Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja – Idealizada por Deus
A Igreja ocupa lugar peculiar na história. Parece estranho, mas esta reunião em sua casa já
estava planejada antes da fundação do mundo.

I. A Igreja Idealizada
A ideia de igreja não é recente, sua origem se dá após a ressurreição de Cristo. A igreja
nada mais é do que o ajuntamento dos salvos, uma família, irmãos salvos em Cristo. A salvação, a
igreja, a filiação, tudo planejado e não é fruto do acaso!
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29”
muitos irmãos são uma família, a esta família dá-se o nome de igreja. Abaixo alguns versículos que
confirmam a idealização do Senhor.
●

O Deus tremendo deixou para revelar seu plano nos tempos de Paulo, Jesus,

nosso irmão mais velho, veio publicar o ideal de Deus - Rm 16.25-27 Ora, àquele que é
poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, 26 Mas que se
manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do
Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé;
glória

por

●

Jesus

2 Tm 1.8-12;

Cristo
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para

27

todo

Ao único Deus, sábio, seja dada
o

sempre.

Amém.

Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso

Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes participa das aflições do evangelho
segundo o poder de Deus,

9

Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não

segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada
em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 10 E que é manifesta agora pela aparição de
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nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção
pelo evangelho; 11 Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios. 12
Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em quem
tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia.
Judeus sempre acharam que tudo foi planejado em volta deles, por eles e para eles, mas
Deus tinha que escolher um povo para publicar ao mundo sua mensagem e este povo seria
o Judeus, não porque eram especiais, mas porque alguém tinha que ser escolhido e para ser
visto por outros povos. Deus em Abraão, criou os judeus para serem mensagem ao mundo
da existência do Deus verdadeiro- Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa
sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes
estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Pois, que nação há tão
grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o
invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda
esta

lei
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que

hoje

ponho
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vós?

Deuteronômio

4:6-8.

Tt 1.2,3 2 Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,

prometeu antes dos tempos dos séculos; 3 Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela
pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador;

●

1 Pe 1.10-12

10

Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os

profetas que profetizaram da graça que vos foi dada,

11

Indagando que tempo ou que

ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente
testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de
seguir. 12 Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam
estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado
do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.

●

1 Pe 19-20

19

Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro

imaculado e incontaminado,

20

O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda

antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós;
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Tudo que foi feito, foi feito da forma que foi feita por amor a nós! Não somente a você
como individuou, mas nós como povo santo!
●

Gl 4.44 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido

de mulher, nascido sob a lei, estava guardado e que agora se manifesta através das
Escrituras. Deus havia planejado e na “plenitude dos tempos” enviou Seu Filho. Somos
irmão gerados por meio de Jesus Cristo e unidade planejada desde sempre.

Reflexão
Viva na terra o que Deus planejou no céu. Uma família eterna.
Como bem diz a canção: “Se você recebeu um novo coração do pai, coração regenerado,
coração transformado, inspirado por Jesus, é natural como fruto deste novo coração sermos um
corpo bem ajustado, totalmente ligado, unido e vivendo em amor. Uma família sem qualquer
falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do senhor, uma família vivendo o compromisso,
do grande amor de cristo!” Ainda que nossos irmãos errem conosco, ainda sim são irmãos! Nossa
unidade está em Cristo e não mais na capacidade de acerto do outro para comigo!
Juntos em Cristo até a eternidade! Amém.
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