Igreja, Povo de Deus
IV. Figuras que Paulo usou para descrever a igreja
Na mensagem anterior, comentamos três figuras que Jesus usou para descrever
sua relação com a igreja e a interdependência dos membros da igreja:
FIGURAS QUE JESUS USOU PARA DESCREVER A IGREJA
FIGURA

ENSINO E APLICAÇÃO

Mc 2.18-20;
Noiva
Jo 3.29; Ef
5.25

Enfatiza a união e o amor entre Cristo e a igreja. Cristo amou a igreja.

Mc 12.1-11;
Jo 15.1-11

Vinha

Enfatiza que os cristãos (ramos da videira) recebem vida (seiva) de Cristo
(caule da videira) e dependem totalmente dele para produzir frutos. Além
disso, a figura saliente o fato que, estando na videira, os cristãos (ramos) estão
interligados entre si.

Lc 15.3-7;
Jo 10.1-18

Rebanho

Enfatiza a idéia de rebanho cujas ovelhas conhecem e atendem à voz do seu
Pastor (povo chamado); reúnem-se no aprisco (igreja); são alimentadas e
cuidadas,

Por que não havemos de amá-la também?

Nesta mensagem, vamos comentar três figuras ou metáforas que o apóstolo
Paulo usou para explicar o que é a igreja e como ela funciona.

1. A Família de Deus.
A primeira imagem utilizada pelo apóstolo Paulo para descrever a igreja é
família. Ele escreveu aos cristãos gentios da igreja em Éfeso que, em relação ao
Povo de Deus (os judeus), eles não eram mais estrangeiros, peregrinos e inimigos,
mas, sim, membros da “família de Deus” (Ef 2.19).
Quando nos convertemos a Cristo, crendo nele como nosso Salvador e Senhor,
quando nos tornamos cristãos, no sentido bíblico do termo, somos feitos ou
adotados como “filhos de Deus” (Jo 1.11-12; Ef 1.5). Ora, isso também nos faz
irmãos de todos os outros “filhos de Deus” (At 1.15). Somos uma grande família, a
“família de Deus”, também chamada de “família da fé” (Gl 6.10).
A Bíblia simplesmente não reconhece um cristianismo individual. João Wesley, o
fundador do Metodismo, referiu o conselho que lhe deu um amigo: “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.”
Em anos passados e, talvez, ainda hoje em certos contextos, as pregações e
cruzadas evangelísticas davam ou dão a entender que o pecador, para se salvar
do inferno, só tem que crer em Cristo e nascer de novo. Nestes últimos anos, têmse dito que, além de escapar do inferno, o convertido ganha prosperidade, saúde,
e felicidade. Não se pode negar a importância do “novo nascimento” ou
“regeneração” (Jo 3.3), ou que o indivíduo que crê em Cristo e o obedece tem
vitórias e alegrias (não necessariamente prosperidade, saúde, felicidade, um mar
de rosas). Entretanto, é preciso entender e pregar que “novo nascimento”,
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“salvação” e “vida cristã” incluem necessariamente a inclusão numa família. 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 necessidade de
pertencer. Podemos aplicar aqui, e parafrasear, as palavras do
Gênesis: “Não é bom que o cristão esteja só” (Gn 2.18).

NÃO É BOM
QUE O CRISTÃO
ESTEJA SÓ!

2. Templo de Deus.
A segunda imagem que Paulo usou para descrever a igreja é templo. A figura
aparece em I Coríntios e em Efésios. Veja em I Co 3.10-17 como Paulo descreveu o
trabalho que ele e outros cristãos faziam como missionários, pregadores, pastores,
mestres e 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… Vocês não entendem que são o templo de Deus e que e que
o Espírito de Deus habita em vocês… O templo de Deus é santo, e
vocês são esse templo”.
Naquela passagem em que o apóstolo escreveu aos cristãos gentios de
Éfeso que eles eram membros da “família de Deus”, lê-se também: “Juntos, somos
sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas" (Ef 2.20).
Nestas passagens, aprendemos três coisas importantes sobre a igreja:
a)

A igreja tem um fundamento ou alicerce, que é
Cristo. Pode-se dizer também que o alicerce é a
revelação dada por Deus, de uma vez por todas,
através dos profetas e apóstolos inspirados; é a
doutrina bíblica centralizada em Cristo. Os
profetas e apóstolos puseram o alicerce; os
cristãos que os seguiram construíram sobre este
alicerce. E é isto mesmo que nós temos que
fazer... Paulo advertiu: “…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” (I Co 3.10-11).

b)

A igreja, o templo de Deus, ainda está em construção. Pense numa
grande catedral ainda em construção. O que você vê? A igreja está assim,
em construção, com andaimes, entulho, coisas por fazer... Recorde o que
Paulo escreveu em Ef 5.25-27: “Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida
por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a... Assim o fez para apresentála a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro
defeito, mas santa e sem culpa” Está subentendido que a igreja será assim
gloriosa e perfeita no futuro, quando Cristo, através dos seus obreiros ou
construtores, completar a obra. Aquele que começou a boa obra em vós há
de completá-la" (Fp 1.6). Muitos se esquecem disto. Querem uma igreja
“gloriosa, sem mácula nem ruga” agora mesmo... Decepcionam-se,
desanimam, abandonam... (Evidentemente, eles próprios não são o que
querem que a igreja seja agora... Nenhum de nós é!)
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c)

A igreja é a habitação de Deus. "Vocês não entendem que são o templo de
Deus e que e que o Espírito de Deus habita em vocês… O templo de Deus
é santo, e vocês são esse templo” (I Co 3.16-17). Em I Co 6.19, vemos que
o crente individual também é “templo do Espírito Santo”. A igreja como um
todo e os crentes individuais, a despeito de suas imperfeições, contam com
a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Isto possibilita a
santificação contínua e também um testemunho poderoso na sociedade em
que vivemos. Será que as pessoas que buscam a Deus podem encontrá-lo
visitando nossa igreja ou observando nossa vida?

3. O Corpo de Cristo.
Esta era a imagem favorita do apóstolo Paulo quando se referia à igreja. É a
única metáfora do Novo Testamento sem correspondência no Velho Testamento. O
apóstolo usou esta imagem em quatro de suas epístolas. Em Efésios e Colossenses
ele fala de Cristo como cabeça e da igreja como corpo; em Romanos e Efésios, ele
enfatiza as diferentes funções dos membros do corpo.
a) Ef 1.22-23. Paulo estava falando do poder de Deus que ressuscitou a Jesus
Cristo dentre os mortos e o exaltou sobremaneira, colocando-o acima de
todos os poderes existentes, para que ele, Jesus, fosse “o cabeça sobre
todas as coisas”. Depois, “o deu à igreja, a qual é o seu corpo...”
b) Cl 1.18. Nesta passagem, Paulo diz a mesma coisa, de outra maneira: “O
Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre todas a criação… Ele é
o cabeça do corpo, que é a igreja…” (NVT)
c) Rm 12.4-6. Neste capítulo de sua carta aos Romanos, Paulo está falando da
nova vida que temos em Cristo, isto é, a partir de nossa conversão a Cristo.
Uma das novidades desta vida é a humildade (v.3) com que nos
relacionamos uns com os outros e servimos uns aos outros na igreja. Por que
deve ser assim? Porque, “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” (vs.4-6). Os membros da igreja (o corpo de
Cristo) têm cada um a sua função própria; não precisam, não devem e não
podem competir uns com os outros, nem desprezar uns aos outros. De fato,
eles devem cooperar (Rm 12. 6-17).
Neste mesmo sentido, o mesmo apóstolo escreveu aos Efésios: O Senhor
“faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua
função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva
e seja saudável em amor” ” (Ef 4.16).
Quais membros do nosso corpo cooperam harmoniosamente numa ação
como levantar-se da cadeira, pegar um quadro e colocá-lo na parede?
A despeito da diversidade que existe entre eles (diversidade que enriquece),
os membros do Corpo de Cristo, que é a igreja, precisam coexistir e
trabalhar em harmonia, mesmo porque o corpo tem somente uma cabeça,
que comanda tudo. Imagine se não fosse!

d) I Co 12.14-22. Diz a mesma coisa, com mais detalhes. Como em Rm 12, o
tema de Paulo aqui é a questão dos dons espirituais e seu uso correto no
serviço da igreja. 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. Na próxima mensagem desta série,
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sobre Os Ministérios da Igreja, desenvolveremos este assunto. Hoje, estamos
ressaltando o aspecto desta imagem que fala da relação de Cristo com a
igreja e dos membros da igreja entre si.
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 deve 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...

Vamos concluir recordando, num único quadro, e com palavras chave, as figuras
que Jesus e Paulo usaram para explicar o que é igreja, e para mostrar a relação de
Jesus com a igreja e dos membros da igreja uns com os outros. A aplicação é
óbvia.

FIGURAS QUE DESCREVEM A IGREJA
Relação de Cristo com a Igreja e dos membros da Igreja uns com os outros
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