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LIÇÃO 9 
A Igreja: A Comunidade do Povo de Deus 

 
     Já observou um grupo de crianças a brincar e notou como elas, naturalmente se relacionam umas 
com as outras? Este exemplo ilustra que o homem é uma criatura social – faz parte da sua natureza 
criar relações pessoais e ter comunhão com outras pessoas. Não é de admirar, pois, que Jesus tenha 
fundado uma comunidade de pessoas dotadas da mesma atitude mental, a Sua Igreja, para que a 
vontade de Deus seja cumprida através dela. Pois a Igreja é a comunidade do povo de Deus, cujas 
relações mútuas estão alicerçadas na relação de cada um dos seus membros com Jesus Cristo. 
     Afirmou Pedro: “Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus...”                   
(1 Pedro 2:10). Estávamos do lado de fora. Os nossos pecados separavam-nos de Deus. Porém, quando 
aceitámos Jesus como o nosso Salvador, pela fé, fomos postos numa nova relação com Deus, por meio 
de Cristo. Esse novo relacionamento também nos levou a um novo relacionamento com os outros 
crentes. Tornámo-nos parte da família de Deus, a Sua Igreja. 
     Nesta lição, examinaremos o instrumento que Deus escolheu para O glorificar, para nutrir a nossa 
vida espiritual e para propagar as boas obras da salvação às nações. Estudando acerca da Igreja e 
compreendendo o Seu verdadeiro significado, seremos capazes de apreciar melhor o valor dado pelo 
nosso Senhor à Igreja, ao ponto de ter dado a Sua vida por ela (Efésios 5:25). 
 
Sumário da Lição 
O QUE É A IGREJA? 
QUANDO É QUE A IGREJA COMEÇOU? 
QUAL A NATUREZA DA IGREJA? 
O QUE É QUE A IGREJA FAZ? 
     A Igreja Adora Deus 
     A Igreja Edifica-se a Si Mesma 
     A Igreja Evangeliza o Mundo 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir o termo igreja e distinguir entre as definições bíblicas e as não-bíblicas. 
2. Dizer quando a Igreja começou e confirmar a sua afirmação com provas bíblicas. 
3. Explicar a dupla natureza da Igreja. 
4. Enunciar os três propósitos básicos da Igreja e os métodos através dos quais esses propósitos terão 
    cumprimento. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Como pano de fundo desta lição, leia os textos de Actos 2; 1 Coríntios 12:12-31; Romanos 12;     
    Efésios 4:1-16 e 5:22-33. 
2. Faça o desenvolvimento da lição de acordo com o modo de proceder recomendado na primeira  
    lição. Tenha o cuidado de examinar o significado de qualquer palavra-chave que desconheça. 
 
Palavras-Chave 
doutrinário 
ordenanças 
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O QUE É A IGREJA? 
Objectivo 1. Identificar definições do termo “ igreja”, segundo o seu uso na Bíblia. 
 
1. Suponhamos que mencionou a palavra igreja para alguém que nunca antes a tivesse ouvido e  que 
então lhe perguntasse: “Que quer dizer igreja?” Com base na sua própria experiência, escreva uma 
resposta breve a essa pergunta. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
     Se tem as mesmas ideias de tantas pessoas de hoje, então a sua resposta à referida pergunta seria 
algo como: “Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar”. Mas, se quisesse ser mais 
preciso, talvez chegasse a dizer: “A palavra igreja refere-se a uma organização composta por grupos 
de pessoas em diferentes lugares, que têm as mesmas ideias doutrinárias, são guiadas pelas mesmas 
regras e têm objectivos semelhantes”. 
     Ambas as respostas nos dão alguma ideia sobre como o termo igreja é definido por muitas pessoas 
e podem ser consideradas correctas, em conformidade com a compreensão moderna da palavra. 
Contudo, quando a Bíblia fala sobre a Igreja, há um significado muito mais profundo. De facto, a 
Bíblia nunca se refere a certo tipo de edificação como sendo a Igreja, conforme hoje se vê; mas refere-
se a certas pessoas, que formam a Igreja de Deus. A Bíblia também nunca se refere à Igreja como uma 
mera organização. As pessoas que identificam a palavra igreja dessa maneira associam-na a alguma 
denominação, como católica, baptista, metodista, etc. 
     No sentido bíblico, há duas definições da palavra igreja. As palavras raízes de que se compõe o 
termo grego ekklesia, o qual é traduzido por “igreja” no Novo Testamento em português, fazem-nos 
compreender que estão em foco as pessoas que responderam à chamada de Deus. Tendo respondido à 
chamada divina e confessado Jesus como Senhor, essas pessoas tornaram-se membros da Sua família. 
E agora, estão dedicadas à tarefa de anunciar o evangelho, conforme o Senhor as instruiu. Essas 
pessoas formam uma comunidade de obedientes, que se organizam para cumprir a vontade do Senhor. 
Em larga escala, essa comunidade de crentes que confessam Jesus como Senhor, representa a Igreja 
universal, também chamada de Igreja invisível. Estes termos incluem todos os crentes, de todos os 
lugares, que têm a mesma fé em Jesus Cristo e Lhe são leais. 
     Em escala menor, a palavra igreja refere-se a alguma comunidade de crentes, a uma assembleia 
cristã. São os crentes de uma determinada localidade, que compartilham da mesma fé no Senhor Jesus 
Cristo, são leais a Ele e que se reúnem para O adorar colectivamente. Essas comunidades locais podem 
ser chamadas de igrejas locais ou de igrejas visíveis. Vários exemplos de igrejas locais podem ser 
vistos nas páginas do Novo Testamento:  
 
“A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos...” (Romanos 1:7). 
 
“À  igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus...” (1 Coríntios 1:2). 
 
“... às igrejas da Galácia...” (Gálatas 1:2). 
 
“... a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos” (Filipenses 1:1). 
 
     Falando de modo geral, podemos dizer que a Igreja, conforme ela aparece no Novo Testamento, é a 
comunidade do povo de Deus. O termo comunidade é importante como descrição da Igreja, porque 
fala dos crentes individuais que se reúnem com o propósito de terem comunhão e de adorarem juntos  
Deus. Esse espírito comunitário é descrito em Actos 2:42-47: 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em 
toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam 
estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com 
todos, segundo cada um necessitasse. E, perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo o 
pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 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”. 
 
     A Bíblia ensina-nos que a Igreja é o instrumento escolhido por Deus para cumprir as seguintes 
funções: 
 
1. Providenciar uma adoração colectiva (João 4.20-24; comparar com Hebreus 10:25). 
2. Providenciar o necessário para o crescimento espiritual dos crentes (Efésios 4:13-16). 
3. Levar as boas novas da salvação em Cristo a outras pessoas (Mateus 16:18; 24:14; 28:18-20). 
 
     Examinaremos cada uma dessas funções, detalhadamente, mais adiante, nesta mesma lição. 
     Nas Escrituras, com frequência, encontramos as expressões Igreja de Deus e Igreja de Cristo. 
Essas expressões salientam o significativo carácter dessa assembleia, que não deriva dos seus 
membros e, sim, da sua Cabeça, Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
     Assim, a Igreja é uma comunhão de pecadores remidos, criada por Deus, tendo todos eles, o 
mesmo Salvador. Esta comunhão de crentes tem unidade porque os seus membros estão unidos uns 
com os outros e com Cristo, através duma união espiritual, produzida pelo Espírito Santo. 
     O Novo Testamento regista que os recém-convertidos eram exortados a confirmarem a sua 
confissão de Jesus como Senhor, através do baptismo em água, o que simbolizava, graficamente, a 
união deles com Cristo (Actos 2:38; 8:12-13; 9:1-19; 10:47-48). Os crentes recém-convertidos, que 
compunham as igrejas locais e faziam parte da Igreja universal, tinham estas características: 
 
1. Eles eram crentes professos em Jesus. 
2. Eles eram baptizados, após terem confessado a sua fé em Jesus Cristo. 
3. Eles organizavam-se em comunidade, para efeito de companheirismo (comparar                         
    Actos 13:43 com 14:23). 
4. Eles tinham um propósito distinto: unirem-se na adoração colectiva e cumprirem a vontade de  
    Deus. 
 
2. Circule a letra que precede cada complemento correcto à seguinte afirmação. O uso que a Bíblia faz 
do termo Igreja inclui a ideia de: 
a) um edifício onde as pessoas se reúnem para adorar Deus. 
b) uma assembleia de pessoas que se reúnem e compartilham de uma fé comum e de lealdade em Jesus  
    Cristo. 
c) uma comunhão divinamente criada de crentes, que confiam no mesmo Salvador e que andam em  
    unidade uns com os outros, por causa da sua união com Ele. 
d) qualquer grupo, organização ou denominação religiosa de qualquer tamanho. 
e) a totalidade da comunidade mundial dos crentes, que confessam uma fé comum em Deus e  
    reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. 
 

QUANDO É QUE A IGREJA COMEÇOU? 
Objectivo 2. Apresentar duas provas bíblicas que mostram quando a Igreja começou e enunciar sete 
actividades dos crentes primitivos. 
 
     A ideia da comunidade formada pelo povo de Deus é vista pela primeira vez no Antigo 
Testamento, na promessa divina de que a família de Abraão seria um instrumento, usado por Deus, 
para abençoar todos os povos da terra (Génesis 12:1-3). Essa promessa foi confirmada no tempo em 
que o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egipto. Então o conceito de comunidade do povo 
de Deus ficou melhor definido quando foram claramente declaradas as responsabilidades e as bênçãos 
do acordo firmado entre Deus e Abraão (comparar Êxodo 19:4-6 com Génesis 22:17-18). 
 



 141 

     Porém, a narrativa do Antigo Testamento declara que a nação de Israel falhou na sua missão de 
abençoar o mundo, através do seu testemunho e bom exemplo. Embora houvesse uma comunidade do 
povo de Deus no Antigo Testamento, ela ficou aquém do seu propósito. No entanto, não fracassou o 
propósito divino de chamar do mundo um povo para Si mesmo, de remir esse povo do pecado e de 
conceder-lhe a salvação eterna. Esse propósito teria de ter cumprimento por intermédio da morte e da 
ressurreição de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. 
     Jesus introduziu a ideia da Igreja como a comunidade do povo de Deus, durante o Seu ministério 
terreno. Falando com o verbo no tempo futuro, Jesus asseverou: “... edificarei a minha igreja...”   
(Mateus 16:18). Paulo deixou claro, em Efésios 1:19-23, que a ressurreição e ascensão do nosso Senhor 
tinham de ocorrer, antes que a Igreja pudesse ser fundada e Jesus fosse constituído como Cabeça da 
comunidade redimida: 
 
“Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita, nos céus... E sujeitou 
todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu 
corpo...” (Éfesios 1:20, 22-23). 
 
     A ressurreição e a ascensão de Cristo também eram necessárias, para que Jesus ministrasse na 
posição de eterno Sumo-Sacerdote, em favor do Seu povo (a Igreja). Além disso, Ele também teria de 
conceder dons espirituais à Igreja, necessários para às suas operações (Hebreus 4:14-16; 7:25;     
Efésios 4:7-12). 
 
3. Com base nos textos bíblicos do Novo Testamento, em cima considerados, qual destas afirmações é 
correcta? 
a) A Bíblia indica que a Igreja foi fundada pelo Senhor Jesus durante o Seu ministério na Terra. 
b) As Escrituras dão provas de que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus precisavam de  
    ocorrer, antes que Ele fundasse a Sua Igreja. 
 
     Tradicionalmente, aceita-se que a Igreja começou no dia de Pentecostes, pelo menos 
“oficialmente”, embora os crentes já se viessem a reunir antes mesmo disto. Examinemos as provas 
disponíveis na Bíblia: 
 
1. Pouco antes de subir ao céu, Jesus disse aos Seus discípulos que “... não se ausentassem de  
     Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na  
     verdade, João baptizou com água, mas vós sereis baptizados com o Espírito Santo, não muito depois  
     destes dias” (Actos 1:4-5). (Ler também João 14:12; 16:7-8,13-15). 
2. Em seguida, Jesus prometeu que uma vez que eles fossem baptizados no Espírito Santo, eles tornar- 
    se-iam testemunhas poderosas do evangelho, tanto perto como em países distantes (Actos 1:8). 
3. Fiéis às palavras de Jesus, os discípulos e os crentes que estavam a orar no cenáculo foram  
    baptizados pelo Espírito Santo, que desceu sobre eles no Dia de Pentecostes, para vir residir neles  
    (Actos 2:1-4; comparar os textos de João 7:37-39 e 14:17). 
4. Além disso, naquele mesmo dia, três mil pessoas responderam à mensagem do evangelho,  
    tornando-se parte integrante da comunidade dos crentes. A Igreja foi assim fundada, começando a  
    funcionar como uma comunidade que louvava Deus, fortalecendo-se na fé e evangelizando a  
    comunidade em redor, ou seja, testificando. 
 
     A vinda do Espírito Santo, pois, assinalou o começo de uma nova era, quando aos crentes foi dado 
o poder divino para testificarem sobre a graça salvadora de Deus e a Sua chamada universal para a 
salvação. O livro de Actos declara que, desse dia inicial em diante, os crentes passaram a agir como 
uma família, como uma unidade colectiva. Eis algumas das características daqueles crentes da Igreja 
primitiva: 
1. Eles contavam com um padrão doutrinário, que era o ensino dos apóstolos (Actos 2:42). 
2. Eles tinham comunhão com outros crentes (Actos 2:43). 
3. Eles observavam as ordenanças do baptismo em água e da Ceia do Senhor (Actos 2:41-42, 47;   
    Mateus 28:19; 1 Coríntios 11:23-26). 
4. Eles reuniam-se para orar e adorar publicamente (Actos 2:46; 4:23-30). 
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5. Eles ajudavam os crentes que tinham necessidades (Actos 2:41; 4:32-35; 6:1-7). 
6. Eles nomeavam homens para irem a outros lugares a pregar o evangelho e a fundar novas  
    comunidades de crentes (Actos 8:14-17; 11:22). 
7. Eles examinavam certos aspectos da propagação do evangelho, incluindo as pessoas alcançadas  
    com o evangelho e as práticas seguidas pelos recém-convertidos; fundavam os padrões  
    doutrinários essenciais para os crentes (Actos 11:1-3, 18; 15:4-35). 
 
4. Escreva dois acontecimentos no dia de Pentecostes, que evidenciam que a Igreja começou naquele 
dia, pouco tempo depois de Jesus subir aos céus (Actos 2). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Enuncie, de memória, sete actividades dos crentes primitivos, que lhes davam as características  
próprias de uma igreja. Escreva a resposta e, então, compare-a com a lista que apresentamos nesta 
secção. Essa lista assemelha-se às actividades da sua igreja local? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

QUAL A NATUREZA DA IGREJA? 
Objectivo 3. Reconhecer as características que descrevem a natureza da Igreja. 
 
     Quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor, o Espírito Santo, que o levou à salvação, une-o a 
todos os outros crentes numa comunidade espiritual que chamamos de Igreja, ou corpo de Cristo. Na 
Bíblia, a Igreja é comparada a um corpo, a uma noiva, a um edifício, aos ramos de uma vinha e a um 
rebanho. Essas figuras simbólicas também são aplicadas ao crente, como um indivíduo, à igreja local e 
à Igreja universal. 
 
6. COMBINAÇÃO. Combine a expressão com o texto bíblico que a descreve. 
 
_____ a) Lucas 15:4-10 (rebanho)     1. O crente individual 
 
_____ b) 2 Coríntios 11:2 (noiva)     2. Uma assembleia local 
 
_____ c) 1 Coríntios 3:16-17 (edifício)    3. A Igreja universal 
 
_____ d) Efésios 1:22-23 (corpo) 
 
_____ e) Hebreus 13:20 (rebanho) 
 
_____f) João 15:1-5 (ramos) 
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     Este exercício ilustra algo sobre a natureza da Igreja. Um único crente não a compõe, visto ser ela 
um corpo místico composto de muitos crentes individuais. Mas, se identificarmos a Igreja como uma 
instituição ou organização, em seguida perdê-la-emos de vista como uma comunidade de pessoas 
crentes – crentes que se unem devido a intima relação que há entre eles, como resultado do seu 
relacionamento com Jesus Cristo. Esses crentes ministram uns aos outros, amando-se mutuamente e 
ajudando-se uns aos outros na caminhada cristã. Dessa forma, a natureza da Igreja pode ser vista de 
dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, envolve as relações mútuas entre os crentes. Em segundo 
lugar, trata-se de uma manifestação visível da união dos crentes com Jesus Cristo. 
 
1. A Igreja envolve as relações dos crentes uns com os outros e com Cristo 
     Quando um pecador se defronta com a mensagem do evangelho, fica sozinho perante Deus. A sua 
escolha em aceitar ou rejeitar o evangelho é uma decisão pessoal, que só ele pode fazer. Sem importar 
qual seja a sua escolha, ele descobrirá que outras pessoas já fizeram e estão a fazer idêntica escolha. 
Portanto, apesar da salvação ser uma questão eminentemente pessoal, também não é uma questão 
particular. A salvação põe-nos em relacionamento pessoal com Jesus Cristo e com os crentes. Ambas 
as relações são necessárias para o desenvolvimento individual do crente, de uma natureza parecida 
com a de Cristo. 
     Paulo referiu-se ao relacionamento do crente com Cristo, o qual se inicia no momento da salvação: 
“... vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20). Ele referiu-se à relação dos 
crentes uns com os outros, quando escreveu: “... somos membros uns dos outros” (Efésios 4:25). Por 
outras palavras, os crentes, colectivamente, perfazem a Igreja. 
     Portanto, de certo ponto de vista, cada crente é um indivíduo que vive em relação pessoal com 
Cristo e sobre quem pesam responsabilidades pessoais na sua vida cristã. Mas, de um outro ponto de 
vista, todos os crentes se combinam numa união espiritual que tem uma certa relação com Cristo e que 
envolve responsabilidades colectivas perante Ele. 
 
7. VERDADEIRO-FALSO. As Escrituras comparam a relação entre Cristo e a Igreja à relação que há 
entre uma cabeça e o seu corpo. 1 Coríntios 12:12-27; Efésios 1:22-23; 4:7-16 e CoIossenses 1:18. 
  
_____ a) Há muitas partes no corpo de Cristo. 
 
_____ b) Algumas partes do corpo são menos importantes do que outras. 
 
_____ c) Um crente pode crescer individualmente até à maturidade cristã sem ser membro activo do  
              corpo de Cristo. 
_____ d) Todo o crente faz parte do corpo de Cristo. 
 
_____ e) Cristo é cabeça da Igreja em todas as coisas, sendo a Igreja o Seu corpo. 
 
_____ f) Cada crente é responsável só diante de Cristo. 
 
_____ g) Se um membro do corpo está a sofrer, os outros membros sentirão a sua dor e sofrerão com  
                ele. 
_____ h) Os dons que Cristo deu à Igreja são necessários, para que cada membro possa crescer  
               pessoalmente. 
 
     Estes textos bíblicos ensinam que não é por acidente que, no Novo Testamento, a vida cristã 
aparece como uma experiência colectiva. Os crentes recém-convertidos, muito naturalmente, sentiam-
se atraídos uns aos outros em adoração, comunhão e testemunho. Através do novo nascimento, a 
natureza antiga e egoísta deles é abandonada, e os crentes tornam-se parte de uma comunidade de 
pessoas que se amam e cuidam umas das outras. 
     A Bíblia deixa claro que é um desafio muito grande um crente ser companheiro de outros crentes, 
no corpo místico de Cristo. O facto é que cada um de nós tem responsabilidades que ultrapassam as 
nossas preferências pessoais, o nosso relacionamento pessoal com a Cabeça e os nossos próprios 
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valores individuais. Agora, devemos funcionar como partes ou membros do corpo de Cristo. Isto 
explica o motivo pelo qual Paulo tanto se preocupou com a igreja em Corinto: 
 
“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma 
coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes, sejais unidos, num mesmo sentido, e num mesmo 
parecer” (1 Coríntios 1:10). 
 
     Como parte da Igreja, que está relacionada com Cristo como uma unidade colectiva, eu devo entrar 
em harmonia com outros companheiros, em Cristo, da mesma maneira em que devo entrar em 
harmonia com Ele. A Igreja, pois, conforme é retratada nas Escrituras, é constituída por pessoas. Essas 
pessoas estão relacionadas com Cristo e, por meio d’Ele, umas com as outras. 
 
2. A igreja local é uma manifestação visível da união dos crentes com Cristo 
     Deus designou de tal modo a Igreja que a sua natureza pode ser conhecida através do 
relacionamento entre os crentes. Porque o nosso relacionamento com Cristo é uma experiência 
espiritual, a única maneira desse relacionamento se tornar visível é através das nossas vidas. Podemos 
dizer e devemos dizer a outras pessoas no que cremos. Se as nossas vidas forem assinaladas pela 
gentileza, pelo altruísmo e pelo autêntico amor cristão, então as pessoas compreenderão que a nossa 
associação invisível com Cristo é real. Mas, se não estivermos a viver conforme as nossas palavras 
testificam, as pessoas que não são crentes poderão dizer: “As vossas acções falam tão alto, que não 
podemos ouvir o que vocês dizem”. 
     Outro tanto pode ser dito acerca da vida colectiva da comunidade dos crentes. A realidade do 
relacionamento entre o corpo (a Igreja) e a sua Cabeça (Cristo Jesus) deve ser vista na vida da igreja 
local. Foi por esse motivo que Paulo relembrou aos crentes de Éfeso: “Com toda a humildade e 
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade 
do Espírito pelo vínculo da paz” (Efésios 4:2-3). 
     Nos dias de Paulo, havia grandes barreiras sociais que separavam os gentios dos judeus, como 
também os escravos dos nascidos livres. À parte do evangelho, não havia como essas barreiras 
pudessem ser derrubadas. Mas o texto de Efésios 2:11-22 explica que, por meio da cruz de Cristo, toda 
essa situação se modificou. Cristo destruiu essa barreira entre os judeus e os gentios, tornando ambos 
“...concidadãos dos santos...” e membros da “...família de Deus” (Efésios 2:19). O nosso relacionamento 
espiritual com Cristo anula todas as distinções sociais, unificando todas as pessoas que se tornam parte 
da família de Deus. 
     Como membros do mesmo corpo, essas pessoas, provenientes de passados formativos e de camadas 
sociais diferentes, são unidas em espírito e em propósito (Filipenses 2.2). Os crentes precisam de ser 
bondosos e compassivos uns com os outros. Jesus mesmo decretou esse requisito, como um novo 
mandamento, ao dizer: “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos 
amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros” (João 13:34-35). 
     Dessa forma, vemos que as relações dos crentes devem estar alicerçadas sobre o amor. Esse 
princípio básico é tão importante que pode ser usado como um termómetro exacto, para determinar a 
relação de qualquer indivíduo com Deus: “Aquele que diz que está na luz, e aborrece o seu irmão, até 
agora está em trevas” (1 João 2:9). E o mesmo apóstolo prossegue: 
 
“Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece o seu 
irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não 
viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame, também, o seu irmão” (1 João 4:19-21). 
 
    Foi por esse motivo que Paulo repreendeu os ciúmes e as queixas entre os crentes de Corinto, o que 
já os tinha dividido em facções. Ali uns diziam: “... Eu sou de Paulo, e outro: Eu de ApoIos”                    
(1 Coríntios 3:4). Isto não condiz com o comportamento cristão maduro, mas trata-se da conduta não 
espiritual de crianças na fé cristã. Esses mandamentos e exemplos ajudam-nos a compreender que 
quando não estamos em harmonia uns com os outros, também estamos fora de harmonia com Deus. 
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8. A natureza da Igreja, como uma comunidade espiritual, pode ser definida como: 
a) um grupo de pessoas que estão a tentar ter unidade umas com as outras. 
b) todos os crentes em união com Cristo. 
c) viver na prática diária a experiência cristã. 
 
9. A natureza da igreja local, como uma expressão visível do relacionamento entre o crente e Cristo, 
poderia ser definida como:  
a) um laço espiritual de amor a Deus. 
b) um lugar onde as pessoas se unem em grupos, de acordo com a sua posição social, com o        
    propósito de adorar. 
c) assembleias locais de crentes que estão em relação de união uns com os outros, baseados no amor  
    cristão. 
 
     Vemos, por conseguinte, que a natureza da Igreja é espiritual. Todavia, cada igreja local também é 
uma comunidade prática, onde os crentes demonstram o seu relacionamento com o seu Senhor e uns 
com os outros. Dessa maneira, a Igreja é uma comunidade de crentes onde vemos e experimentamos o 
verdadeiro amor cristão. Porque o amor é a principal característica do nosso relacionamento espiritual, 
esse mesmo amor precisa de manifestar-se nas nossas assembleias locais: 
 
“Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para 
connosco: que Deus enviou seu Filho unigénito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, 
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 
propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns 
aos outros” (1 João 4:8-11). 
 
10. Baseado nas informações obtidas nesta secção, diga duas características que descrevem a natureza 
da Igreja: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O QUE É QUE A IGREJA FAZ? 
 
     O que é que a Igreja faz? Quais são os seus propósitos na vida? Através da epístola de Paulo aos 
crentes de Éfeso, ficamos a saber que Deus trouxe à existência aquela comunidade de crentes para 
trazer a saber glória para o Seu nome. O Seu propósito abrangente é redimir-nos, para sermos “Para 
louvor e  glória da sua graça...” (Efésios 1:6). Veja também Efésios 1:12, 14. 
 
     A Igreja glorifica Deus em três aspectos diferentes: 
 
1. Para o alto, quando os crentes O adoram. 
2. Para dentro, quando os crentes se edificam uns aos outros. 
3. Para fora, quando os crentes compartilham do evangelho com os incrédulos. 
 
A Igreja Adora Deus 
 
Objectivo 4. Identificar afirmações verdadeiras relativas à adoração colectiva e explicar o que damos 
a Deus, quando O adoramos. 
 
     A adoração é o acto pelo qual reconhecemos o quanto Deus merece receber reverência e louvor. Na 
adoração colectiva os crentes dirigem louvor e honra Deus, em vista dos Seus graciosos dons ao Seu 
povo, e através do nosso Senhor Jesus Cristo. O foco central da verdadeira adoração não se encontra 
nas pessoas, mas em Deus. Adoramos Deus por causa de quem Ele é (o Seu carácter) e também por 
causa daquilo que Ele faz. 
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     Nas lições primeira a terceira deste curso de estudos, considerámos muitas razões pelas quais Deus 
é digno da nossa adoração. Diz-nos o texto de Salmo 107:1-3: “Louvai ao Senhor, porque ele é bom, 
porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do 
inimigo. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul”. 
     Jesus ensinou que Deus procura aquelas pessoas que desejam adorá-Lo “... em espírito e em 
verdade...” (João 4:23). Isto quer dizer que a nossa adoração deve ser sincera, tendo por alicerce o 
relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito 
de Deus. Por meio da provisão da salvação, Deus retirou para sempre as barreiras que certamente 
impediam a nossa comunhão com Ele (Hebreus 4:16; 10:19-22). A verdadeira adoração cristã não está 
baseada naquilo que fazemos para Deus, mas repousa sobre o conhecimento que temos e sobre a nossa 
aceitação daquilo que Ele fez por nós, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 
     A nossa adoração também não se assemelha à dos pagãos, os quais adoram deuses feitos de 
madeira ou de pedra. A adoração deles visa, supostamente, aplacar a ira das suas divindades, ou obter 
o seu favor. Porém, quando o povo de Deus O adora, eles reconhecem que Ele lhes ofereceu 
livremente a Sua misericórdia e a Sua graça (Salmo 118:1). A adoração, assim sendo, é uma expressão 
de agradecimento a Deus, por causa da Sua graça. 
     Apesar de termos o direito de adorar Deus em particular, o que fazemos com frequência, é muito 
importante compreendermos o valor da adoração colectiva, que é uma sinfonia de louvor a Deus. 
Quando a família de Deus se reúne diante da presença do Senhor, para O glorificar, cada crente é 
capacitado a compreender a unidade do povo de Deus. Existe uma dinâmica espiritual, na adoração 
colectiva, que um indivíduo não pode experimentar sozinho. Isto significa que há um certo poder 
espiritual quando nos reunimos na adoração, que beneficia e fortalece cada adorador. Sou ajudado, na 
minha adoração ao Senhor, quando adoro na companhia de outros crentes. Eis a razão pela qual as 
Escrituras recomendam: “E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia” (Hebreus 10:24-25). 
     Na adoração colectiva, a Igreja, sob a direcção do Espírito Santo e em consonância com a Palavra 
de Deus, procura glorificar Deus por vários meios, com cânticos, orações e o ministério da Palavra. 
Mas é importante notar que simplesmente passar pelas formas externas de adoração não significa que 
tenhamos, realmente, adorado o Senhor. Podemos gozar a beleza da música, a habilidade do pregador 
ou o prazer de estar com outras pessoas e, no entanto, deixar de adorar Deus. Lembremo-nos que o 
propósito primário de toda a verdadeira adoração é glorificar Deus. Ele deve ser o centro da nossa 
adoração. 
     A adoração colectiva é ilustrada com frequência nas Escrituras. Examinemos alguns poucos 
exemplos: 
 
“E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus: e todo o povo respondeu, Amén, Amén! levantando as suas 
mãos; e inclinaram-se, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra” (Neemias 8:6). 
 
“E toda a congregação se prostrou, quando cantavam o canto e as trombetas tocavam; tudo isto até o 
holocausto se acabar” (2 Crónicas 29:28). 
 
“E, perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com 
alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus...” (Actos 2:46-47). 
 
“E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a 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 5:13). 
 
     Além de cantar, orar e louvar Deus, a igreja local também adora colectivamente, observando as 
duas ordenanças dadas por Jesus: o baptismo em água e a Ceia do Senhor. No baptismo em água, os 
crentes recém-convertidos são imersos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como sinal 
externo da transformação interna que receberam. E a Ceia do Senhor deveria ser observada, segundo 
disse Jesus, “... em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este 
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cálix, anunciais a morte do Senhor, até que venha” (1 Coríntios 11:25-26). Assim sendo, a observância 
dessas ordenanças é um acto de adoração colectiva (Mateus 28:19 e 1 Coríntios 11:23-26). 
 
11. VERDADEIRO-FALSO. (em relação à adoração colectiva) 
 
_____ a) O propósito da adoração colectiva é satisfazer a ira de Deus e obter o Seu favor. 
 
_____ b) A adoração em espírito e em verdade requer sinceridade e um relacionamento pessoal com  
     Jesus Cristo. 
_____ c) A adoração colectiva atrai os crentes uns aos outros, em unidade e poder. 
 
_____ d) A adoração espiritual centraliza-se sempre em Deus.  
 
_____ e) A adoração colectiva é ilustrada e ordenada nas Sagradas Escrituras. 
 
12. Três palavras que explicam o que nós damos a Deus em adoração: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Igreja Edifica-se a Si Mesma 
Objectivo 5. Explicar o sentido do termo “edificar” e também a relação entre os” dons” e “fruto” do 
Espírito e a Igreja. 
 
     Um facto torna-se evidente para nós, quando examinamos as provas bíblicas relativas às funções da 
Igreja: Deus insiste em tratar os crentes como uma comunidade. Compreendemos melhor essa função 
comunitária quando associamos a Igreja com o conceito do corpo. As Escrituras usam a ilustração     
do corpo, para explicar as funções da Igreja, o corpo espiritual e Cristo (Romanos 12:4-8;                    
1 Coríntios 12:4-31; Efésios 4:7-16). Cada membro e a sua contribuição são importantes para o 
funcionamento saudável do corpo. 
     O corpo humano é um organismo muito complexo. Tem muitas partes, cada uma das quais com 
uma função diferente. O corpo de Cristo, de igual modo, conta com muitos membros. Cada membro 
tem um ou mais dons ou habilidades, que o capacitam a contribuir para o bem-estar do corpo inteiro. 
Quais são esses dons espirituais? A lista deles demonstra a grande variedade de dons disponíveis para 
os membros do corpo místico de Cristo. 
 
1. Romanos 12:4-8: Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição para as necessidades  
    alheias, liderança, demonstração de misericórdia. 
2. 1 Coríntios 12:8-10: Mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, fé, dons de cura,  
    poderes miraculosos, profecia, capacidade de distinguir entre espíritos, capacidade de falar em  
    línguas, capacidade de interpretar línguas. (também vv.28-30). 
 
     É importante enfatizarmos que indivíduos espiritualmente dotados são dados à igreja, à 
comunidade de crentes, tendo em vista o “... aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para edificação do corpo de Cristo” (Efésios 4:12). Isto significa que os crentes vivem relacionados 
espiritualmente uns com os outros, que eles dependem uns dos outros. Cada membro do corpo de 
Cristo tem um serviço, um talento ou alguma contribuição especial a fazer. E cada um precisa da 
contribuição dos outros membros. Para a colectividade do corpo de Cristo, Deus deu apóstolos, 
profetas, evangelistas, pastores e mestres (Efésios 4:11). 
     Também é importante notar que o corpo de Cristo é um organismo espiritual, unido a Cristo. Isto 
significa que a Igreja é mais do que apenas uma colectividade. Aqueles que confiam em Cristo estão 
vinculados ao Seu corpo místico, por estarem unidos à Cabeça. Esta unidade procede exclusivamente 
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de Cristo, portanto, porque os membros pertencem a Cristo, eles também pertencem uns aos outros. O 
corpo de Cristo vive para servir a Cabeça. No corpo humano, quando o cérebro morre, não há mais 
qualquer necessidade do corpo. Se Cristo não tivesse o Seu devido lugar de Cabeça, não haveria 
qualquer necessidade do corpo. Disse Jesus aos membros da igreja em Sardes: “... Eu sei as tuas obras, 
que tens nome de que vives, e estás morto” (Apocalipse 3:1). A Igreja deve manter o seu 
relacionamento com o Cabeça, Jesus Cristo, na adoração, para que se possa edificar a si mesma. O 
verbo edificar significa “firmar-se”, “melhorar espiritualmente”. 
     Deus cuidou para que houvesse harmonia nesse organismo espiritual, que é a Igreja. Assim como 
as várias partes do corpo humano respondem às necessidades de cada parte, assim, igualmente, o 
corpo espiritual responde às necessidades dos crentes individuais. Quando algum membro sofre, os 
outros compartilham da dor; se um deles se regozija, os outros compartilham dessa alegria                 
(1 Coríntios 12:24-26). A razão para isto é aquela salientada por Paulo: “... Cristo, da qual todo o corpo, 
bem ajustado, e ligado pelo auxilio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o 
aumento do corpo, para a sua edificação em amor” (Efésios 4:15-16). 
     O processo de edificação do corpo místico de Cristo significa que, em certas ocasiões, a Igreja 
precisa de se purificar. Isto pode exigir a disciplina de algum membro que pecou. Jesus falou a esse 
respeito (Mateus 18:15-20) e também deixou instruções para tratarmos com tal pessoa, em espírito de 
amor. Porém, se ela se recusar a dar ouvidos e a arrepender-se, deverá ser excluída da comunidade dos 
crentes (Veja também 1 Coríntios 5:9-13, como um exemplo). 
     É no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo que o Espírito Santo produz os vários 
aspectos do Seu fruto nos crentes. Os vários aspectos do fruto do Espírito – enunciados em        
Gálatas 5:22-23 – referem-se às características de Cristo que se desenvolvem no crente, à medida em 
que ele se relaciona com os seus irmãos na fé. Estes vários aspectos do fruto do Espírito são o amor, a 
alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. 
 
13. Complete as seguintes frases: 
 
a) A Igreja edifica-se a si mesma. Edificar significa: ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A relação entre os dons do Espírito e a Igreja é que ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A relação entre o fruto do Espírito e a Igreja é que _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O cristianismo não se parece com uma caminhada solitária. A leitura do livro de Actos revela que o 
corpo de Cristo é uma comunhão atarefada, compartilhadora e adoradora de crentes unidos com o 
propósito de glorificar Deus, de crescer no Seu amor e de conduzir outras pessoas até ao Seu reino. A 
Igreja é para o benefício daqueles que estão comprometidos com o crescimento, o desenvolvimento, e 
o amadurecimento dos membros do corpo de Cristo. Quando isto acontece, então esse corpo fica 
preparado para desempenhar a sua terceira função: anunciar o evangelho aos incrédulos. 
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A Igreja Evangeliza o Mundo 
Objectivo 6. Explicar como devem ser postos em prática os ensinamentos de Jesus acerca da missão 
da Igreja. 
 
     A primeira ordem dada às pessoas espiritualmente necessitadas é o Seu “Vinde” (Mateus 11:28). 
Uma vez que elas experimentem o Seu padrão e aceitação, então são desafiadas: “... ide...”           
(Mateus 28:19). À medida em que cada comunidade de crentes é edificada na fé, deve concentrar a sua 
energia para fora de si mesma, para o mundo incrédulo. Deus utiliza-se de pessoas para conquistar 
pessoas! A palavra evangelismo significa, literalmente, “afirmação do evangelho”. A Igreja tem a 
responsabilidade e o privilégio de tornar conhecida a provisão de Deus para a salvação de todos os 
seres humanos. 
     Os crentes são pessoas, chamadas do mundo, no sentido de já não serem controladas por valores 
mundanos nem serem mais leais ao mundo. Contudo, eles são desafiados a levar o evangelho ao 
mundo incrédulo. Jesus orou ao Pai assim: “Não são do mundo, como eu do mundo não sou... Assim 
como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo” (João 17:16, 18). Os crentes devem 
separar-se do estilo de vida dos incrédulos, ao mesmo tempo em que devem procurar mudá-lo para 
melhor. Porque os crentes são enviados, isto envolve a ideia de missão. 
     O Novo Testamento fornece-nos o escopo do evangelismo, em Mateus 13:38. Aí Jesus declara que 
“O campo é o mundo....”. Ele desafiou os Seus seguidores com as seguintes palavras: “... ide, ensinai 
todas as nações, baptizando-as.... ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado...” 
(Mateus 28:19-20); veja também Marcos 16:15. A Igreja, por conseguinte, deve compartilhar do 
evangelho com as pessoas de todos os lugares do mundo. 
     A responsabilidade de evangelizar não é uma questão de escolha ou preferência para os crentes. 
Jesus explicou que quando os crentes recebessem o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas 
dinâmicas “... tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra”         
(Actos 1:8). Deus é glorificado quando pessoas são salvas e acrescentadas ao corpo místico de Cristo; 
pois é nesse processo que os crentes se tornam verdadeiramente produtivos (João 15:1-8). 
 
14. RESPOSTA BREVE. O livro de Actos permite-nos ver sobre como devemos encarar a nossa 
responsabilidade de propagar o evangelho. Diga qual a reacção dos apóstolos, em cada caso: 
 
a) Actos 4:16-20 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Actos 4:31 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Actos 4:40-42 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Há cerca de seis biliões de habitantes em todo o mundo. Calcula-se que mais de metade deles 
nunca receberam um testemunho adequado sobre o evangelho de Jesus Cristo. O Senhor da seara 
desafiou-nos a declarar-lhes as boas novas da salvação. Ele está a derramar do Seu Espírito sobre os 
Seus servos, por toda a face do globo, a exortá-los a dedicarem-se à tarefa inacabada do evangelismo. 
Ele equipou a Sua Igreja não só com o poder do Espírito, mas também com instrumentos eficazes, 
para que os crentes possam desempenhar a contento a sua missão: o rádio, a televisão, a literatura e as 
reuniões de evangelismo em massa (em algumas culturas). O evangelho está a ser divulgado numa 
escala mais ampla do que nunca antes, através desses meios. No entanto, o maior meio de 
evangelização é o testemunho eficaz e o exemplo piedoso dado por cada crente, onde ele mora e actua. 
     O nosso alvo, pois, deveria ser cuidar para que cada pessoa que é ganha para Cristo e arrancada do 
mundo, seja desafiada a voltar a este, desta vez como um embaixador de Jesus Cristo. Com as suas 
novas convicções e os seus novos padrões, cada crente, segundo o propósito de Deus, deve reentrar no 
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mundo como o Seu representante, oferecendo salvação a todas as pessoas. Desta maneira, a Igreja 
poderá cumprir a sua missão de modo obediente e eficaz, trazendo glória para Deus neste processo. 
 
15.  RESPOSTA BREVE. 
 
a) Qual mandamento é que Cristo dá ao pecador? (uma palavra) ______________________________ 
  
b) Qual ordem é que Cristo dá ao crente? (uma palavra) _____________________________________ 
  
c) Qual é a dádiva mais importante de Jesus à Igreja, para que ela realize a sua missão? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Quem é que Deus usa para ganhar os perdidos? _________________________________________ 
 
e) Jesus disse que os crentes não são do mundo. O que é que Ele quis dizer com isto?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) O que é que Ele quis dizer, ao afirmar que os crentes estão no mundo? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Vários exemplos dados pelos apóstolos, no livro de Actos, ensinam-nos que, em relação à   
sua missão, a Igreja deveria ter qual atitude?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
1. A Bíblia usa o termo Igreja para se referir a 
a) um grupo de pessoas com crenças semelhantes. 
b) uma comunidade de pessoas que atenderam ao chamamento divino. 
c) um lugar onde as pessoas se reúnem, para adorar. 
d) grupos de pessoas que têm os mesmos pontos de vista doutrinários. 
 
2. A ilustração bíblica da Igreja como um corpo com muitos membros indica que 
a) as pessoas que se reúnem em nome de Deus formam uma igreja. 
b) cada pessoa relacionada com Cristo é a Sua Igreja. 
c) a igreja inclui muitas pessoas em relação umas com as outras, por causa da sua relação individual  
    com Cristo. 
d) cada assembleia é organizada da mesma maneira que todas as outras. 
 
3. A igreja local ou visível aponta para 
a) todo o corpo místico de Cristo. 
b) crentes de um lugar qualquer, que confiam em Jesus Cristo e se reúnem para adorar. 
c) todos os crentes de alguma denominação evangélica. 
d) a Igreja universal. 
 
4. O termo comunidade dá a ideia de 
a) governo. 
b) uma igreja invisível. 
c) pessoas com diferentes ideias que estão a fazer grandes realizações. 
d) compartilhar e desfrutar de comunhão. 
 
5. A Bíblia oferece-nos provas de que a Igreja começou 
a) durante o ministério terreno de Jesus. 
b) no momento da ascensão de Jesus. 
c) no Dia de Pentecostes. 
d) após a conversão de Paulo de Tarso. 
 
6. A natureza espiritual da Igreja manifesta-se visivelmente 
a) quando os crentes demonstram unidade e amor uns com os outros. 
b) quando Cristo vem viver nos corações dos crentes. 
c) por meio dos dons do Espírito. 
d) por meio dos cânticos, das orações e da pregação. 
 
7. Qual é a melhor prova de que uma pessoa ama Deus? 
a) É quando ela ama as outras pessoas. 
b) É quando ela passa muitas horas em adoração e oração. 
c) É quando ela se torna membro de alguma igreja local. 
d) É quando ela testifica aos incrédulos acerca de Cristo. 
 
8. A Bíblia ensina-nos que os dons do Espírito Santo são dados 
a) a qualquer indivíduo que deseja ter um ministério pessoal. 
b) à igreja local, para a sua edificação, operando através dos crentes, quando eles ministram uns aos  
    outros. 
c) para ajudar a Igreja a evangelizar o mundo. 
d) para produzir um carácter parecido com o de Cristo nas pessoas que recebem os dons do Espírito. 
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9. Na ilustração da Igreja como o corpo místico de Cristo, aprendemos que o carácter da Igreja deveria 
    derivar 
a) dos seus membros. 
b) das suas obras. 
c) da Sua Cabeça, Cristo. 
d) da comunhão e companheirismo entre os seus membros. 
 
 
RESPOSTA BREVE. 
 
10. Explique qual é o propósito da Igreja, em relação a cada um destes aspectos: 
 
a) Em relação a Deus: ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Em relação a si mesma: ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) Em relação ao mundo: _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
8. b) todos os crentes em união com Cristo. 
 
1. A sua resposta. 
 
9. c) assembleias locais de crentes que estão em relação....  
 
2. Deveria ter feito um circulo em torno das letras b), c) e e). 
 
10. Ela é uma relação de amor entre os crentes e Cristo. Também é uma relação de amor entre os 
crentes. 
 
3. b) As Escrituras dão provas de que a morte... 
 
11. a) F      
      b) V     
      c) V 
      d) V 
      e) V 
 
4. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, tal como Jesus tinha prometido. Cerca de três mil 
pessoas aceitaram a mensagem do evangelho e foram acrescentadas à Igreja. 
 
12. Podem ser: Glória, honra, reverência, louvor, agradecimento, obediência. 
 
5. Compare a sua resposta com a lista apresentada nessa secção, e, então, compare-a com as funções 
que há na sua própria igreja local. 
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13. As suas respostas deveriam ser semelhantes a estas: 
a) fundar, instruir, aprimorar, fortalecer ou disciplinar. 
b) os dons são dados à Igreja, ou para beneficio da Igreja como um todo. É na adoração colectiva que  
    os dons se manifestam. 
c) o Espírito produz o Seu fruto em nós através do nosso relacionamento com os outros. O fruto  
    espiritual não pode ficar à parte dessas relações. 
 
6. a) 1. O crente individual 
    b) 2. Uma assembleia local 
    c) 2. Uma assembleia local 
    d) 3. A Igreja universal 
    e) 3. A Igreja universal 
    f) 1. O crente individual 
 
14. a) Não podiam deixar de falar sobre o que tinham visto e ouvido. 
      b) Eles falavam com ousadia a Palavra de Deus. 
      c) Eles nunca deixaram de ensinar e de proclamar as boas novas de que Jesus é o Cristo. 
 
7. a) V    
    b) F    
    c) F   
    d) V 
    e) V 
    f) F 
    g) V 
    h) V 
 
15. a) Vinde 
      b) Ide 
      c) O Espírito Santo 
      d) Os crentes (a Igreja) 
      e) Que os crentes se separaram do estilo de vida do mundo, já não se deixando controlar por  este. 
      f) Os crentes receberam a missão de evangelizar o mundo, assim levando homens à salvação. 
      g) A atitude de que ela deve fazer todo o possível para anunciar o evangelho ao mundo inteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


