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LIÇÃO 3 
O Que É a Igreja 

 
     Jesus disse: “... Edificarei a minha Igreja..." Que queria Ele dizer com a palavra igreja? Para os 
discípulos, que significado tinha essa palavra? 
     Talvez já tenha notado que neste estudo usámos muitas vezes a palavra igreja. É usada de diversos 
modos. Na Lição 1, utilizámo-la para significar “o povo de Deus”. Na Lição 2, empregámo-la para 
designar a organização visível. Ambos os sentidos estão correctos. 
     Muitas vezes, usamos uma palavra bíblica na conversa diária. Ao utilizarmos deste modo uma 
palavra, podemos não saber o seu significado bíblico. O significado depende do contexto ou o 
conjunto em que a palavra surge. Assim, é importante saber o que significa a palavra igreja no 
contexto da Bíblia. 
     Nesta lição, usaremos a Bíblia. Vamos estudar um certo número de passagens das Escrituras. Na 
última lição, não mencionei que muitos deram as suas vidas para que hoje tivéssemos a Bíblia. Não 
muito longe de onde moro, há um marco em pedra no local onde mataram um homem. O seu crime 
foi ter querido traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Deus protegeu a Sua Palavra. Vamos 
estudá-la! 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Significado da Palavra Igreja 
A Natureza da Igreja 
As Razões da Igreja 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Compreender o significado bíblico da palavra igreja. 
Relacionar uma congregação local com a igreja universal. 
Explicar a natureza sobrenatural da Igreja. 
 
O SIGNIFICADO DA PALAVRA IGREJA 
Objectivo 1: Definir a palavra igreja no seu contexto grego, judaico e cristão. 
     O grego era a língua do Novo Testamento. Paulo utilizou o Grego nas suas cartas às igrejas. 
Naquele tempo, que significava a palavra igreja? Significava “assembleia” No tempo de Paulo, era 
composta por duas pequenas palavras que, em conjunto, queriam dizer: “os chamados”. Nos tempos 
bíblicos, usava-se para designar uma assembleia de “cidadãos convocados”. Os cidadãos reuniam-se 
para discutir algum problema político ou militar. Também se empregava a palavra para designar um 
exército mobilizado para a guerra. Ou para descrever um grupo de legisladores. Hoje, igreja soa muito 
a palavra religiosa. Mas naqueles tempos, nunca era utilizada para uma reunião religiosa. 
 

Para Fazer 
 
1 Em Actos 19:23-41 leia a visita de Paulo a Éfeso. Nos versículos 32, 39 e 41, encontrará a 
 palavra “ajuntamento” (= assembleia). Que tipo de ajuntamento era esse? Escreva as palavras 
 que a sua Bíblia usa em vez de igreja ou assembleia. 
 a) Versículo 32           
 b) Versículo 39           
 c) Versículo 41            
 
2 Qual das seguintes definições NÃO era o significado da palavra grega assembleia? 
 a) Um ajuntamento político. 
 b) Um exército mobilizado. 
 c) Uma reunião religiosa. 
 d) Uma assembleia de cidadãos. 
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     Como sabe a Bíblia divide-se em duas partes: O Velho e o Novo Testamento. No Velho 
Testamento, os Judeus eram chamados o povo de Deus. Muitos Judeus, como Abraão e David, criam 
em Deus e obedeciam-Lhe. A história das suas vidas encontra-se no Velho Testamento. Ao lermos as 
suas biografias, aprendemos muito. 
     Contudo, nos dias de Jesus, muitos Judeus não obedeciam a Deus nem estudavam a Sua Palavra. 
Fez-se uma tradução especial do Velho Testamento para os ajudar, em que é utilizada cerca de 100 
vezes a palavra igreja ou assembleia. Umas vezes, era usada para ajuntamentos seculares (não 
religiosos) e outras para encontros religiosos. A partir do momento em que os Cristãos começaram a 
usar a palavra igreja, os Judeus deixaram de a utilizar. Um ajuntamento de Cristãos era uma igreja. 
Uma reunião de Judeus era uma sinagoga. Os Judeus que criam em Jesus eram muitas vezes expulsos 
da sinagoga (veja João 9:22, por exemplo). 
 

Para Fazer 
 
3 A palavra igreja era usada pelos Judeus significando: 
 a) uma reunião religiosa. 
 b) um ajuntamento secular. 
 c) reuniões quer religiosas quer seculares. 
 
4 Um exemplo do uso da palavra também se encontra em Actos 7:38. Estêvão, um Judeu que se 
 tornou Cristão, usou esta palavra. Quem estava na “assembleia” (igreja) no deserto? Leia 
 Actos 7:38 e dê a sua resposta. 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
     No Novo Testamento, encontramos a palavra igreja mais de 100 vezes. Encontra-se em quase 
todos os livros. Quando os Cristãos chamavam “igrejas” ou “assembleia” aos seus ajuntamentos, não 
se estavam a referir a reuniões políticas ou militares. Não queriam dizer uma reunião de Judeus, 
embora muitos dos primitivos cristãos fossem Judeus! Referiam-se às pessoas convocadas por Deus. 
Queriam dizer o grupo de gente salva pela fé em Jesus Cristo. Neste curso, falarei mais acerca deste 
costume cristão. 

Para Fazer 
 
5 Que querem os Cristãos significar com a palavra igreja? 
 
             
 
A NATUREZA DA PALAVRA IGREJA 
Objectivo 2: Relacionar a congregação local com a igreja universal. 
     A palavra igreja significa uma assembleia local de todos quantos têm fé em Cristo. Muitas vezes, 
no Novo Testamento significa uma certa igreja. Veja por exemplo a saudação de Paulo “... à igreja dos 
Tessalonicenses...” (1 Tessalonicenses 1:1). Por vezes, a Bíblia refere-se a diversas igrejas reunidas 
numa certa zona. Um bom exemplo é: “... igrejas na Judeia...” (Gálatas 1:22). 
     Em outras ocasiões, a palavra igreja surge a significar algo maior. Significa igreja universal. Não é 
a assembleia ou a reunião mas o conjunto dos que pertencem à assembleia (veja Actos 8:1-3). Quando 
os crentes eram perseguidos e expulsos, eram ainda parte da igreja. Em Mateus 16:18, Jesus fala de 
edificar a igreja universal, o corpo de Crentes em Cristo, em todo o mundo. 
     Assim, vemos que a Igreja não é composta de pessoas de uma só mas de todas as raças. A Igreja 
não é pessoas de uma só mas de todas as nações. Em Gálatas 3:28, lemos: “Nisto não há judeu nem 
grego; não há servo nem livre; não há masculino nem feminino; porque todos vós sois um, em Cristo 
Jesus." 
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Para Fazer 
 
6 Estude cada uma das seguintes passagens. Diga se se refere à assembleia local ou à universal. 
 
 a) Coríntios 4:17           
 
 b) 2 Tessalonicenses 1:1          
 
 c) Colossenses 1:18           
 
 d) Efésios 3:8-10           
 
 e) Efésios 3:20-21           
 
 f) 2 Coríntios 11:8           
 
             
7 De que modo a igreja local se relaciona com a igreja universal?      
 
             
             
AS RELAÇÕES DA IGREJA 
Objectivo 3: Explicar a relação entre a Igreja e cada membro da Trindade (Pai, Filho e Espírito 
Santo). 
     Como já vimos, nos textos bíblicos, a palavra igreja não era uma palavra religiosa. Como é que os 
crentes se referem à igreja? 
     Os primitivos cristãos davam à Igreja um nome da sua língua (ecclesia) que significa a 
congregação ou a assembleia de Deus. O povo era chamado por Deus. Era a assembleia de Deus. 
Paulo escreveu à “... igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo”                                 
(1 Tessalonicenses 1:1). Do mesmo modo, escreveu “À igreja de Deus que está em Corinto, aos 
santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo o lugar, invocam o nome do 
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso” (1 Coríntios 1:2). 
 

Para Fazer 
 
8 Cada um dos seguintes versículos diz-nos a quem pertence a igreja. Leia cada versículo. 
 Depois, descreva a igreja referida em cada passagem. 
  
 a) 2 Tessalonicenses 1:1          
  
 b) Gálatas 1:3            
  
 c) 1 Coríntios 11:16           
 
     A igreja é convocada por Deus para Jesus Cristo. À igreja em Corinto, Paulo escreveu: “Fiel é 
Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor”                   
(1 Coríntios 1:9). Por vezes, a igreja é chamada “de Cristo” (veja por exemplo, Romanos 16:16). Jesus 
disse: “... Edificarei a minha igreja...” (Mateus 16:18). Paulo falou de Jesus Que é “... Ele próprio o 
Salvador do corpo” (Efésios 5:23). Depois, acrescentou: “... Cristo amou a igreja, e a si mesmo Se 
entregou por ela” (Efésios 5:25). 
    Os crentes são referidos como estando “em Cristo”. Os Cristãos identificam-se com Cristo na Sua 
morte (Romanos 6:6). E é por estarmos “em Cristo” que sofremos (Romanos 8:17; 2 Timóteo 2:12). 
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Para Fazer 
 
9 Releia Romanos 8:17 e 2 Timóteo 2:12. Que promessa se faz aos que sofrem “em Cristo”? 
 
            
           
 
10 Responda com uma só palavra às seguintes questões: 
 
 a) Quem convoca a Igreja?          
 
 b) Os crentes estão em           
 
     O Espírito Santo capacita a Igreja com a Sua natureza sobrenatural (espiritual). Por causa do 
Espírito, a Igreja é diferente de qualquer assembleia humana. A igreja é vista onde o Espírito Santo é 
conhecido. O poder ou vida da igreja não é humano mas espiritual. 
 

Para Fazer 
 
11 Estude cada uma das seguintes passagens. Escreva o que o Espírito Santo faz pela Igreja. 
 
 a) Filipenses 2:1           
 
 b) Actos 1:8            
 
 c) 1 Corintios 12:8-12           
 
 d) Efésios 4:3-4           
 
    Devemos louvar a Deus por nos ter chamado para sermos parte da Sua Igreja. A Igreja é convocada 
por Deus, identificada com Cristo e cheia do Espírito. A Igreja de Deus tanto é local como universal. 
Os crentes de qualquer ponto amam o mesmo Cristo. “... todos nós fomos baptizados no corpo de 
Cristo por um Espírito, e todos nós recebemos o mesmo Espírito” 1 Coríntios 12:13*). 
    O que é a Igreja? É a comunhão sobrenatural dos crentes. Deus planeou-a desde o princípio. Desde 
os dias do Novo Testamento, tem-se manifestado continuamente. É a testemunha de Deus na sua zona 
e no seu país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




