


IGREJA CRISTÃ 
EM ACÇÃO 

 
 

Por Jesse Miranda 
 

 
LIVRO DE ESTUDO AUTODIDÁCTICO 

 
 

Instituto de Correspondência Internacional 
- Universidade Global - 

1211 South Glenstone Avenue 
Springfield, Missouri  65804 

USA 
 
 

Endereço do Centro do Instituto de Correspondência Internacional da Sua Área: 
 

Monte Esperança Centro Cristão Evangélico 
2670-693 Fanhões, PORTUGAL 

 
Rua das Freiras, 26, 1º Esq. 

Matriz  9600-534  Ribeira Grande 
São Miguel, AÇORES 

 
 
 
 
 
Técnico Docente: Juanita Cunningham 
Desenhista: Brenna Olsen 
Parte Artística: David Ohlerldng, Jr. 
As citações das Escrituras são extraídas de: Bíblia Sagrada, traduzida em Português por João Ferreira 
de Almeida – Edição Revista e Corrigida em Portugal, Sociedade Bíblica de Portugal, Lisboa  
 
1993  Todos os direitos reservados 
Global University (Intemational Correspondence Institute) 
Springfield, Missouri  USA 
 
Publicado por ICI – Portugal – Outubro de 2005 



 2

ÍNDICE 

                  Página 
 
Introdução ao Curso                     3 
 
UNIDADE UM: O Objectivo da Acção de Deus       7 
 
Lição 
  1  Um Problema Universal           8 
  2  Um Plano Universal          20 
  3  Uma Igreja Universal          31 
 
UNIDADE DOIS: A Igreja: O Plano de Deus Para o Mundo 
              44 
Lição 
  4  A História da Acção da Igreja        45 
  5  Ministrando a Deus          61 
  6  Ministrando Uns aos Outros         78 
  7  Ministrando ao Mundo           91 
 
UNIDADE TRÊS: O Ministério: O Propósito de Cristo Para 
a Igreja           103 
 

Lição 
  8  O Indivíduo e o Ministrar       104 
  9  O Acto de Ministrar        116 
10 Os Resultados do Ministério       125 
 
 
Glossário           136 
 
Respostas aos Auto testes        142 

 
 
 
 



 3

INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
A Igreja Cristã em Acção 
 

Sabia que a Igreja desempenha uma parte activa no cumprimento do plano redentor que Deus tem 
para o mundo? Talvez tenha pensado que esse plano terminou com a morte de Cristo na cruz. Mas foi 
o próprio Jesus quem entregou à Igreja o ministério de redenção do mundo. 

Neste curso, verá que a Grande Comissão deixada por Cristo é a autoridade da Igreja para agir por 
Deus. A Igreja não está sozinha nesta tarefa – Cristo enviou o Seu Espírito Santo para que nos 
ajudasse. Ele opera em e através de nós para que possamos cumprir o plano redentor de Deus. 

O ministério da Igreja tem uma tripla incidência: dirige-se a Deus, a si mesma e ao mundo. Todos 
estes ministérios são uma resposta à obra redentora de Deus. Adoramo-Lo por causa daquilo que Ele é 
e pelo que Ele fez por nós. Ministramo-nos uns aos outros por causa do amor e da unidade que nos une 
em Cristo. Ministramos ao mundo com o amor de Cristo porque Lhe somos devedores da nossa 
salvação e porque não queremos que ninguém se perca por não ter tido oportunidade de aceitar Cristo 
Jesus como seu Salvador. 

Ao fazer este curso, deixe que o Espírito Santo lhe mostre de que modo pode ficar mais envolvido 
nos ministérios da Igreja. Deixe-O produzir em si o carácter de Cristo e os dons espirituais que lhe 
darão um ministério eficaz. A realização e o cumprimento do plano redentor de Deus é agora nossa 
responsabilidade, como membros do corpo de Cristo, a Sua Igreja! 

 
Descrição do Curso 
 

A Igreja Cristã em Acção é um curso prático que estuda a Igreja e todos quantos a tornaram uma 
realidade. Nele se dá um realce especial ao ministério redentor da Igreja e à necessidade do crente 
participar activamente desse ministério. O curso foi projectado para ajudá-lo a: (1) compreender a 
importância da Igreja no plano de Deus para o mundo; (2) entender melhor a importância do papel do 
cristão no plano de Cristo para a Igreja; (3) aprender como envolver-se pessoalmente no cumprimento 
da vontade de Deus através do ministério da Igreja. 

 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, será capaz de: 
 
1. Compreender a importância da Igreja no plano de Deus para o mundo. 
2. Entender a importância do papel do cristão no plano de Cristo para a Igreja. 
3. Descobrir formas de se envolver pessoalmente no ministério da Igreja. 
4. Explicar o plano de Deus e o propósito do ministério de Cristo. 
5. Descrever o ministério da Igreja em relação a Deus, a si mesma e ao mundo. 
6. Valorizar o ministério como a função de todo o povo de Deus. 
7. Compreender a necessidade de envolvimento pessoal no ministério da Igreja. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto A Igreja Cristã em Acção, de Jesse Miranda, como um 
manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário.  
 
Tempo de Estudo 
 
     O tempo que realmente precisa para estudar cada lição dependerá em parte do seu conhecimento 
sobre o assunto e da sua capacidade de aprender, antes de iniciar o curso. E esse tempo também 
dependerá da medida em que seguir as orientações que damos e em que desenvolver as habilidades 
necessárias para fazer um estudo autodidáctico. Planeie um programa de estudos para que possa 
dedicar tempo suficiente para atingir os objectivos anunciados pelo autor do curso e também os seus 
objectivos pessoais. 
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Organização das Lições e Padrão de Estudo 
 
     Cada lição inclui: (1) Título da Lição; (2) Introdução; (3) Sumário da Lição; (4) Objectivos da 
Lição; (5) Actividades de Aprendizagem; (6) Palavras-chave; (7) Desenvolvimento da Lição, 
incluindo perguntas de estudo; (8) Auto-teste (no fim do desenvolvimento da lição) e (9) respostas às 
perguntas de estudo. 
     O estudo e os objectivos da lição dar-lhe-aõ uma visão global do assunto, ajudando-o a concentrar a 
sua atenção nos pontos mais importantes de cada lição e mostrando-lhe o que deverá aprender. 
     Quase todas as perguntas de estudo, existentes no desenvolvimento de cada lição, podem ser 
respondidas aproveitando os espaços em branco existentes neste guia de estudos. As respostas mais 
longas, porém, deverão ser escritas numa folha à parte.      
     Não veja com antecedência as respostas, enquanto não tiver dado as suas próprias respostas. Se 
fizer assim, lembrar-se-á muito melhor do que estudou. Depois de ter respondido às perguntas de 
estudo, compare as suas respostas com aquelas que aparecem no fim de cada lição. Então, corrija 
aquelas que não foram respondidas correctamente. As respostas não aparecem na ordem numérica 
habitual, para que não veja acidentalmente qual é a resposta para a questão seguinte. 
     Estas perguntas de estudo são importantíssimas. Elas ajudá-lo-ão a relembrar as ideias principais 
apresentadas na lição, bem como a aplicar à sua vida os princípios que tiver aprendido. 
 
Como Responder às Perguntas 
 
     Neste guia de estudos há diferentes tipos de perguntas da lição e de perguntas do auto-teste. Em 
baixo damos exemplos de diversos tipos e como devem ser respondidas. Instruções específicas serão 
dadas quanto a outros tipos de perguntas que possam ocorrer. 
 
     Uma pergunta de RESPOSTA BREVE pede que complete alguma afirmação, ou que escreva uma 
resposta breve. Geralmente há um espaço em branco, onde pode dar a sua resposta. 
 
Exemplo: 
 
1  Quem escreveu a epístola aos Gálatas? 
 
  O apóstolo Paulo         
 
     No guia de estudos, escreva a resposta no espaço em branco, conforme é exemplificado em cima. 
 
     Uma pergunta de ESCOLHA MÚLTIPLA solicita que escolha uma resposta dentre aquelas que são 
apresentadas. 
 
Exemplo: 
 
2  O Antigo Testamento tem um total de 
 a) 66 livros   
 b) 39 livros  
 c) 27 livros 
 
     A resposta correcta é b) 39 livros. No seu guia de estudos faça um círculo à volta da letra b). Em 
algumas perguntas de escolha múltipla, mais de uma resposta pode estar correcta. Nesse caso, deverá 
fazer um círculo à volta da letra que precede cada resposta certa. 
 
     Uma pergunta ou questão VERDADEIRO-FALSO pede que escolha dentre várias afirmações 
aquelas que são VERDADEIRAS. 
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Exemplo: 
 
3  Quais afirmações em baixo são VERDADEIRAS? 
 a) A Bíblia tem um total de 120 livros. 
 b) A Bíblia tem uma mensagem para os crentes de hoje. 
 c) Todos os autores da Bíblia escreveram em hebraico. 
 d) O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia. 
 
     As afirmações b e d são verdadeiras. Deve fazer um círculo à volta dessas duas letras, como sendo 
as suas escolhas. 
 
     Uma pergunta VERDADEIRO-FALSO pode também ser feita assim. 
 
Exemplo: 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a afirmação for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se 
for FALSA, escreva F. 
 

      F     1. David foi o primeiro rei do Israel. 

      V     2. Lucas foi o autor do livro de Actos. 

 
     Uma pergunta ou questão de COMBINAÇÃO pede que combine afirmações que estão ligadas umas 
às outras, como um nome com a sua descrição, ou um livro da Bíblia com o seu autor. 
 
Exemplo: 
 
4  Escreva o número referente ao líder antes de cada frase que descreve algo que ele fez. 
      1  a) Recebeu a lei no monte Sinai.   1. Moisés 
      2  b) Guiou Israel na travessia do Jordão.   2. Josué 
      2  c) Marchou a volta de Jericó. 
      1  d) Viveu na corte de Faraó. 
 
     As frases a e d referem-se a Moisés; e as frases b e c referem-se a Josué. Deve escrever 1 ao lado 
de a e d, e escrever 2 ao lado de b e c, conforme pode ver em cima. 
 
Maneiras de Estudar Este Curso 
 
     Se estiver a fazer sozinho este curso do Instituto de Correspondência Internacional, o material que 
completar poderá ser enviado pelo correio. Contudo, este curso poderá também ser feito em grupo ou 
aulas. Sendo assim, o professor complementará com instruções adicionais, além das constantes neste 
livro, as quais deverão ser seguidas correctamente. 
     Talvez esteja interessado em usar o curso num grupo de estudos bíblicos realizados em casa, numa 
aula na igreja ou numa escola bíblica. Verá que tanto o conteúdo deste livro, como os seus métodos de 
estudo são excelentes para esses propósitos. 
 
Exames da Unidade 
 
     Se preferir estudar sozinho este curso, receberá os seus exames da unidade. Esses exames devem 
ser preenchidos de acordo com as instruções incluídas no curso e nos exames da unidade. Deve 
preencher e enviá-los ao escritório do ICI para serem corrigidos e feitas sugestões acerca do seu 
trabalho. 
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O Autor Deste Curso 
 

O Dr. Jesse Miranda é um pastor consagrado, com ricos e profundos conhecimentos do ministério 
da Igreja. Ele foi pastor, professor, director escolar e tesoureiro-secretário distrital da sua igreja. 
Actualmente é o presidente do Instituto Bíblico Latino-Americano em La Puente, Califórnia. 

O Dr. Miranda também faz parte do Quadro de Directores da Associação das Escolas Dominicais 
da Grande Los Angeles e dos Latinos Para Cristo em Los Angeles. Durante três anos, foi presidente 
da Associação Hispânica de Educação Teológica e do Conselho Consultivo Hispânico do Fuller 
Seminary durante quatro anos. Foi citado na edição de 1974 do Who s Who in Religion (Quem é quem 
em religião). 

O Dr. Miranda recebeu o seu diploma ministerial no Instituto Bíblico Latino-Americano, em El 
Paso, Texas; o grau de bacharel em estudos bíblicos da Universidade da Califórnia do Sul em Costa 
Mesa; o de mestre em educação religiosa pelo Seminário Talbot de La Mirada, Califórnia; o de mestre 
em administração escolar pela Universidade da Califórnia; e o de doutor pelo Seminário Fuller, de 
Pasadena, Califórnia. 
 
Escritório do ICI 
 
     O escritório do Instituto de Correspondência Internacional tem todo o prazer em ajudá-lo de todas 
as maneiras possíveis. Se tiver dúvidas sobre o curso ou sobre os exames da unidade, sinta-se à 
vontade para pedir qualquer esclarecimento. 
     Deus o abençoe desde o início dos seus estudos em Igreja Cristã em Acção. Que eles enriqueçam a 
sua vida e o seu serviço cristão, ajudando-o a cumprir mais eficazmente o seu papel no corpo de 
Cristo. 
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Unidade 1 
O MUNDO: O OBJECTIVO 

DA ACÇÃO DE DEUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


