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Nos USA, há alguns anos, circularam 
botões e adesivos com estes dizeres… 

Por aqui, é o que muitos pensam e 
dizem…
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As reações contra a igreja estão 
por toda parte

Em muitos casos, o que 
atrapalha as pessoas em sua 

busca de Deus é a própria igreja 
(Instituição)

“A igreja é como a arca de Noé. Se não 
fosse a tempestade lá fora, ninguém 

suportaria o cheiro dentro dela.” 
Alguns estão preferindo a tempestade!
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A igreja é idéia e obra de Deus,  
é povo de Deus, chamado  

para glorificar a Deus e  
cumprir uma missão

A igreja é central nos planos de Deus 
Ele determinou usá-la para testemunho às 

nações e para suprir as necessidades 
espirituais do coração humano.  

“Cristo amou a igreja e a si 
mesmo se entregou por ela” 

(Ef 5.25)
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Poucos sabem ou se lembram do que é   
eklesia

o termo grego que os autores do NT 
usaram para igreja

Assembleia, povo chamado e reunido para  
conhecer 
obedecer 
proclamar 

a palavra de Deus
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Alguns tentam viver a vida cristã à parte de uma 
igreja local… Até participam de  um ou outro evento 

cristão, mas nada de filiar-se à uma igreja local

Tentam ter Jesus, sem igreja  
kristós  sem eklesia

sem compromisso, sem responsabilidade

Mas esta visão não é bíblica e é muito 
prejudicial
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mostra que não sabe o que realmente é a 
eklesia

Ignora o fato que  
“Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para a 

apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula... 
santa e sem defeito”  

(Ef 5.25-27)

Quem assim pensa e fala

Ver Fp 1.6
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priva-se a si mesmo e a outros cristãos de ajuda 
e encorajamento

Quem assim pensa e fala

adoração, louvor, oração, ensino, comunhão, 
amor fraternal, apoio, ajuda

Mesmo imperfeita, a igreja ainda é muito melhor 
do que qualquer clube ou associação do mundo
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“Amai-vos cordialmente uns aos outros” (Rm 12.10) 
"Acolhei-vos uns aos outros” (Rm 15.7)  

“Consolai-vos uns aos outros” (I Ts 4.18)  
“Instruí-vos aconselhai-vos mutuamente” (Cl 3.16)  

“Servi uns aos outros” (I Pe 4.10) 

“Consideremo-nos uns aos outros, para nos 
estimularmos ao amor e às boas obras. 

Não deixemos de congregar-nos…”   
(Hb 10.24-25).  

 Ignora os textos  
“uns aos outros” ou de mutualidade
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“Muito desejo ver-vos, a fim de repartir 
convosco algum dom espiritual, para que 
sejais confirmados, isto é, para que em 
vossa companhia, reciprocamente nos 

confortemos por intermédio da fé mútua, 
vossa e minha”  
(Rm 1.11-12).  

O Apóstolo Paulo, um gigante da 
fé, escreveu aos cristãos romanos, 

recém convertidos 
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Então  
nada de


