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LIÇÃO 1 
O Plano de Deus para a Igreja 

 
     Jesus disse: “... edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”        
(Mateus 16:18). Que promessa maravilhosa! Este versículo dá-nos algumas importantes informações 
sobre a igreja. Vejamos quais são: 
 
1. A Igreja é de Jesus – “A Minha Igreja” 
2. Jesus têm um plano para ela – “Edificarei” 
3. A igreja de Jesus não será derrotada – “As portas do Inferno não prevalecerão contra ela”. 
 
     Desde o princípio do mundo, Deus tinha um plano para a Igreja. Um plano oculto! Mas no 
momento certo, Deus revelou-o. Veremos que esse plano diz também respeito ao futuro. Deus 
preparou-nos grandes coisas! Assim, mesmo com problemas hoje, podemos olhar pela fé para o 
futuro. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Início da Igreja 
O Futuro Glorioso da Igreja 
A Condição Presente da Igreja 
O Propósito da Igreja 
Os sofrimentos da Igreja 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar quando é que o plano de Deus para a Igreja realmente começou. 
Identificar o papel de Jesus no plano de Deus para a Igreja. 
Relacionar o plano eterno de Deus com os problemas actuais. 
 
O INÍCIO DA IGREJA 
Objectivo 1: Dizer como começou o plano de Deus para a Igreja. 
     De onde provém a Igreja? No seu bairro, a Igreja pode ter séculos ou dias de existência. A 
pregação do Evangelho pode ter começado quer por um local quer por um estranho. 
     Mas ante do Evangelho chegar ao seu bairro – antes mesmo que alguém conhecesse o Evangelho – 
Deus tinha um plano. Plano esse que não começou durante a sua vida. Nem mesmo tem a sua origem 
na cruz onde Jesus morreu. O plano divino começou antes d’Ele ter criado o mundo. Paulo fala desse 
plano à igreja de Éfeso: 
 
“Como, também, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e 
irrepreensíveis, diante dele em amor; e nos predestinou para filhos de adopção, por Jesus Cristo, para si 
mesmo, segundo o beneplácito da Sua vontade” (Efésios 1:4-5). 
 
     Então, no momento certo, Jesus veio (Gálatas 4:4). Jesus ensinou a verdade acerca de Deus e 
realizou muitos milagres. E porque os homens se recusaram a aceitá-Lo, crucificaram-No. Mas Deus 
trouxe Jesus de novo à vida! 
     Jesus começou o Seu ministério entre os Judeus, havendo muitos deles que O recusaram. Mas 
Deus prosseguiu o Seu plano. Paulo, de novo, explica isso à igreja de Éfeso: 
 
“O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo 
Espírito aos Seus santos apóstolos e profetas; a saber, que os Gentios são co-herdeiros, e de um 
mesmo corpo, e participantes da promessa, em Cristo, pelo Evangelho” (Efésios 3:5-6). 
 
     Então, a Igreja é o conjunto de todos quantos crêem em Cristo, independentemente da sua 
nacionalidade. Por meio do Evangelho, tornaram-se parte da Sua Igreja. 
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Para Fazer 
 
1  Indique a afirmação correcta: 
 a) O Plano de Deus começou quando Jesus morreu. 
 b) O plano de Deus começou com a criação do homem. 
 c) Deus preparou o Seu plano para a Igreja antes do tempo existir. 
 
2 Releia Efésios 3:5-6 e responda por palavras suas às seguintes questões: 
 
 a) De que modo revelou Deus o Seu plano? 
 
             
  
             
 
 b) Qual era o plano de Deus? 
  
             
 
             
 
O FUTURO GLORIOSO DA IGREJA 
Objectivo 2: Verificar como Jesus está implicado no plano de Deus para o futuro da Igreja. 
     Deus estava a realizar o seu plano através de Cristo, cuja rejeição pelos homens não fez parar 
Deus. A morte de Jesus não foi um impedimento. Deus seguiu com o Seu plano. 
     Deus tem também um plano para o futuro! No momento certo, Deus terminá-lo-á, pois Ele nunca 
foi vencido. Nem nunca será derrotado! A Bíblia indica-nos algumas das coisas que Deus reserva à 
Sua Igreja. Pouco antes de ser condenado à morte, Jesus orou assim: 
 
“Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a 
minha glória que me deste; porque Tu me hás amado antes da fundação do mundo” (João 17:24). 
 
     Um dia – no momento certo – Deus responderá a essa oração. Um dia, a Igreja estará com Jesus e 
nós veremos a Sua glória. Ninguém sabe exactamente como é o céu mas será maravilhoso estar com 
Jesus Cristo! A Bíblia diz-nos como isso vai suceder. Jesus retornará à Terra para levar a Sua Igreja. 
Paulo fala disto à igreja de Tessalónica: 
 
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus; 
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos 
sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses 4:16-17). 
 
     Não sabemos quando acontecerá isso. Pode ser muito em breve. Só Deus sabe a hora certa. 

 
Para Fazer 

 
3 Complete correctamente as seguintes frases: 
  
 a) Como Deus cumpriu o Seu plano no passado podemos confiar n’Ele quanto ao  
  
 b) Uma das maravilhas quanto ao Céu é que estaremos para sempre com     
  
 c) Quando Deus vier buscar a Sua Igreja, ouvir-se-há o som de      
 
 d) Os crentes, tanto vivos como mortos, encontrar-se-hão com o      
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4 Em João 17:24. Jesus na Sua oração pediu que: 
 a) Deus nos amasse mais. 
 b) estivéssemos com Ele no Céu. 
 c) o Pai Lhe desse a Igreja. 
 
5 Leia Apocalipse 22:5. Quem reinará no Céu? 
 a) Os anjos. 
 b) Deus e o Seu Filho. 
 c) A Igreja ou os crentes. 
 
6 Explique qual o plano futuro de Deus para a Sua Igreja. 
 
             
 
             
 
AS CONDIÇÕES PRESENTES DA IGREJA 
     A Igreja tem um passado maravilhoso e um futuro glorioso mas agora tem de viver na terra. Não 
vivemos na eternidade passada ou futura mas sim agora. Como é que estas verdades já estudadas nos 
podem ajudar? 
 
O Propósito da Igreja 
Objectivo 3: Indicar dois dos presentes alvos da Igreja. 
     Mais tarde, estudaremos em detalhe os deveres da Igreja mas por agora veremos alvos gerais. 
Paulo diz o seguinte à Igreja de Éfeso: 
 
“A mim...me foi dada esta graça de... demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde 
os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de 
Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus” (Efésios 3:8-10). 
 
     As palavras nos céus significam “a zona de conflito espiritual”? A expressão principados e 
potestades significa “os espíritos maus que levam os homens ao mal”. Paulo explica que o propósito 
de Deus para a Igreja é derrotar os maus espíritos deste mundo. 
     Vejamos o final do capítulo 3. A Bíblia diz que, sendo o alvo da Igreja derrotar o mal, podemos 
aproximar-nos de Deus, com ousadia, pela oração. (Efésios 3:11-13) 
     Também por causa disso, estamos fortes no poder de Deus. (Efésios 3:14-16) Finalmente, devemos 
estar unidos em amor. (Efésios 3:17-19) 
     Um segundo alvo geral da Igreja encontra-se nos últimos versículos deste capítulo. 
 
"Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou 
pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as 
gerações para todo o sempre. Ámen” (Efésios 3:20-21). 
 

Para Fazer 
 
7 Releia Efésios 3. Diga por palavras suas dois dos alvos da Igreja: 
 
 vs. 8-10            
 
             
 
 vs. 20-21            
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O Sofrimento da Igreja 
Objectivo 4: Explicar porque os Cristãos às vezes sofrem. 
     Por vezes, os cristãos sofrem por causa da sua fé em Jesus. Às vezes, a Igreja é perturbada. Talvez 
o tenham tratado mal a si por ser cristão. Por vezes, somos injuriados ou incompreendidos e os outros 
lutam contra nós por causa da nossa fé. A isto, chama-se perseguição. 
     É difícil compreender tal sofrimento. Alguém pode perguntar: “Se Deus planeou grandes coisas 
para mim, porque sou eu assim atingido?” Esta não é uma pergunta fácil. Vamos ver o que diz a 
Bíblia. 
     1. Alguns sofrimentos são normais. Toda a gente passa pelo sofrimento, sejam ou não Cristãos. 
Mesmo o Cristão pode sofrer. Paulo disse ao jovem Timóteo: “Todos os que queiram levar uma vida 
de fé em Cristo Jesus terão de suportar perseguições” (2 Timóteo 3:12*). Mas é maravilhoso saber que 
Deus está connosco e nos fortalece quando sofremos. 
     2. O sofrimento é um privilégio. Sabemos ser uma honra sofrer por Cristo. Deus tem uma 
recompensa especial para os que são perseguidos. Paulo disse à igreja de Filipos: “Porque a vós vos 
foi concedido, em relação a Cristo, não só crer nele, como, também, padecer por ele” (Filipenses 1:29). 
     3. O sofrimento é temporário. O sofrimento não dura para sempre. Paulo disse à igreja de Roma: 
“Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a 
glória que em nós há-de ser revelada” (Romanos 8:18). 
     4. O sofrimento é recompensado. Durante o tempo de sofrimento, podemos encarar o futuro. 
Olhamos para lá da terra, para o céu. Deus vai recompensar-nos. A Bíblia diz: “Se sofrermos, também 
com ele reinaremos...” (2 Timóteo 2:12). Deus regista as coisas e, como já vimos, Deus planeou um 
grande futuro para a Igreja. Podemos ser parte desse grande futuro. Mas agora, durante as 
dificuldades, devemos ser fiéis. 
     Poderá dizer: “O meu pai rejeitou-me porque sou Cristão”. Isso é doloroso mas tal sofrimento é 
normal. Pode também dizer: “Deus recompensou-me com muitos pais espirituais. Este sofrimento e 
muitos outros ficarão para trás quando Jesus vier buscar a Sua Igreja”. 
 

Para Fazer 
 
8 Tendo em vista o plano eterno de Deus, porque razão a Igreja é por vezes perseguida? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
    Parabéns! Terminou a primeira lição. Em algumas páginas, fomos do princípio do tempo à 
eternidade no céu. Estudámos o princípio e o fim da Igreja. Na lição seguinte, tentaremos obter uma 
definição bíblica da Igreja, do que Jesus queria dizer quando afirmou: “Edificarei a minha Igreja”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




