
                        
 
  

1 
Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja/Doutrina. Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. 
 

IGREJA  
EDIFICA

REI 

 

6                                                   

  5.   O GOVERNO DA IGREJA 
 
 
Alvo da Lição!                                                                           
Os alunos compreenderão que Deus é quem governa a 
igreja, e uma das formas Dele fazer isso é mediante a 
escolha de líderes que O representam na terra. 
 
Podemos olhar para a comunidade dos remidos, a igreja 
que se encontra peregrinando na terra, de duas formas.  
 
1. O primeiro olhar pode defini-la como um organismo, 
como um grande corpo vivo onde cada crente que foi 
lavado e remido pelo sangue de Jesus é membro. 
 
2. Um segundo olhar lançado sobre a igreja pode 
facilmente perceber que ela é também uma organização. 
 
Hoje ela é tanto uma coisa como a outra. No céu não 
seremos mais organização, seremos apenas organismo.       
A parte burocrática e funcional deixará de existir.          
Sumirá da vida da igreja tudo que diz respeito a estatuto, 
regimento, pagamento de contas, orçamentos, reuniões, 
panejamentos, etc. Todos esses itens são importantes na 
presente era. Não obstante perderão seu valor e não farão 
mais sentido quando estivermos no céu. 
 
 
I. O GOVERNO DIVINO DA IGREJA 
 
Só pela revelação divina é que podemos perceber e 
entender que o governo último da igreja vem do Alto. 
Todavia, uma vez regenerados, fazendo parte de uma 
comunidade e desfrutando da sua comunhão, podemos 
constatar esse fenômeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
 
 

EFÉSIOS 1:22 - E pôs todas 
as coisas debaixo dos pés 
e, para ser o cabeça sobre 
todas as coisas, o deu à 
igreja, a qual é o seu 
corpo, a plenitude 
daquele que a tudo enche 
em todas as coisas. 
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        TEXTOS BÍBLICOS 

1. Cristo é o Cabeça da igreja  
Efésios 1.22-23; 5.23 
 
Quando se fala de Cristo como o Cabeça da igreja, se 
pensa principalmente no aspecto do Seu senhorio. Nesse 
sentido, ressalta-se a soberania do Cristo que governa a 
igreja. Jesus é SENHOR absoluto. O senhorio de Jesus está 
sobre todas as coisas (Ef 1.22). Vejam que esse verso fala 
que Jesus é cabeça sobre todas as coisas, não apenas 
da igreja. Deus O tornou SENHOR de tudo. O Seu 
senhorio é universal. Sendo assim, anjos e demônios, 
principados e potestades, poderes do céu, da terra ou 
do inferno, todos estão subordinados à Pessoa bendita 
de Jesus Cristo. Ninguém pode deter a marcha da igreja. 
A igreja marcha vitoriosamente porque temos como 
cabeça o SENHOR do céu e da terra. 
 

2. Cristo amou a igreja 
Efésios 5.25-27  
 
O governo de Cristo sobre a igreja não tem como base o 
poder ou a demonstração de força, muito menos a 
imposição própria dos ditadores. Na base do Seu 
governo está o amor. Diferente de tudo o que podemos 
ver neste mundo, Jesus governa a igreja sem que isso Lhe 
renda qualquer acréscimo. A relação de Jesus com a 
igreja está fundamentada no amor. Isso significa dizer 
que nesta relação Jesus apenas oferece e nada recebe 
em troca. Por, pelo menos, duas razões isso acontece:  
 
a. porque a igreja não tem atributos qualificados para 
recompensar a Jesus por tudo o que Ele fez por ela;  
 
b. porque o que Cristo fez, por amor o fez.  
A palavra que Paulo usou para descrever o relacionamento 
de Jesus com a igreja foi uma tipicamente cristã – agapao – 
que nas palavras de Frances Foulkes significa “amor que não 
guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura a 
satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta à 
afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada”. 
Quem faz algo por amor recebe a recompensa no próprio ato 
de fazer. 
 
Edificarei a Minha Igreja (Revista do aluno) (Doutrinas) (p. 
63). Editora Cristã Evangélica. Kindle Edition. 
 
 
 

 
 
 
Efésios 1.22-23 – Deus 
colocou todas as coisas 
debaixo de seus pés e o 
designou cabeça de todas 
as coisas para a igreja, que 
é o seu corpo, a plenitude 
daquele que enche todas 
as coisas, em toda e 
qualquer circunstância. 
 
Efésios 5.23 – Pois o marido 
é o cabeça da mulher, 
como também Cristo é o 
cabeça da igreja, que é o 
seu corpo, do qual ele é o 
Salvador. 
 
 
Efésios 5.25-27 – Maridos, 
ame cada um a sua 
mulher, assim como Cristo 
amou a igreja e entregou-
se por ela, para santificá-
la, tendo-a purificado pelo 
lavar da água mediante a 
palavra, e para apresentá-
la a si mesmo como igreja 
gloriosa, sem mancha nem 
ruga ou coisa semelhante, 
mas santa e inculpável. 
 
 
 
 



                        
 
  

3 
Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja/Doutrina. Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. 
 

IGREJA  
EDIFICA

REI 

 

 

 
 
 
Atos 20:28 – Cuidem de 
vocês mesmo e de todo o 
rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo os colocou 
como bispos, para 
pastorearem a igreja de 
Deus, que ele comprou 
com o seu próprio sangue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

3. Cristo comprou, pelo Seu Sangue, a igreja 
Atos 20.28 
 
Eis uma verdade que precisamos assimilar e entender 
até as suas últimas consequências. A igreja foi 
comprada. Ela pertence a Cristo por direito de 
propriedade. O preço pago foi o próprio sangue de 
Jesus. Pedro faz coro com Paulo ao afirmar que “Vós, 
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de 
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz” (1Pe 2.9). Não 
pertencemos a nós mesmos. A igreja não se pertence. 
Por ser propriedade alheia precisa seguir as ordens do 
Seu dono. 
 
APLICAÇÃO 
  
1. Sabendo que a igreja local é parte do corpo de Cristo, 
como você tem se conduzido sendo membro desse 
corpo?  
 
2. Sabendo que Cristo ama a igreja, qual tem sido o seu 
sentimento para com a igreja do Senhor? 
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II. O GOVERNO HUMANO DA IGREJA  
 
Deus escolheu, vocacionou e capacitou homens e 
mulheres para conduzirem a igreja, definindo-a tanto 
como organismo como organização. É uma contradição 
marcharmos em direção à glória celestial enquanto na 
terra não honramos nossos compromissos. A Bíblia deixa 
claro que Deus escolheu alguns para estarem à frente 
da igreja. Como organismo o governo é divino; como 
organização o governo é humano. Mas é muito bom 
relembrar que mesmo no governo humano é Deus quem 
dá as diretrizes.  
 
1. Pastores e mestres 
Efésios 4.11 
 
A expressão – “outros para pastores e mestres” é citada 
em conjunto, havendo assim a possibilidade de que os 
dois nomes – pastores e mestres – se refiram ao mesmo 
ministério. Há quem afirme que se trata de ministérios 
diferentes. Calvino é um destes. As duas principais 
características do ministério pastoral podem ser 
enumeradas como: prover alimento espiritual para o 
rebanho e proteger o rebanho de perigos espirituais.  
A principal característica do mestre, como o próprio 
nome dá a entender, é ensinar. O dia a dia da igreja 
parece revelar que nem todo pastor é mestre e nem 
todo mestre é pastor. O que realmente importa é que 
Deus institui ambos para edificar a igreja local. E que 
ambos os ministérios não podem ser negligenciados sob 
pena de sérios prejuízos para o corpo de Cristo.  
 
APLICAÇÃO 
  
1. Deus lhe concedeu o dom do pastoreio, do ensino, ou 
ambos?  
2. A Bíblia diz que o que preside (lidera) deve exercer 
esse dom com diligência e o que ensina deve esmerar-
se ao fazê-lo (Rm 12.8). Qual é a relação daqueles que 
receberam estes dons com este versículo, na prática 
ministerial hoje? 
 
 
 
 
 
 

 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
Efésios 4:11 – E ele 
designou alguns para 
apóstolos, outros para 
profetas, outros para 
evangelistas, e outros para 
pastores e mestres. 
 
 
Romanos 12:8 – Se é dar 
ânimo, que assim faça; se 
é contribuir, que contribua 
generosamente; se é 
exercer liderança, que a 
exerça com zelo; se é 
mostrar misericórdia, que o 
faça com alegria. 
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2. Presbíteros e Diáconos                                              
1 Timóteo 1:13 
 
É de fundamental importância entender que quem é 
chamado para ser presbítero exercerá uma função 
diferente daquele que é chamado para ser diácono e 
que uma função não é melhor, nem superior á outra. 
Alguém pode achar, erroneamente, que o ministério de 
diácono é um estágio para se chegar ao ministério de 
presbítero. 
 
No tempo neotestamentário, os presbíteros, também 
chamados de bispos, eram dirigentes da igreja cristã. Eles 
se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do 
evangelho. Os diáconos eram pessoas que ajudavam 
nos trabalhos de administração da igreja e cuidava dos 
pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. Ambos 
trabalhavam na igreja do Senhor. O dom dos presbíteros 
os habilita, principalmente, para trabalhar com o 
abstrato no corpo de Cristo, que é o ensino, a pregação 
do evangelho e funções correlacionadas a essas. O dom 
dos diáconos os habilita, principalmente, para trabalhar 
com o palpável, como por exemplo, o cuidado com os 
pobres, viúvas, órfãos, e necessitados em geral. 
 
Conclusão 
 
A Igreja é governada por Deus. Jesus Cristo é o Senhor 
dela. Isto não quer dizer que tudo o que acontece na 
igreja reflita a vontade divina, mas que ninguém pode 
deter o avanço dela e sua existência não depende de 
homens. O governo humano da igreja foi instituído por 
Deus. Nem todos os pastores, presbíteros e diáconos e 
demais líderes fazem exatamente o que Deus quer, e 
muitos desses ouvirão da boca de Dele o “apartai-vos de 
mim, malditos, para o fogo eterno.” 


