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29  eu sei que, depois da minha partida, entre 

vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão 

o rebanho. 30  E que, dentre vós mesmos, se 

levantarão homens falando coisas pervertidas 

para arrastar os discípulos atrás deles. 31  

portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três 

anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com 

lágrimas, a cada um. 32 agora, pois, 

encomendo-vos ao senhor e à palavra da sua 

graça, que tem poder para vos edificar e dar 

herança entre todos os que são santificados. 

Atos 20 
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1 assim como, no meio do povo, surgiram falsos 

profetas, assim também haverá entre vós falsos 

mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, 

heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem 

o soberano senhor que os resgatou, trazendo 

sobre si mesmos repentina destruição. 2  E 

muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por 

causa deles, será infamado o caminho da 

verdade; 3 também, movidos por avareza, farão 

comércio de vós, com palavras fictícias; para eles 

o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua 

destruição não dorme. 

2 Pe 2 
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AULAS 

Aula I:    Igreja é a reunião dos filhos de Deus ao      

    redor de Jesus Cristo  

  

Aula II:   A Igreja, sendo uma entidade espiritual,  

    espelha numa determinada localidade o  

    próprio Deus e seus propósitos 

  

Aula III:  A Igreja como Corpo de Cristo é indivisível. 

  

Aula IV: Deus ama a Igreja e deseja mantê-la saudável 

     através da disciplina bíblica. 
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AULAS 

Aula V:  Jesus Cristo como Cabeça da Igreja distribui         

   aos membros do Corpo, dons, responsabilidades  e    

   ministérios, para edificação uns dos outros e  para   

   crescimento. 

  

Aula VI: Jesus Cristo como Cabeça da Igreja exerce  Seu   

   governo através de homens que Ele mesmo capacita e 

   que são reconhecidos pela Igreja como líderes. 

  

Aula VII: A Igreja como Corpo de Cristo experimenta o     

    crescimento que vem de Deus  tanto individualmente 

    como coletivamente. 

  

Aula VIII: A Igreja foi capacitada e habilitada por Cristo a viver 

     piedosamente diante de qualquer adversidade ou    

     perseguição. 
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O que você pensa sobre a Igreja?  
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“Edificarei a minha Igreja”  
(Mt 16.15-18)  

Em que Jesus pensava quando disse: 

? 
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I. Igreja é a reunião dos filhos de Deus 

ao redor de Jesus Cristo  

1)  O vocábulo  

Ekklesia, as, n , composta de:  

Ek = de, de dentro de 

klesia = chamados,  “chamados para fora”.  
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2)  O conceito  

“A igreja consiste de crentes em Jesus 

Cristo, batizados no nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo, compromissados uns 

aos outros em amor, e chamados para fora 

deste mundo a fim de viverem em uma 

comunhão de adoração, cuidado e 

testemunho”. – (Ed Hayes) 
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3)  O significado cristão da palavra  

a) Organismo  

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                                 Mat 16.18  

...que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche 

 todas as coisas, em toda e qualquer circunstância.  
                                                                         Ef 1.23  
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Simão nos expôs como Deus, no princípio, 

voltou-se para os gentios a fim de reunir 

dentre as nações um  povo para o seu 

nome.                           At 15.14  
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b) Organização.  

41 Os que aceitaram a mensagem foram 

batizados, e naquele dia houve um acréscimo 

de cerca de três mil pessoas.42 Eles se 

dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 

comunhão, ao partir do pão e às orações.  

                                                             At 2  
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A) A Igreja é uma reunião de cristãos  

Igreja não é prédio;  

Igreja não é denominação;  

Igreja não é individualizada.  
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B. É uma convocação só para cristãos.  

1. O incrédulo não pertence à Igreja  

2. Igreja é uma reunião privativa 

Contudo, aos que o receberam, aos que 

creram em seu nome, deu-lhes o direito de 

se tornarem filhos de Deus,                                            

       Jo1.12  
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Há três compromissos básicos da Igreja:  

1º) Compromisso coletivo com a Pessoa de Cristo.  

12 Ora, assim como o corpo é uma unidade, 

embora tenha muitos membros, e todos os 

membros, mesmo sendo muitos, formam um só 

corpo, assim também com respeito a Cristo. 13 Pois 

em um só corpo todos nós somos batizados em um 

único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer 

escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber 

de um único Espírito  

     1 Cor 12 
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Quero, porém, que entendam que o cabeça 

de todo homem é Cristo, e o cabeça da 

mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é 

Deus.      1 Co 11.3  

 

...e não retendo a cabeça, da qual todo o 

corpo, suprido e bem vinculado por suas 

juntas e ligamentos, cresce o crescimento 

que procede de Deus.                                                              

      Col 2.19  
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 2º) Compromisso de interdependência com 

 o Corpo de Cristo.  

14 O corpo não é feito de um só membro, 

mas de muitos. 15 Se o pé disser: “Porque 

não sou mão, não pertenço ao corpo”, nem 

por isso deixa de fazer parte do corpo.                                                   

       1 Cor 12 
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Antes, seguindo a verdade em amor, 

cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 

Cristo. 16 Dele todo o corpo, ajustado e unido 

pelo auxílio de todas as juntas, cresce e 

edifica-se a si mesmo em amor, na medida 

em que cada parte realiza a sua função.  

               Ef 4.15  



Dependência 

Independência 

Interdependência 

Seu Compromisso c/ a Igreja  
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3º) Compromisso coletivo com os 

mandamentos  de Cristo  
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C) A Igreja é em função de Jesus Cristo. 

22 Deus colocou todas as coisas debaixo de 

seus pés e o designou como cabeça de 

todas as coisas para a igreja, 23 que é o seu 

corpo, a plenitude daquele que enche todas 

as coisas, em toda e qualquer circunstância. 

      Ef 1.22,23 
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15 Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de 

toda a criação,16 pois nele foram criadas todas as coisas 

nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 

tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as 

coisas foram criadas por ele e para ele. 17 Ele é antes de 

todas as coisas, e nele tudo subsiste. 18 Ele é a cabeça do 

corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogênito de 

entre os mortos, para que e, tudo tenha a supremacia.19 

Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a 

plenitude, 20 e por meio dele reconciliasse consigo todas 

as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão 

no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado 

na cruz.  

Cl 1.15-20 
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I. Igreja é a reunião dos filhos de 

Deus ao redor de Jesus Cristo  

A. A Igreja é uma reunião de cristãos  

B. É uma convocação só para cristãos.  

C. A Igreja é em função de Jesus Cristo. 
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a) A adoração afeta cada área da nossa 

vida.  

1. Adoração 
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1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas 

misericórdias de Deus que se ofereçam em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; 

este é o culto racional de vocês.  2 Não se 

amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus.  

       Rm 12 
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• Superior - Hb 13.15 

 

b) As três dimensões de culto aceitável: 

• Exterior - Rm 14.18 

• Interior – Jo 4.24  
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d) O elemento chave é a atitude do 

coração do adorador diante de Deus  

Jo 4.20-24 

 

c) Culto não é ritual 

 

Deus é espírito; e importa que os seus 

adoradores o adorem em espírito e em verdade. 

Jo 4.24 
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Cultuar de forma errada  

(Ex 32.7-9; Dt 4.14-19; 1 Jo 1.1-3 

e) Quatro categorias de adoração falsa 

 
Cultuar falsos deuses  

(Ex 34.14; Is 48.11; Rm 1.21;At 17.29) 
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e) Quatro categorias de adoração falsa 

 
Cultuar à nossa própria maneira  

(Mt 15.3; Dt 4.2; 12.32); 

Cultuar com atitude errada   

(Ml 1.7-10; Am 5.21-14; Os 6.4-6; Is 1.11-15 
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2. Confissão  

7 Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 

temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 

Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8 Se 

afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-

nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 9 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para perdoar os nossos pecados e nos 

purificar de toda injustiça.                                             

       1 Jo 1 
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3. Direção  

19 Portanto, vocês já não são estrangeiros nem 

forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros 

da família de Deus,  20 edificados sobre o 

fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus 

Cristo como pedra angular,  21 no qual todo o 

edifício é ajustado e cresce para tornar-se um 

santuário santo no Senhor.  22 Nele vocês também 

estão sendo juntamente edificados, para se tornarem 

morada de Deus por seu Espírito.                                   

        Ef 2 
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4. Instrução 4.2-3) 

 
10 A intenção dessa graça era que agora, mediante 

a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se 

tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas 

regiões celestiais,  11 de acordo com o seu eterno 

plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso 

Senhor, 12 por intermédio de quem temos livre 

acesso a Deus em confiança, pela fé nele.                              

        Ef 3 
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4. Instrução  

 

Vocês, porém, são geração eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 

de Deus, para anunciar as grandezas 

daquele que os chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz.  

      1 Pe 2.9 



Igreja Batista Cidade Universitária 

4. Instrução  

2 Sejam completamente humildes e dóceis, 

pacientes, suportando uns aos outros em 

amor.  3 Façam todo o esforço para 

conservar a unidade do Espírito pelo vínculo 

da paz.  

       Ef 4 
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Aplicação:  

 Culto é adoração ao Senhor e não deve se 

concentrar no homem. 

 Quando for ao culto comunitário: 

 - Leve um conceito de Deus 

 - Leve um sacrifício espiritual 

 Pertencer ao Corpo envolve compromisso 

com Ele. Você se sente corpo? 


