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INTRODUÇÃO 
 

EDIFICAREI A MINHA IGREJA 

 

Na ocasião da grande confissão de Pedro a 

respeito da pessoa de Cristo, o próprio Senhor 

descreve a razão da Sua vinda – “Edificarei a 

minha igreja” - Mateus 16:18. 

 

Que conforto saber que a igreja Vida Nova está 

sendo edificada por Cristo! 

 

Em Efésios 5:25-27, Paulo resume todo o 

compromisso que Cristo tem para com a igreja. 

 

“Ele a ama e a purifica do pecado, e está 

preparando-a para ser uma igreja gloriosa.” 

 

 

O que iremos estudar: 

 
1. A preparação da Igreja no Velho Testamento 

2. A Igreja no Novo Testamento 

3. A Natureza e as figuras Bíblicas da Igreja 

4. A Membresia da Igreja 

5. O Governo, as Disciplinas e as ordenanças da 

Igreja 

6. As Marcas da Igreja Verdadeira 

7. A Missão e o Chamado da Igreja 

8. O Crescimento e o Destino da Igreja 

 

 

 
Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja                

Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. Kindle Edition. 

 
 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS  

 

 

MATEUS 16:18 

“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”. 

 

Efésios 5:25-27                                               

“Maridos, ame cada um a sua 

mulher, assim como Cristo 

amou a igreja e entregou-se 

por ela 26 para santificá-la, 

tendo-a purificado pelo lavar 

da água mediante a 

palavra, 27 e para apresentá-la 

a si mesmo como igreja 

gloriosa, sem mancha nem 

ruga ou coisa semelhante, mas 

santa e inculpável.” 
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TEXTOS BÍBLICOS 

                                                                           

A PREPARAÇÃO DA IGREJA NO 
ANTIGO TESTAMENTO  
 
 

Você aprenderá que o conceito de igreja estava na 

mente de Deus desde o início dos tempos; e que, mesmo 

no AT, havia sinais de que, dentro da comunidade visível, 

existiam seguidores nominais e verdadeiros. 

 

I. O chamado de Abraão - Gênesis 12.1-9 

 

Na história do Antigo Testamento, o povo peculiar de 

Deus começa com a escolha e a chamada de Abraão 

(Gn 12.1-2).  

 

1. O plano de Deus para Abraão  

 

Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão: 

que ele fosse uma bênção. Através dele e de sua 

descendência, a graça de Deus para toda a 

humanidade, vista na criação, e que foi destruída na 

queda do homem, seria restaurada e cumprida (At 3.25). 

 

a. As exigências do plano 

 

“Sai da tua terra…” (Gn 12.1) – Ur dos caldeus era uma 

cidade populosa, pecaminosa, violenta e imoral. Vamos 

notar o que Deus pediu a Abraão quando o chamou. 

 

 “Vai para a terra que te mostrarei” (Gn 12.1) - Deus 

começa a estabelecer um povo da aliança para si 

mesmo.  

 

O progresso do plano redentor de Deus é evidente ao 

separar Abrão e ao transformar Israel em uma grande 

nação” (Bíblia de Estudo de Genebra).  

 

Como Abraão, somos chamados para fora e para ir ao 

mundo todo (Mc 16.15). 

 

 

 

 

 

 
GÊNESIS 12:1-9 - 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”. 
4 Partiu Abrão, como lhe ordenara 

o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão 

tinha setenta e cinco anos quando 

saiu de Harã. 5 Levou sua mulher Sarai, 

seu sobrinho Ló, todos os bens que 

haviam acumulado e os seus servos, 

comprados em Harã; partiram para a 

terra de Canaã e lá 

chegaram. 6 Abrão atravessou a terra 

até o lugar do carvalho de Moré, em 

Siquém. Naquela época os cananeus 

habitavam essa terra. 
7 O Senhor apareceu a Abrão e disse: 

“À sua descendência darei esta 

terra”. Abrão construiu ali um altar 

dedicado ao Senhor, que lhe havia 

aparecido. 8 Dali prosseguiu em 

direção às colinas a leste de Betel, 

onde armou acampamento, tendo 

Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali 

um altar dedicado ao Senhor e 

invocou o nome do Senhor. 9 Depois 

Abrão partiu e prosseguiu em direção 

ao Neguebe.Abrão no Egito. 

 
Marcos 16:15 - E disse-lhes: “Vão pelo 

mundo todo e preguem o evangelho a 

todas as pessoas. 
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b. A esfera do plano (Gn 12.3)  

 

“…todas as famílias da terra”. Deus estava prometendo 

que o Messias haveria de nascer da família de Abraão e, 

através do povo de Deus, Ele quer abençoar todos os 

povos. 

 

c. A resposta de Abraão (Gn 12.4 e Hb 11.8)  

 

“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu”. 

Devemos notar que foi Deus quem tomou a iniciativa. Ser 

membro do povo de Deus depende exclusivamente de 

uma ação de Deus (predestinação e eleição – Ef 1.3-4). 

Depois é que vem a resposta humana – “Abraão 

invocou o nome do Senhor” (Gn 12.8).  

 

 

II. O sinal da aliança - Gênesis 17.7, 10-11 

 

Deus fez uma aliança com Seu povo, através de Abraão, 

e deu como sinal, para os homens, o rito da circuncisão. 

O sinal mostrava que Deus prometeu ser Seu Deus, e 

desejava que eles fossem Seu povo (Êx 12.47-48).  

 

Foi um sinal visível indicando membresia. Somente 

aqueles que tinham o sinal guardavam o sábado e 

observavam a ordenança anual de comer a Páscoa.      

Por estes sinais, era fácil para outros distinguirem os 

israelitas. Ficou claro que esta era uma comunidade 

com quem Deus, pela Sua providência e graça, teve um 

relacionamento especial.  

 

É fácil ver a ligação com os dois sacramentos do 

evangelho dado por Jesus: o batismo e a santa ceia 

(que vamos estudar sobre as Ordenanças). São dois 

sinais indicativos de que pertencemos à comunidade 

divina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebreus 11:8 - Pela fé Abraão, 

quando chamado, obedeceu e 

dirigiu-se a um lugar que mais 

tarde receberia como herança, 

embora não soubesse para onde 

estava indo.  

 

Efésios 1:3,4 - 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.  

 

Gênesis 17:7,10,11 - Estabelecerei 

a minha aliança como aliança 

eterna entre mim e você e os seus 

futuros descendentes, para ser o 

seu Deus e o Deus dos seus 

descendentes. 

10-11 - Esta é a minha aliança 

com você e com os seus 

descendentes, aliança que terá 

que ser guardada: Todos os do 

sexo masculino entre vocês serão 

circuncidados na carne. Terão 

que fazer essa marca, que será o 

sinal da aliança entre mim e 

vocês. 

TEXTOS BÍBLICOS 
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TEXTOS BÍBLICOS 
 

 

Gênesis 17:26-27 - Abraão e seu 

filho Ismael foram circuncidados 

naquele mesmo dia. E com 

Abraão foram circuncidados 

todos os de sua casa, tanto os 

nascidos em casa como os 

comprados de estrangeiros. 

 

Romanos 9:6-8 - Não pensemos 

que a palavra de Deus falhou. Pois 

nem todos os descendentes de 

Israel são Israel. Nem por serem 

descendentes de Abraão 

passaram todos a ser filhos de 

Abraão. Ao contrário: “Por meio 

de Isaque a sua descendência 

será considerada”. Noutras 

palavras, não são os filhos naturais 

que são filhos de Deus, mas os 

filhos da promessa é que são 

considerados descendência de 

Abraão. 

 

 

III. Distinção entre membro nominal e verdadeiro  

 

Na história do AT, é claro que dentro daquela 

comunidade visível, há uma distinção entre membro 

nominal e verdadeiro, entre aquele que professa e 

aquele que pratica (vista também no Novo Testamento). 

Na família de Abraão todos os homens foram 

circuncidados (Gn 17.26-27), mas veja o comentário de 

Paulo: “nem todos os de Israel são de fato israelitas” (Rm 

9.6-8).  

 

Entre todos os membros da casa de Abraão, somente 

Isaque foi o descendente verdadeiro. Não foi por causa 

do sinal externo de circuncisão que Isaque conseguiu 

fazer parte da herança divina, pois todo o povo possuía 

a circuncisão e a descendência de Abraão. Isaque 

possuía ainda a eleição, a promessa de Deus e um 

nascimento sobrenatural. Em Romanos 4.9-17, Paulo 

argumenta que Abraão gozava das bênçãos da 

justificação pela fé antes de ser circuncidado.  

 

Por isso é muito importante diferenciar entre o nominal e 

o genuíno, entre a igreja visível e a igreja invisível, entre a 

igreja formal cuja membresia pode ser numerada e a 

membresia espiritual, só conhecida por Deus. 

 

 

APLICAÇÃO 

 

Os verdadeiros membros da igreja (com letra maiúscula) 

não são aqueles que somente são batizados, mas 

aqueles que realmente são nascidos de novo, 

produzindo o fruto do Espírito. 
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TEXTOS BÍBLICOS 
 
Êxodo 6:6,7 - “Por isso, diga aos 

israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei 

do trabalho imposto pelos egípcios. Eu 

os libertarei da escravidão e os 

resgatarei com braço forte e com 

poderosos atos de juízo. 7 Eu os farei 

meu povo e serei o Deus de vocês. 

Então vocês saberão que eu sou 

o Senhor, o seu Deus, que os livra do 

trabalho imposto pelos egípcios.  

 

Êxodo 12:6 - Guardem-no até o 

décimo quarto dia do mês, quando 

toda a comunidade de Israel irá 

sacrificá-lo, ao pôr-do-sol. 

 

Salmo 74:2 - Lembra-te do povo que 

adquiriste em tempos passados, da 

tribo da tua herança, que resgataste, 

do monte Sião, onde habitaste. 

 

Atos 28:20 - Por essa razão pedi para 

vê-los e conversar com vocês. Por 

causa da esperança de Israel é que 

estou preso com estas algemas. 

 

Êxodo 19:5 - Agora, se me 

obedecerem fielmente e guardarem 

a minha aliança, vocês serão o meu 

tesouro pessoal dentre todas as 

nações. Embora toda a terra seja 

minha. 

 

1 Reis 19:10,18 - Ele respondeu: “Tenho 

sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus 

dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a 

tua aliança, quebraram os teus 

altares, e mataram os teus profetas à 

espada. Sou o único que sobrou, e 

agora também estão procurando 

matar-me”. 

18 - No entanto, fiz sobrar sete mil em 

Israel, todos aqueles cujos joelhos não 

se inclinaram diante de Baal e todos 

aqueles cujas bocas não o beijaram”. 

 

 

IV. A redenção de Israel - Êxodo 6.6-7; 12.1-51 

 

Conhecemos bem a história do povo de Israel na 

escravidão – o povo que Deus escolheu para ser o Seu 

povo estava na escravidão e tinha que ser redimido (Êx 

6.6-7). Foi assim que Deus instituiu a Páscoa, lembrando-

nos que o povo foi redimido pelo sangue do cordeiro. É 

interessante observar que foi neste contexto que 

encontramos a primeira referência à igreja no AT 

 

– “todo o ajuntamento da congregação” (Êx 12.6). Foi 

quando Israel sob o sangue do cordeiro tinha de comer 

o cordeiro pascal (Sl 74.2; At 28.20; Êx 19.5).  

 

V. O remanescente fiel  

 

Quando estudamos a história do povo de Deus 

discernimos a emergência da ideia de um grupo 

remanescente fiel que deseja obedecer à Sua Palavra 

(cuja membresia é visível somente a Deus), no meio da 

comunidade de Israel. Este é o verdadeiro povo de 

Deus.  

 

1. Elias - 1Reis 19.10,18 

 

Elias achava que estava sozinho, mas havia sete mil 

homens que não eram visíveis ao homem, somente a 

Deus. Temos que reconhecer que nem nós, nem nossos 

líderes, como Elias, podemos dizer quem e quantos são 

os membros fiéis. A igreja é visível somente a Deus. 
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2. Isaías  

 

No tempo dele os israelitas estavam formando alianças 

com poderes estrangeiros, consultando necromantes 

(como há membros de igrejas hoje que consultam 

horóscopos!). Isaías formou um grupo de discípulos fiéis a 

Deus e à Sua Palavra (Is 8.16-20).  

 

Na história da igreja, várias vezes tem surgido este tipo 

de movimento, como, por exemplo, o dos Reformadores 

do século 16, que não agiram contra um mundo 

degenerado, mas contra uma igreja corrupta.  

 

Atentemos para o fato de que a base é sempre “a lei e 

o testemunho” dados por Deus. 

 

 

 

 

Conclusão  

 

Assim notamos que no Antigo Testamento, quando o 

povo estava no exílio na Babilônia, foi somente uma 

minoria, unida, não meramente por raça, mas por fé em 

e devoção a Jeová, que respondeu ao desafio de voltar 

a Jerusalém e reconstruir o templo. Subsequentemente 

os judeus da Dispersão deram boas-vindas a seus cultos 

na sinagoga proselitista entre as nações gentílicas. Tudo 

isso foi usado para demonstrar que a membresia no 

verdadeiro Israel não era racial, ou simplesmente 

participação ritual em algumas cerimônias, mas algo do 

coração e da sua condição espiritual – assim o povo de 

Deus começa a ter uma visão de “todas as famílias da 

terra”. 

 

 

 

 
 

Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja                

Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. Kindle Edition. 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS 
 

Isaías 8:16-20 - Guarde o 

mandamento com cuidado e sele 

a lei entre os meus discípulos. 
17 Esperarei pelo Senhor, que está 

escondendo o seu rosto da 

descendência de Jacó. 

Nele porei a minha esperança. 
18 Aqui estou eu com os filhos que 

o Senhor me deu. Em Israel somos 

sinais e símbolos da parte 

do Senhor dos Exércitos, que 

habita no monte Sião. 
19 Quando disserem a vocês: 

“Procurem um médium ou alguém 

que consulte os espíritos e 

murmure encantamentos, pois 

todos recorrem a seus deuses e 

aos mortos em favor dos 

vivos”, 20 respondam: “À lei e aos 

mandamentos!” Se eles não 

falarem conforme esta palavra, 

vocês jamais verão a luz! 

 

 

 

 


