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PROPÓSITO E VALOR  
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Aula VII:  

A Igreja como Corpo de Cristo 

experimenta o crescimento que vem de 

Deus  tanto individualmente como 

coletivamente. 
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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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A Igreja é a assembleia dos filhos 

de Deus ao redor de Jesus Cristo. 

a) Sua origem é divina  

b) Sua constituição é divina  

c) Sua missão é divina  
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Sua origem e constituição:  

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.             

      Mt 16.18 
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Significado Cristão 

Organismo 

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. 

      Ef 1.22,23 
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Organização 

Os que aceitaram a mensagem foram  

batizados, e naquele dia houve um  

acréscimo de cerca de três mil pessoas. 

Eles se dedicavam ao ensino dos  

apóstolos e à comunhão, ao partir do pão  

e às orações.  

      At 2.41,42 
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Sua Missão é Divina  

Atos 

Por que a igreja existe no mundo. 

Epístolas 

Por que a igreja existe como  

comunidade congregada. 



Eclesiologia 

Oswaldo Carreiro 

A Igreja é a assembleia de 

Deus ao redor de Jesus Cristo 

para cumprir a  

Grande Comissão 



Eclesiologia 

Oswaldo Carreiro 

• 2.42-47 
• 4.1-4 
• 5.12-16 
• 6.1-7 
• 11.19-30 

Identificar nos textos bíblicos, aspectos 
presentes no crescimento da igreja no 
livro de ATOS: 
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 “Foi-me dada toda a autoridade nos céus 

e na terra. Portanto, vão e façam  

discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o 

que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 

com vocês, até o fim dos tempos”. 

      Mt 28.18-20 

A Grande Comissão: 
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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. Farei de você um grande  

povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o  

seu nome, e você será uma bênção. 

Abençoarei os que o abençoarem e  

amaldiçoarei os que o amaldiçoarem;  

e por meio de você todos os povos da  

Terra serão abençoados.            

      Gn 12.1-3 
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“O Antigo Testamento prenunciava a 

Grande Comissão. O ensino diário de 

Jesus antecipava isto. Seu frequente 

ministério, livre de preconceitos entre 

tanto samaritanos como gentios, tinha 

dado aos discípulos uma demonstração 

na vida real de como executar a tarefa. 

Agora, Ele adicionou Sua autoridade e 

presença – se eles obedecessem!”     

          Don Richardson 
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O Mandamento em Atos 1.8 

Mas receberão poder quando o 

Espírito Santo descer sobre 

vocês, e serão minhas 

testemunhas em Jerusalém, em 

toda a Judéia e Samaria, e até os 

confins da terra.   
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Jerusalém 

Judéia 

Samaria 
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Atos 1.8 

Jerusalém 

Judéia 

Samaria 

Gentios 

Confins da Terra 

E 

Não 

Ou ou Depois 



Eclesiologia 

Oswaldo Carreiro 

 Por meio de Paulo 

  

     Mas o Senhor disse a Ananias: 
“Vá! Este homem é meu 
instrumento escolhido para 
levar o meu nome perante os 
gentios e seus reis, e perante o 
povo de Israel.                                 
      At 9.15 
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Por meio de Pedro 
 

  E ouvindo eles estas cousas 
apaziguaram-se e glorificaram a 
Deus, dizendo: Logo, também 
aos gentios foi por Deus 
concedido o arrependimento 
para vida.  

                                        Atos 11.18 



Eclesiologia 

Oswaldo Carreiro 

RISCOS E OPOSIÇÃO 

“Todo crente sabia que, mais cedo 

ou mais tarde, deveria 

testemunhar a sua fé ao custo da 

sua vida”.             

                                    Stephen Neil 
(A History of Christian Missions, Penguin, 1964, pg. 43)  
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Pois quem quiser salvar a 

sua vida, a perderá, mas 

quem perder a sua vida por 

minha causa, a encontrará.  

                                    Mt 16.25 
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Agora, pois, já nenhuma 

condenação há para os que 

estão em Cristo. 

     Rm 8.1 
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Porque para mim o viver é 

Cristo e o morrer é lucro. 

                                 Fp 1.21   
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Seja forte e lutemos com 

bravura pelo nosso povo e 

pelas cidades do nosso Deus. 

E que o SENHOR faça o que for 

de sua vontade”. 

                              2 Sm 10.12 

Joabe ....... Por AMOR ao Senhor 
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Ester ....... Por AMOR ao Senhor 

Vá reunir todos os judeus que estão 

em Susã, e jejuem em meu favor. 

Não comam nem bebam durante três 

dias e três noites. Eu e minhas 

criadas jejuaremos como vocês. 

Depois disso irei ao rei, ainda que 

seja contra a lei. Se eu tiver que 

morrer, morrerei. 

                                               Ester 4.16 
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Sadraque ....... Por AMOR ao Senhor 

Se formos atirados na fornalha em 

chamas, o Deus a quem prestamos 

culto pode livrar-nos, e ele nos 

livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se 

ele não nos livrar, saiba, ó rei, que 

não prestaremos culto aos teus 

deuses nem adoraremos a imagem 

de ouro que mandaste erguer. 

                                           Dn 3.17,18 
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Paulo ....... Por AMOR ao Senhor 

Todavia, não me importo, nem 

considero a minha vida de valor 

algum para mim mesmo, se tão 

somente puder terminar a corrida e 

completar o ministério que o Senhor 

Jesus me confiou, de testemunhar 

do evangelho da graça de Deus.                            

       At 20.24 
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Eu e você ....... Por AMOR ao Senhor 

De fato, todos os que desejam 

viver piedosamente em Cristo 

Jesus serão perseguidos.  

                                     2 Tm 3.12 
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“Aqueles que têm feito dos riscos 

do evangelho um estilo de vida se 

mostrarão mais dispostos a 

sofrer, quando não tivermos 

qualquer outra escolha.  

                                       John Piper  
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Portanto, saiamos até ele, fora 

do acampamento, suportando 

a desonra que ele suportou.  

Pois não temos aqui nenhuma 

cidade permanente, mas 

buscamos a que há de vir. 

                                 Hb 13.13-14 
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CHAMADO E PODER 

Os que tinham sido dispersos por 

causa da perseguição 

desencadeada com a morte de 

Estêvão chegaram até a Fenícia, 

Chipre e Antioquia, anunciando a 

mensagem apenas aos judeus.                                 

      At 11.19 
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Atos 13 

 

Barnabé, Simeão, Lúcio de 

Cirene, Manaem e Saulo. 

A Igreja em Antioquia 
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Enquanto adoravam o Senhor e 

jejuavam, disse o Espírito Santo: 

“Separem-me Barnabé e Saulo 

para a obra a que os tenho 

chamado”.  

                                               At 13.2 

CHAMADO E PODER 
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De Atália navegaram de volta a 

Antioquia, onde tinham sido 

recomendados à graça de Deus 

para a missão que agora haviam 

completado. Chegando ali, 

reuniram a igreja e relataram tudo o 

que Deus tinha feito por meio deles 

e como abrira a porta da fé aos 

gentios.                             

      At 14.26,27 
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“Separai-me agora a Barnabé e a 

Saulo para a obra a que os tenho 

chamado“. 

 “Vai para a terra que te mostrarei". 
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“Impondo sobre eles as mãos 

os despediram.”             

     At 13.3b 
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Enviados pelo Espírito Santo, 

desceram a Selêucia e dali 

navegaram para Chipre.  

      At 13.4 
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1) Formada por pessoas “comuns”  

2) Reconhecida como “cristã”  

3) Com visão missionária  

5) Que envia missionários  

4) Guiada pelo Espírito Santo 

A Igreja em Antioquia 
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“Chamado missionário não é 

um ato voluntário, é uma 

obediência à visão do 

Senhor”.  

     John Stott 
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A igreja que ouvirá mais 

claramente a direção do 

Espírito na tarefa missionária 

será aquela que estiver 

consagrada à oração, ensino, 

serviço e compromisso com 

o Senhor. 
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Deus  

escolheu e capacitou  

a Sua Igreja para ser luz  

à todos os povos. A igreja que ouvirá 

mais claramente a direção do Espírito na 

tarefa missionária será aquela que 

estiver consagrada à oração, serviço, 

compromisso com o Senhor  

e com as Sagradas  

Escrituras. 


