
Igreja 
Povo de Deus



Duas verdades básicas 
acerca da igreja

A igreja é o 
povo de Deus. 
Ele precisa da 

igreja para 
proclamar sua 
mensagem ao 

mundo

A igreja é a 
nossa família 

maior. Nós 
precisamos da 

igreja para 
crescer 

espiritualmente
e servir
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EKLESIA 
povo chamado e reunido para 

ouvir 
obedecer 

servir

Portanto, nada de 
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FIGURAS QUE DESCREVEM A IGREJA 
e as relações Cristo X Igreja e Membros X Membros

Usadas por Jesus Usadas por Paulo

C
R

IS
TO

IG
R

EJ
A

Noiva Videira Rebanho
Noivo 
amor 

entrega

Noiva 
ama 

comprome-
te-se 
é fiel

Tronco 
seiva  
vida

Ramos 
permanecem 

recebem 
dão frutos 

interligados

Pastor 
cuida  

sacrifica-se 

Ovelhas 
ouvem 
seguem 

reúnem-se 
no aprisco

Recordando:
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IV 
Figuras que o apóstolo Paulo 
usou para descrever a igreja  
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Ef 2.19 (Aos gentios da igreja em Éfeso)

1. Família de Deus

“Cristo uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o 
muro de inimizade que nos separava… Ele os reconciliou 
com Deus em um só corpo… Portanto, vocês já não são 
estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e 
membros da família de Deus…” 

Quando cremos em Cristo, somos adotados como 
“filhos de Deus” (Jo 1.11-12; Ef 1.5), o que nos faz 
“irmãos" e membros da “família de Deus” também 
chamada “família da fé” (Gl 6.10)
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A Bíblia não reconhece  
um cristianismo individual.

1. Família de Deus

“O senhor quer servir a Deus?  
Lembre-se de que não pode servi-lo sozinho.  
Tem que buscar companheiros ou fazê-los.  
A Bíblia não reconhece uma religião isolada.” 

João Wesley referiu o conselho  
que lhe deu um amigo:

Podemos aplicar aqui, parafraseando, as palavras do Gênesis: 
     “Não é bom que o cristão esteja só”  (Gn 2.18). 
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1. Família de Deus

Novo nascimento, salvação e  
vida cristã incluem necessa-
riamente a inclusão na família  
de Deus

Nesta família, temos Pai, irmãos,  
privilégios e responsabilidades 

A igreja é o meio usado por Deus para 
satisfazer uma necessidade profunda do 
coração humano, a de pertencer

Portanto,  

mais uma vez…
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2. O templo de Deus
I Co 3.10-17 - Paulo descreve o trabalho que ele e 
outros faziam como servos de Cristo

“Pela graça que me foi dada, 
lancei o alicerce como um … 
construtor competente, e agora 
outros estão construindo sobre 
ele…Mas quem constrói sobre o 
alicerce precisa ter muito 
cuidado, pois ninguém pode 
lançar outro alicerce além 
daquele que já foi posto, isto é, 
Jesus Cristo… Cristo

D
ou

tri
na

s 
ap

os
tó

lic
as

C
ris

tã
os
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2. O templo de Deus

“Vocês não entendem que são o 
templo de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês? Deus 
destruirá quem destruir seu 
templo. Pois o templo de Deus é 
santo, e vocês são esse templo”

I Co 3.10-17
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2. O templo de Deus

EMERSON PINHEIRO
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2. O templo de Deus

Três coisas importantes:

“O Espírito de Deus habita em vocês"

• A igreja tem um alicerce ou fundamento, que é Cristo

• A igreja, templo de Deus, está em construção

“Cada um deve construir com cuidado...  
Nenhum outro alicerce pode ser colocado…”

 Ef 5.25-26; Fp 1.6

• A igreja é a habitação de Deus

"Lancei o alicerce… e agora outros  
estão construindo sobre ele”
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Figura favorita de Paulo

3. Corpo de Cristo

A única que não tem equivalente no VT
Aparece em 4 cartas de Paulo

Os membros do corpo 
têm funções diferentes 

Romanos 
I Coríntios

Efésios  
Colossenses

Cristo é o cabeça, a 
igreja é o seu corpo
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a)  Ef 1.19-23

3. Corpo de Cristo

O poder de Deus que ressuscitou Jesus "e o 
fez cabeça sobre todas as coisas. E o deu a 
igreja “a qual é seu corpo”

b)  Cl 1.18
“O Filho é a imagem do Deus invisível e é 
supremo sobre toda a criação… Ele é o 
Cabeça do corpo, que é a igreja”

C
ris

to
 é

 o
 C

ab
eç

a 
a 

ig
re

ja
 é

 s
eu

 c
or

po
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c)  Rm 12.4-6 (Tema: Vida nova)

3. Corpo de Cristo

“Da mesma forma que nosso corpo tem vários 
membros e cada membro, uma função específica, 
assim é também com o corpo de Cristo. Somos 
membros diferentes do mesmo corpo, e todos 
pertencemos uns aos outros”. Ver Ef 4.16

d)  I Co 12.14-22 (Tema: Dons espirituais) 
Os dons ou habilidades dos membros da igreja são 
como as funções próprias de cada membro de um  
corpo: olhos vêem, ouvidos ouvem, boca fala, mãos 
pegam etc.

O
s 

m
em

br
os

 d
o 

co
rp

o 
tê

m
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ife
re

nt
es

 fu
nç

õe
s
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A imagem do corpo enfatiza o 
Senhorio e o comando de Cristo 
em nossa vida e na igreja, e a 
relação de harmonia e mútua 
utilidade que devem existir entre 
os membros da igreja. 

Além disso, é bom lembrar que 
membros decepados (fora do 
corpo) são uma grande perda 
para o corpo e... morte para o 
próprio membro...

3. Corpo de Cristo
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FIGURAS QUE DESCREVEM A IGREJA 
(Relação Cristo-Igreja e Membros-Membros)

Usadas por Jesus Usadas por Paulo

C
R

IS
TO

IG
R

EJ
A

CorpoNoiva Videira FamíliaRebanho Templo

Membros 
Obedecem 

Têm 
funções 

Cooperam

Filhos 
Adotados 

Irmãos 
Pertencem 

Templo 
Em 

construção 
Habitado 

pelo Espírito

Cabeça 
Comando

Filho 
Legítimo

Alicerce 
Base
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Usando ainda a imagem do 
CORPO 

o apóstolo Paulo nos ensina 
que os membros do  
CORPO DE CRISTO, 

têm funções ou  
MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS,  

para o que são capacitados  com os chamados  
DONS ESPIRITUAIS

Próximo domingo 
V. MINISTÉRIOS NA IGREJA




