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                                                     A IGREJA DO NOVO TESTAMENTO 

 

“Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno 

não prevalecerão contra ela.” 

 

 

Alvo da Lição!                                                                          

Você compreenderá que a igreja foi criada e é 

mantida pelo Senhor. 
 

 

I. A NATUREZA DA IGREJA  

 

1. SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO        

 

A palavra empregada no Novo Testamento para igreja é 

ekklesia. No grego clássico, já se usava esse termo, mas 

nem sempre tinha conotação religiosa. A etimologia leva à 

palavra ek (para fora) e kaleo (chamar, convocar). Para os 

gregos, esse termo se referia a um ajuntamento de pessoas 

por qualquer motivo (veja At 19.32). 

 

2. OS VÁRIOS USOS DA PALAVRA EKKLESIA (IGREJA) 

 

a. Igreja local  

Um grupo de crentes em uma certa localidade (At 5.11; 

11.26, 1Co 11.18, 14.19,28,35), às vezes se reunia em um 

local para adorar ao Senhor, como uma assembleia. 

 

Paulo usa o termo também no plural, “as igrejas da 

Galácia” (1Coríntios 16.1) e as igrejas da Macedônia (2Co 

8.1). Podemos depreender daí, o fato de que os pequenos 

grupos em casas individuais se chamavam ekklesia, e isso 

indicava que nem a significância da cidade, nem o 

tamanho numérico da assembléia determina o emprego 

do termo. O que conta é a presença de Cristo entre 

aquelas pessoas (Gl 3.1) e a fé que Ele alimenta nelas. 

 

 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS 
 

Mateus 16:15-18 – E vocês?, 

perguntou ele. “Quem vocês 

dizem que eu sou?” 
16 Simão Pedro respondeu: “Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo”. 
17 Respondeu Jesus: “Feliz é você, 

Simão, filho de Jonas! Porque isto 

não lhe foi revelado por carne ou 

sangue, mas por meu Pai que está 

nos céus. 18 E eu lhe digo que você 

é Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja, e as 

portas do Hades não poderão 

vencê-la. 

 

Atos 5:11 - E grande temor 

apoderou-se de toda a igreja e de 

todos os que ouviram falar desses 

acontecimentos. 

 

Atos 11:25,26 - Então Barnabé foi a 

Tarso procurar Saulo 26 e, quando o 

encontrou, levou-o para 

Antioquia. Assim, durante um ano 

inteiro Barnabé e Saulo se 

reuniram com a igreja e ensinaram 

a muitos. Em Antioquia, os 

discípulos foram pela primeira vez 

chamados cristãos. 

 

1 Coríntios 11:18 - Em primeiro 

lugar, ouço que, quando vocês se 

reúnem como igreja, há divisões 

entre vocês, e até certo ponto eu 

o creio.  
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        TEXTOS BÍBLICOS 

b. Igreja “doméstica”  

Igreja na casa de uma pessoa; muitas vezes eram 

pessoas ricas ou importantes (Rm 16.5,23; 1Co 16.19; Cl 

4.15 e Fm 2). A “ekklesia de Deus” é o título certo para 

descrever um pequeno grupo que se reune em uma 

casa particular, assim como para referir-se à família 

inteira, no mundo inteiro.  

 

c. Igreja universal                                                                                         

A igreja universal é a comunidade cristã em sua 

universalidade. Nesse sentido, ela denota o corpo inteiro 

de crentes verdadeiros em Cristo de todos os séculos, 

vivos ou estando já com Cristo na glória. É provável que 

este seja o único sentido que ekklesia tem em Efésios1.13; 

3.10). (Veja ainda Cl 1.18-24; Hb 12.23; Mt 16.18). 

 

II. A ORIGEM DA IGREJA  

 

1. NO CONSELHO DE DEUS  

 

A carta aos Efésios, como se sabe, é toda ela uma 

eclesiologia. Seu capítulo 1 explica que a igreja se 

originou no conselho de Deus (v.3-6). A igreja teve 

origem na mente divina, antes da fundação do mundo. 

Deus a tinha em mente desde a eternidade e Ele 

desejava manifestar, por meio dela, a Sua graça.  

 

2. HISTORICAMENTE  

 

b. No chamado de Abraão                                                       

Com a chamada de Abraão (Gn12.1-3), cria-se o 

conceito de uma família, um povo que goza de um 

relacionamento especial com Deus (como estudamos 

na primeira lição). Abraão foi chamado não somente 

para buscar uma nova pátria como para entrar em 

relação pactual com Deus. Assim, os descendentes de 

Abraão e os acontecimentos que se seguem na história 

de Israel são considerados períodos em que o 

relacionamento de Deus com Sua igreja se torna mais 

claramente manifesto. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Coríntios 14:19,28,35 
19 Todavia, na igreja prefiro falar cinco 

palavras compreensíveis para instruir 

os outros a falar dez mil palavras em 

uma língua. 
28 Se não houver intérprete, fique 

calado na igreja, falando consigo 

mesmo e com Deus. 
35 Se quiserem aprender alguma coisa, 

que perguntem a seus maridos em 

casa; pois é vergonhoso uma mulher 

falar na igreja. 

 

2 Coríntios 8:1 - Agora, irmãos, 

queremos que vocês tomem 

conhecimento da graça que Deus 

concedeu às igrejas da Macedônia.  

 

Gálatas 3:1 - Ó gálatas insensatos! 

Quem os enfeitiçou? Não foi diante 

dos seus olhos que Jesus Cristo foi 

exposto como crucificado? 

 

Efésios 1:13,14 - Quando vocês 

ouviram e creram na palavra da 

verdade, o evangelho que os salvou, 

vocês foram selados em Cristo com o 

Espírito Santo da promessa, 14 que é a 

garantia da nossa herança até a 

redenção daqueles que pertencem a 

Deus, para o louvor da sua glória. 

 

Efésios 1:3-6 - Bendito seja o Deus e 

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

nos abençoou com todas as bênçãos 

espirituais nas regiões celestiais em 

Cristo. 4 Porque Deus nos escolheu 

nele antes da criação do mundo, 

para sermos santos e irrepreensíveis 

em sua presença. 5 Em amor nos 

predestinou[c] para sermos adotados 

como filhos, por meio de Jesus Cristo, 

conforme o bom propósito da sua 

vontade, 6 para o louvor da sua 

gloriosa graça, a qual nos deu 

gratuitamente no Amado. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ef%C3%A9sios+1&version=NVI-PT#fpt-NVI-PT-29212c
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 c. No Pentecostes                                                                            

Embora os cristãos tenham preservado a sua 

continuidade com Israel, havia algo inteiramente novo 

no seu conceito de ser o povo de Deus e de servi-Lo.                 

 

A maneira de cultuar e servir a Deus no Antigo 

Testamento era centralizada.  

• Centralizava-se racionalmente nos judeus.  

• Centralizava-se geograficamente em Israel, 

Jerusalém, o Templo e o Santo dos Santos.  

• Centralizava-se temporalmente no sábado e em 

certas festas religiosas.  

• Centralizava-se na hierarquia religiosa mediadora, 

pois sem os sacerdotes era ilícito oferecer 

sacrifícios. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Um dos mais antigos teólogos do segundo século, Irineu, 

tirou esta ênfase do NT quando disse: “Onde está o 

Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça”.      

 

George Ladd, também, comenta: “A igreja não é para 

ser vista apenas como uma comunhão humana, 

resultado de uma fé e experiência religiosa comum.              

Ela é mais do que isto: é a criação de Deus através do 

Espírito Santo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gênesis 12:1,2,3 - Então 

o Senhor disse a Abrão: “Saia da 

sua terra, do meio dos seus 

parentes e da casa de seu pai, e 

vá para a terra que eu lhe 

mostrarei. 
2 “Farei de você um grande povo, 

    e o abençoarei. 

Tornarei famoso o seu nome, 

    e você será uma bênção. 
3 Abençoarei os que o 

abençoarem 

e amaldiçoarei os que o 

amaldiçoarem; 

e por meio de você 

    todos os povos da terra 

    serão abençoados”. 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


