Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja – Anunciada no Velho Testamento
Propósito do Estudo: Deus pensou em você e em nós, desde Abraão.
II. A Igreja anunciada no Velho Testamento
1) Na graça
A igreja vive hoje pela graça, graça de forma abundante. Mas anteriormente foi tipificada em casos
isolados no passado. A graça foi o plano original para o resgate da Igreja. “Graça, que é graça? A
palavra significa, em primeiro lugar, amor em exercício para com aqueles que são inferiores ao que
ama, ou que merecem justamente o contrário; é amor que se inclina condescendente, amor
paciente que perdoa. Depois significa os dons que tal amor proporciona; e ainda, o efeito desses
dons nas belezas de caráter e de conduta desenvolvidas nos que o recebem.” 1.
“A graça é algo em Deus que se encontra no âmago de todas as Suas atividades remidoras; é Deus
baixando-se e estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas de Sua majestade, a fim de tocar e
segurar a nossa insignificância e pobreza.” 2. “A graça é o amor que ultrapassa tudo quanto se
pensa exigir do amor. É o amor que, após cumprir as obrigações impostas pela lei, tem ainda
inexaurível tesouro de bondade.”3..

● A graça de forma pontual no Velho Testamento - Noé, porém, achou graça aos olhos do
Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações;
Noé andava com Deus. Gênesis 6:8,9

● A graça abundante e maravilhosa no Novo Testamento - Mas quando apareceu a
benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Não pelas obras de
justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem
da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente ele derramou
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sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador; Para que, sendo justificados pela sua graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:4-7

2) Na promessa
Em Abraão, a igreja foi pré-concebida.
● Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as
estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar; e a tua descendência possuirá
a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra;
porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22:17-18
Abraão como exemplo, foi justificado pela sua fé. Da mesma forma a Igreja será.
● E creu [fé] ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15:6
Como Abraão colheu segundo o desenvolvimento de sua fé, assim será com cada membro da
Igreja.
● Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se
comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga.
O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com quem o instrui.
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também
colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição; mas quem semeia para o
Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos. Gálatas 6:3-9
Abraão é exemplo de fé para Igreja. Com ele, a Igreja aprende que “Sem fé é impossível
agradar a Deus.”

3) Na Lei
Todas as verdades relativas a Igreja Deus estava tentando incutir na mente do povo. Jesus
mostrou que a lei foi o elementar. O “Eu porém vos digo” – não anula a lei, mas ultrapassa-a. É
impossível querer seguir a Cristo e não os Seus mandamentos. “A graça, portanto, caracteriza a era
presente, assim como a lei caracterizava uma era compreendida entre o Sinai e o Calvário. ‘Porque
a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.’ Esse
contraste, entre a lei como método e a graça como método, percorre toda a revelação bíblica da
graça. É, porém, importantíssimo e vital, observar que as Escrituras nunca, em nenhuma
dispensação, misturam esses dois princípios. A lei sempre tem posição e obra distinta é
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completamente diversa da posição e obra da graça.”4. A mensagem da lei, até hoje, é nos dizer que
sem algo mais ninguém será salvo, portanto aponta uma única saída, a Graça.
● Toda a lei se resume num só mandamento: "Ame o seu próximo como a si mesmo".
Gálatas 5:14
● Mateus Capítulo 5

4) Nos profetas
Observe como a mensagem não era e nunca foi exclusivista (apenas para os judeus), estendia-se a
todos:
● 2 Samuel: 22. 50. ...louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. - Bíblia
JFA Offline;
● Salmos: 18. 49. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu
nome. - Bíblia JFA Offline
● Romanos: 15. 8. Digo pois que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da
verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais; 9. e para que os gentios
glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto eu te louvarei entre
os gentios, e cantarei ao teu nome. 10. E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios, juntamente
com o povo. 11. E ainda: Louvai ao Senhor, todos os gentios, e louvem-no, todos os povos.
12. E outra vez, diz também Isaías: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger
os gentios; nele os gentios esperarão. - Rm 15.8-12.

As verdades estavam sendo ensinadas no V.T., mas chegam ao auge no tempo da Igreja. A própria
revelação escrita (sobre a igreja) de Deus termina com a Igreja.
● "Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim; fui achado pelos que não me
procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me
aqui.
O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é
bom, seguindo as suas inclinações; Isaías 65:1,2

Reflexão
A igreja, no Conselho de Deus, já existia desde antes da fundação do mundo; mas Ele
permitiu que as eras se fossem escoando até que achou por bem torná-la conhecida.”
Tudo começou com Lei, mas o propósito de Deus foi a Graça. Diante do rigor da Lei só resta desejar
a Graça. Diante da pena da Lei e do Ato de Cristo, só resta o amá-Lo. Amá-Lo, não por causa dos
presentes celestes, não por causa da realidade do inferno, mas por causa do Seu amor.
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Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19
Ef 2.8-10 — Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós,
é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.
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