEIRA? 
 a) O conceito de ser “os chamados” indica que os cristãos deixaram a sua velha vida de    
     pecado e entraram numa nova vida em Cristo. 
 b) O alvo principal da Igreja é separar o crente do pecador. 
 c) A Igreja reúne o corpo de crentes para cumprir a sua missão neste mundo. 
 
     A Bíblia refere-se à Igreja de duas formas. Primeiro, fala de uma igreja universal. Cristo disse: “... 
edificarei a minha Igreja ...” (Mateus 16:18). Ele não disse “igrejas”. Estava a falar de uma igreja – 
daqueles que nasceram do Espírito de Deus e que foram baptizados pelo mesmo Espírito no corpo de 
Cristo (1 Pedro 1:3, 22-25). A Igreja universal representa os crentes e os membros do corpo de Cristo 
em todos os lugares e em todos os tempos. Alguns utilizam a expressão igreja invisível mas na 
verdade a Igreja nunca foi invisível, já que ela se compõe de pessoas vivas e reais. 
     A Bíblia também fala de uma igreja local. Neste sentido, a palavra igreja designa um grupo de 
crentes em qualquer localidade ou lugar. A Igreja local é a expressão local da Igreja universal. É assim 
que a Bíblia fala da igreja em Jerusalém (Actos 8:1; 11:22), da igreja em Corinto (1 Coríntios 1:2;       
2 Coríntios 1:1) ou da igreja em Tessalónica (1 Tessalonicenses 1:1). As igrejas locais em conjunto 
têm de ser um bom exemplo da verdadeira igreja, a Igreja universal. 
     A Igreja logo no seu início surgiu de um modo muito simples. A princípio, não havia organização 
mas apenas um simples elo de amor, comunhão e cooperação. Contudo isso mudou radicalmente. 
Tornou-se mais organizada pela acção dos crentes que sentiam a necessidade de juntar os seus 
esforços para tornar o Evangelho conhecido dos incrédulos. 
     A princípio, havia apenas uma igreja local em Jerusalém. O número de membros chegou aos 3.000 
e dai passou aos 5.000 à medida que o Senhor aumentava diariamente a igreja (Actos 2:47). Tornou-se 
necessário haver mais igrejas locais em todo o lado para suprir as necessidades dos outros novos 
membros do corpo de Cristo. Onde quer que o Evangelho era pregado, estabeleciam-se novas igrejas, 
como por exemplo na Judeia e na Samaria (Actos 8). 
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     Desde esses primeiros tempos até ao presente, os crentes reconhecem que é bom unirem-se em 
comunhão com outros membros do corpo de Cristo. Disso resultou a igreja local. Mas não nos 
esqueçamos de que a igreja universal se revela na igreja visível ou local. A igreja passa a existir 
sempre que dois ou três se reúnem em nome de Cristo (Mateus 18.20). 
 
3 Da lista a seguir, seleccione o final correcto para cada frase e escreva-o no espaço em branco. 
 Alguns finais serão utilizados mais do que uma vez. 
 
 1. novo nascimento 
 2. igreja universal 
 3. evangelho de Cristo 
 4. união com os outros crentes 
 5. igreja local 
 
 a) A Igreja é o povo de Deus que foi chamado do mundo por meio do     
 
             
 
 b) As duas condições para se fazer parte da Igreja são       
 
     e          
 
 c) Um outro termo para igreja invisível é        
 
 d) Um outro termo para igreja visível é         
 
 e) Quando os crentes se reúnem num lugar em momentos específicos, chamam-se   
 
             
 
 f) Os crentes de todos os lugares através da história constituem a     
 
             
 
4 Você é membro da Igreja universal?         
 
 Você é membro de uma igreja local?         
 
Divina na Origem 
Objectivo 2. Descrever a natureza divina da Igreja. 
 
     A Igreja é uma criação divina. Ela é singular pois é composta por pessoas especiais chamadas por 
Deus. O Senhor convoca todos a se arrependerem. O pecador que responde à chamada de Deus torna-
se uma nova criatura em Cristo. O crente nascido de novo faz parte de uma nova família – a família de 
Deus ou a Igreja. A Igreja nasce de Deus e, por isso, não é obra de nenhum homem. A Igreja não se 
organizou – nasceu. Ela não é produto do esforço humano mas sim fruto do nascimento do homem no 
Reino de Deus. 
     A Igreja é propriedade divina. A Igreja é o “... povo adquirido ...” (1 Pedro 2:9). Ela pertence a Deus. 
Ele foi o único a pagar, por meio de Cristo, o preço da sua aquisição (1 Coríntios 6:19-20). A Igreja 
pertence a Deus para ser usada por Ele e para o Seu propósito eterno. Isso não significa que ela é um 
objecto ou instrumento inanimado nas mãos de Deus. A Igreja tem valor para Deus porque é por meio 
dela que “... a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus” 
(Efésios 3:10). A Igreja, por outras palavras, é o testemunho vivo para o mundo de que Deus é capaz de 
redimir do pecado. Deus, o Criador e Salvador do mundo, restaura o Seu povo à comunhão com Ele e 
desenvolve uma relação especial com os Seus remidos. 
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     Compreenderemos melhor essa relação especial se lermos as passagens seguintes. Elas ajudar-nos-
ão a conhecer melhor a natureza e o significado da Igreja e da sua relação com Deus. 
 
5 Leia cada versículo e escreva o nome usado para designar a Igreja. 
 
 a) Efésios 2:19            
 
 b) Efésios 2:21            
 
 c) 1 Timóteo 3:15           
 
 d) 1 Pedro 2:5, 9           
 
 e) 1 Pedro 5.3-4           

 
6 Por que dizemos que a Igreja é uma criação divina? 
 
             
 
             
 
             
 
7 Porque é que a Igreja é propriedade divina? 
 
             
 
             
 

O PROPÓSITO DE CRISTO 
Objectivo 3. Apresentar quatro exemplos do envolvimento da Igreja no propósito redentor de Cristo. 
 
     Já falámos do significado e da origem da Igreja. Foi o plano e a vontade de Deus que deram origem 
à Igreja. No plano de Deus, Cristo redimiria o mundo por meio do Seu sacrifício. Mas Cristo não 
cumpriria sozinho todo o plano da redenção (Mateus 28:18-20). O plano requer que os membros da 
Sua Igreja sejam os agentes ou mensageiros da realização do propósito eterno de Cristo. 
     Podemos esquematizar sucintamente o plano de Deus da seguinte forma: 
 
1. Deus Pai planeou redimir a humanidade. 
2. Jesus, o Filho de Deus, revelou o plano de Deus e pagou o preço. 
3. O Espírito Santo formou a Igreja para cumprir os propósitos divinos do Pai e do Filho. 
4. A Igreja cumpre o propósito do Pai e do Filho pelo ministério dos seus membros, através do   
    Espírito Santo. 
 
     Agora, ressaltamos dois pontos. Um é a relação especial entre Cristo e a Sua Igreja, isto é, a 
unidade de Cristo e da Igreja. O outro é o meio pelo qual ocorre esta unidade. O Espírito Santo fornece 
a graça que une os crentes a Cristo e torna também eficaz o ministério de cada membro do corpo de 
Cristo (Romanos 12:4-8). Eis alguns exemplos desses dois pontos: 
 
     1. A Igreja é o corpo de Cristo. Isso significa que Cristo e a Igreja são um, tal como o corpo e a 
cabeça são um. Há uma relação imprescindível e viva entre Cristo e a Sua Igreja. O apóstolo Paulo usa 
o exemplo do corpo e diz: “Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne; antes a alimenta e 
sustenta, como, também, o Senhor à igreja; porque somos membros do seu corpo” (Efésios 5:29-30). 
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     A Igreja, como um corpo, é a manifestação visível de Cristo. Isso significa que a Igreja mostra ao 
mundo como Cristo é. O corpo de Cristo é uma comunhão de pessoas unidas numa fé, adoração e 
amor comuns. Essa fé, essa adoração e esse amor estão centralizados na cabeça da Igreja que é Cristo. 
As pessoas que constituem a Igreja estão unidas por causa da obra de Cristo (Efésios 2:21-22; 5:30;    
1 Coríntios 12:27). 
     2. A Igreja é a noiva de Cristo. A Igreja tem sido comparada a uma noiva à espera do noivo. A 
Igreja está à espera do regresso de Cristo, o Noivo (Marcos 2:19-20; 2 Coríntios 11:2). Cristo amou a 
Igreja e deu-Se por ela (Efésios 5:25). Nestes dias, Cristo está a preparar a Igreja. Ele apresentá-la-á 
imaculada nas Bodas do Cordeiro (Apocalipse 19:510). 
     3. A Igreja é a comunidade do Espírito Santo. A Igreja foi criada no Dia de Pentecostes. O Espírito 
Santo deu origem à Igreja para que esta cumprisse a missão de Cristo. A Igreja tornou-se o templo do 
Espírito Santo para que Deus tivesse uma habitação na terra. O Espírito Santo agiu e continua a agir 
criativamente. Estava presente na criação de Adão e está presente na Igreja, que é uma nova criação de 
Deus. 
     A criação da comunhão para adorar e servir Deus foi obra do Espírito Santo. No Pentecostes, o 
Espírito Santo reuniu todos os crentes. Havia comunhão (Actos 2:43-47), unidade e comunhão na 
Igreja tal como há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo provocou entre 
os crentes uma profunda comunidade espiritual em Cristo. 
     O Espírito Santo está activamente a acrescentar membros ao corpo de Cristo. Através da Igreja, Ele 
está a trazer outros à comunidade dos crentes. O desejo de Cristo é que ninguém se perca                    
(2 Pedro 3:9). 
     Enquanto a Igreja estiver no mundo, o Espírito Santo estará activamente a baptizar crentes no corpo 
de Cristo e baptizá-los-á para servirem. É por meio da Igreja que o Espírito executa o propósito eterno 
de Deus. 
     4. Os membros da Igreja são pedras vivas. Mencionámos anteriormente que a Igreja é designada 
como o templo do Espírito Santo. O Espírito vivo de Deus habita num edifício total. Mas a construção 
em si é um edifício espiritual constituído por pedras vivas (1 Pedro 2:5). Nós somos essas pedras 
vivas! 
     O Espírito Santo dá vida à Igreja e sustenta-a. A Igreja é um organismo vivo. O Espírito Santo é o 
poder vivo da Igreja. Ela não se compõe de “pedras mortas” mas vivas. Há comunhão, unidade e o 
compartilhar de necessidades e bênçãos. A Igreja revela-se viva e activa quando realiza a vontade de 
Deus através do Espírito Santo. 
 
8 Sem consultar a lição, indique os quatro passos do plano de Deus. 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
9 Já vimos que a Igreja está envolvida no propósito redentor de Deus. Como é que cada uma 
 destas descrições da Igreja se relaciona com tal ideia? 
 
 a) A Igreja é o corpo de Cristo. 
 
             
 
            . 
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 b) A Igreja é a manifestação visível de Deus. 
 
             
 
             
  
 c) A Igreja é a noiva de Cristo. 
 
             
 
             
 
 d) A Igreja é a comunidade do Espírito Santo. 
 
             
 
             
 
 e) Os membros da Igreja são pedras vivas. 
 
             
 
             
 

O MINISTÉRIO DA IGREJA 
Objectivo 4. Identificar afirmativas verdadeiras que explicam o significado da palavra ministério 
relativamente à Igreja. 
 
     Ministrar é o fruto natural do carácter da Igreja. O ministério da Igreja é encorajado pelo Espírito 
Santo. Mas mais do que isso, o ministério da Igreja flúi do seu carácter e da sua natureza. Tal como 
comer é uma coisa natural para as pessoas, assim também o ministrar é algo de natural na Igreja. 
     Uma das primeiras coisas que um crente nascido de novo quer fazer é servir Deus. Por causa da 
alegria da salvação e da nossa gratidão ao Senhor pela salvação, queremos, em troca, fazer qualquer 
coisa. Isso é tão normal e natural como o comer é natural para um bebé. Mas o bebé tem de aprender a 
comer. Do mesmo modo, os crentes precisam saber o que significa ministrar. 
 
O que é Ministrar? 
 
     A palavra mais comum usada para definir ministrar é servir. Ministrar é servir. Servir alguém é 
ministrar a essa pessoa. Isso é ministrar no sentido mais amplo da palavra. De um modo mais 
específico, a palavra ministrar inclui diversos aspectos que nos ajudam a compreender qual a função 
da Igreja. 
     No Velho Testamento, a palavra ministro referia-se a um escravo ou servo doméstico (1 Reis 10:5). 
Podia também referir-se a quem servia no Templo. A ideia é de alguém que dá assistência a outrem. 
Josué era ministro de Moisés (Êxodo 24:13; 33:11). Eliseu dava assistência a Elias (1 Reis 19:21). Os 
sacerdotes e os levitas eram ministros de Deus no Templo (Êxodo 28:35; 1 Reis 8:11). 
     No Novo Testamento, a palavra grega original era diakonos, que se utilizava também para “servo”. 
O ministro da sinagoga em Nazaré era um assistente (Lucas 4:20). João Marcos era ministro de Paulo 
e de Barnabé, isto é, era seu assistente. Jesus usou a palavra ao dizer: “Se alguém me serve, siga-me, e, 
onde eu estiver, ali estará, também, o meu servo ...” (João 12:26). À medida que a Igreja crescia, o seu 
ministério ia sendo realizado por vários tipos de obreiros com diversas funções, mas todos eram servos 
ministrando (servindo) Deus (1 Coríntios 12:8-10). O termo inclui a ideia de realizar um serviço 
espiritual. 
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     A Igreja é chamada a ministrar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ministro é alguém chamado 
por Deus para um lugar de responsabilidade. Quem é responsável por ministrar? 
     Há duas passagens das Escrituras que nos ajudam a encontrar a resposta. A primeira é: 
 
“Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou, também, presbítero como eles, e 
testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há-de revelar: apascentai o rebanho de 
Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe 
ganância, mas de ânimo pronto; nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de 
exemplo ao rebanho” (1 Pedro 5:1-3). 
 
     Essa passagem refere-se aos líderes do corpo que foram chamados por Deus para dedicarem a esse 
ministério todo o seu tempo e esforço. Alguns grupos cristãos designam-nos de clero enquanto outros 
chamam-nos de obreiros. 
 

Analisemos agora 1 Pedro 2:9-10. 
 
“Mas, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis 
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; vós, que em outro tempo 
não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora 
alcançastes misericórdia”. 
 
     Essa passagem refere-se a todos os crentes. Inclui os membros do corpo que ganham o seu sustento 
em diferentes ocupações fora da igreja. São por vezes chamados leigos. Muitos de nós representamos 
essa parte do corpo de Cristo. Mas como parte da Igreja de Deus, todos temos a responsabilidade de 
nos envolvermos nos ministérios da Igreja. Somos todos “sacerdotes reais... eleitos para anunciar as 
virtudes daquele que nos chamou para a Sua maravilhosa luz”. 
 
10 Das afirmações em baixo, quais são as definições VERDADEIRAS do ministério da Igreja? 
 a) Quem ministra é um servo ou assistente de outrem. 
 b) Os ministros da Igreja são sempre membros do clero. 
 c) O carácter específico da Igreja leva-a ao ministério. 
 d) Não se exige que os leigos realizem qualquer ministério na Igreja. 
 e) Deus espera que todos os crentes se envolvam em ministérios. 
 f) O termo ministrar implica a ideia de realizar um serviço espiritual. 
 g) Todos os ministros têm de ser capazes de realizar qualquer dos ministérios da Igreja. 
 
Como Ministrar? 
Objectivo 5. Aplicar o princípio do ministério de "servo" ao seu ministério na Igreja. 
 
     O cristão que ministra deve procurar seguir o padrão e o exemplo de Cristo. Jesus não veio para ser 
servido mas para servir (Mateus 20:28; Marcos 10:45). O próprio Cristo disse: “... eu vos dei o 
exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também” (João 13:15). Era nisto que Paulo pensava 
quando escreveu à Igreja: “Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não 
desfalecemos” (2 Coríntios 4:1). 
     O ministro de Cristo, seguindo o exemplo do seu Mestre, presta um serviço humilde mas de amor 
para ajudar os necessitados. No Seu primeiro sermão na sinagoga de sua cidade natal, Nazaré, Jesus 
disse: 
     O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me 
para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor (Lucas 4:18-19). 
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11 Como corpo de Cristo devemos ministrar ao mundo como Ele fez. Memorizar a citação bíblica 
 anterior ajudá-lo-á a lembrar-se de como Ele via a Sua missão. Sublinhe as coisas que já tenha 
 feito. 
 
             
 
             
 
     Jesus anunciou publicamente que ia agir como um servo. Ele nunca negou ajuda aos necessitados. 
Nas ruas, Ele cruzava-se com os desprezados e os párias e restituía-lhes a dignidade de seres humanos 
aos olhos de Deus. Levavam-Lhe os doentes e Ele restaurava-lhes o corpo e o espírito. Um publicano 
querendo recuperar o seu auto-respeito; um mendigo cego que queria voltar a ver; um rico preocupado 
com a sua alma; um pescador preocupado com a sua sorte; um leproso clamando “Impuro!”; ou uma 
pecadora; nenhum dos que precisava de Jesus foi escorraçado. Muitas vezes Ele cansou-Se fisicamente 
porque Se dedicava a servir os outros. Mas até morrer na cruz, continuou a dar-Se aos outros! 
     Jesus transmitiu aos Seus discípulos o Seu ministério de serviço. Indicou-lhes o caminho para ser 
grande no Reino de Deus, quando lhes disse: “... Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de 
todos e o servo de todos” (Marcos 9:35). Ele disse também: “... qualquer que entre vós quiser ser 
grande, será vosso serviçal” (Marcos 10:43). Poucas horas antes de morrer na cruz, Cristo declarou: 
“entre vós, sou como aquele que serve” (Lucas 22:27). Para ilustrar o Seu pensamento, lavou os pés dos 
discípulos. Ele fê-lo para lhes mostrar qual é o papel do servo. 
 
     Eis quatro características de um servo: 
 
1. Ele trabalha na casa de alguém. 
2. Atende e ministra as necessidades de alguém. 
3. Trabalha para o conforto de alguém. 
4. Não espera que lhe agradeçam os esforços. 
 
     “Assim, também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, 
porque fizemos somente o que devíamos fazer” (Lucas 17:10). No Seu ministério, Jesus foi o nosso 
exemplo. Nós recebemos o maravilhoso privilégio de ministrar como Ele ministrou! 
 
     Jesus veio ao mundo como um servo humilde e obediente. Mas o que Deus pensava de Jesus? Em 
Filipenses 2:9-11, Paulo dá-nos a resposta: 
 
Pelo que, também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; para 
que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e 
toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 
 
      Ao Seu Filho obediente, Deus deu uma glória maior do que a que o mundo poderia dar – a 
adoração reverente do universo inteiro. Isto pode ser uma figura do que Deus tem reservado para uma 
igreja obediente e que serve. 
 
12 Reveja esta secção e as quatro características de um servo. Como é que pode aplicar o 
 princípio do ministério do “servo” ao seu ministério na igreja? 
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Qual é o Nosso Ministério? 
Objectivo 6. Explicar em que consiste o nosso ministério ao Senhor, aos outros membros da Igreja e 
ao mundo. 
 
     Em geral, o ministério da Igreja divide-se em três partes: 
 
1. servir e adorar Deus; 
2. ministrar aos próprios membros; 
3. ministrar aos incrédulos. 
 
     Nas lições seguintes, analisaremos mais detalhadamente estes três ministérios da Igreja. Nesta 
lição, farei um breve comentário sobre eles. 
 
     1. A Igreja ministra ao Senhor. Em Actos 13:2, a expressão “E, servindo eles ao Senhor ...” significa 
no original “adorando o Senhor”. Servimos o Senhor adorando-O. Este é o alvo principal da Igreja e 
dos seus membros (Romanos 15:6, 9; Efésios 1:5-6, 12, 14; 3:21). O propósito eterno de Deus é levar 
o homem a uma maior intimidade consigo. Na adoração, o redimido (em Cristo) aproxima-se mais de 
Deus (Efésios 2:13). Quando adoramos, damos a Deus honra e reverência como Pai do universo. A 
expressão “Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder ...” (Apocalipse 4:11) e outras 
semelhantes mostram-nos o principal significado da adoração. 
     2. A Igreja ministra aos próprios membros. A Igreja tem a responsabilidade e o privilégio de 
ministrar a si mesma. “Foi Ele quem deu dons à humanidade... Fê-lo para preparar o povo de Deus para 
a tarefa do serviço cristão com o fim de edificar o corpo de Cristo” (Efésios 4:11-12) – (traduzido de uma 
versão inglesa). O serviço da Igreja é interior no tocante à edificação, purificação, educação e 
disciplina. Isso significa que a Igreja tem a responsabilidade de edificar os seus membros, de se manter 
pura, de preparar e de disciplinar os membros do corpo. Efésios 4:13 revela o alvo que Deus tem para a 
Igreja: “Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, 
à medida da estatura completa de Cristo”. 
     3. A Igreja ministra ao mundo. A Igreja deve dirigir-se exteriormente ao mundo por meio da 
evangelização. O mundo é a Terra e os seus habitantes. Desde o princípio, quando o homem caiu em 
pecado, o plano de Deus foi tornar a salvação acessível a toda a humanidade. A Grande Comissão 
dada pelo Senhor em Mateus 28:19 e Marcos 16:15 envia a Igreja para ir por todo o mundo e fazer 
discípulos de todas as nações. A Igreja deve evangelizar o mundo inteiro – começando na própria 
comunidade e procurando depois atingir todas as pessoas de cada tribo e nação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Assim, vemos que a Igreja universal é Deus a trabalhar nas pessoas através do Espírito Santo. A 
Igreja são os chamados, os convocados cujas vidas foram dadas para trabalhar para a glória de Jesus 
Cristo. A Igreja está viva e activa com o propósito de servir o Senhor, os membros do corpo e o 
mundo. A Igreja trabalha para Deus adorando, servindo e testemunhando. 
 
13 Explique sucintamente de que modo a Igreja serve o Senhor. 
 
             
 
             

A IGREJA 
SERVINDO 

 MUNDO 

DEUS 
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14 Indique quatro formas de a Igreja servir os seus membros. 
 
             
 
             
 
15 De que forma a Igreja pode ministrar ao mundo? 
 
             
 
             
 
     Depois de fazer o auto teste desta lição, reveja a matéria das Lições 1 a 3. A seguir, responda às 
perguntas do Exame da Unidade 1 antes de iniciar a Lição seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Auto teste 
 
RESPOSTA BREVE. Responda o mais resumidamente possível as seguintes questões. 
 
1. Explique a relação entre a igreja local e a igreja universal. 
 
             
 
             
 
2. Porque é que, algumas vezes, chamamos à Igreja universal de invisível? 
 
             
 
             
 
3. Podemos descrever o papel de Deus na fundação da Igreja dizendo que Ele     
 
             
 
             
 
4.A relação entre Cristo e a Igreja é          
 
             
 
5. O envolvimento do Espírito Santo na Igreja é que Ele       
 
             
 
             
 
6. Descreva três aspectos do ministério da Igreja. 
 
             
 
             
 
             
 
7. Como membro do corpo de Cristo, já ministrou assim alguma vez? Como? 
 
             
 
             
 
8. Descreva as áreas em que gostaria de melhorar o seu ministério pessoal como membro do corpo de  
    Cristo. 
 
             
 
             
 
 
 



 42

Respostas às perguntas de estudo 
 
8 Deus Pai planeou o modo da redenção do homem. Jesus revelou esse plano e tornou-Se o 
 sacrifício (pagou o preço). O Espírito Santo deu origem à Igreja para que ela cumprisse o 
 plano de Deus. A Igreja cumpre esse plano servindo (ministrando) o mundo. 
 
1 b) aceitar Cristo como Salvador e Redentor. 
 
9 Pelas suas palavras: 
 a) Como membros do Seu corpo, somos um com Ele, estamos unidos a Ele. (A nossa   
     comunhão com Deus foi restaurada.) 
 b) A Igreja representa Cristo num mundo pecaminoso. O sacrifício de Cristo une-nos. 
 c) Cristo está a preparar a Igreja para ter com ela uma comunhão eterna. A Igreja é como uma 
     noiva aguardando o noivo, para se apresentar sem mácula perante Deus. 
 d) O Espírito Santo dá aos membros do corpo de Cristo o poder e a graça para cooperarem em 
     unidade e comunhão para cumprirem o plano de Deus. 
 e) Como “pedras vivas” que constituem o templo de Deus no mundo, temos o Espírito Santo 
     a viver em nós, dando-nos vida e guardando-nos. Fazemos a vontade de Deus através do 
     poder do Espírito Santo. 
 
2 a) Verdadeira 
 b) Falsa 
 c) Verdadeira 
 
10 a) Verdadeira 
 b) Falsa 
 c) Verdadeira 
 d) Falsa 
 e) Verdadeira 
 f) Verdadeira 
 g) Falsa 
 
3 a)  3. evangelho de Cristo. 
 b)  1. novo nascimento, 4. união com os outros crentes. 
 c)  2. igreja universal. 
 d)  5. igreja local. 
 e)  5. igreja local. 
 f)  2. igreja universal. 
 
11 A sua resposta. Não fica contente com o facto de Deus confiar em nós para continuarmos o 
 Seu ministério no mundo? 
 
4 Se já experimentou o novo nascimento, é agora membro da Igreja universal. Espero que  tenha 
 respondido sim a ambas as perguntas. 
 
12 Eis a minha resposta: Como ministro de Deus, preciso ter em mente que estou a trabalhar na 
 Sua casa. Estou a ministrar às necessidades dos outros. Não trabalho apenas quando eu quero, 
 mas também quando é preciso. Não espero reconhecimento pelo meu trabalho. 
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5 A sua versão bíblica pode não utilizar estes mesmos termos. Estes foram extraídos da Versão 
 João Ferreira de Almeida – Revista e Actualizada: 
 a) família. 
 b) edifício e santuário. 
 c) igreja do Deus vivo. 
 d) sacerdócio santo, sacerdócio real. 
 e) rebanho. 
 
13 A Igreja serve o Senhor principalmente através da adoração. Nós damos-Lhe honra e glória 
 porque Ele é digno da nossa adoração. 
 
6 Porque é constituída de pessoas que responderam à chamada de Deus e experimentaram o 
 novo nascimento. Este novo nascimento é possível pelo sacrifício de Cristo e não é obra de 
 nenhum homem mas de Deus. 
 
14 A Igreja edifica os membros, guarda-se (mantém-se) pura e fornece preparação e disciplina 
 quando necessário. (Estes conceitos serão explicados em lições posteriores.) 
 
7 A Igreja pertence a Deus porque Ele pagou o preço para comprá-la e redimiu-a através do 
 sacrifício do Seu Filho. 
 
15 A Igreja ministra ao mundo fundamentalmente por meio da evangelização – espalhando as 
 boas novas de Jesus Cristo por todo o mundo. 
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Unidade 2 
A IGREJA: O PLANO DE 
DEUS PARA O MUNDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


