Casas Abertas
Estudos Diversos
Igreja – Sua Direçao
A Igreja é de Cristo
Ele é o dono, Ele é o Cabeça.
Ef 1:22-23 Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o
designou como 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.
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Ef 2:19-22 Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o
fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra
angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um
santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente
edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
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Ele é seu fundador e quem a dirige. A ênfase nas Escrituras está claramente
sobre Cristo como o cabeça da Igreja e como foco na nossa fé. O cristianismo é
Cristo, sendo Ele o fundador da Igreja. Somente Cristo guia e governa a igreja como
seu verdadeiro Chefe e Líder - Cl 1.15-20 Ele é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação, 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. Ele
é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que
é a igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo
tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a
plenitude, 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.
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A Igreja é uma só, mas em suas “embaixadas” tem o dever de expressar em
determinada localidade o próprio Deus e seus propósitos. Ela está ligada a Deus,
portanto é o Corpo Visível de Cristo no mundo. A Igreja é o meio pelo qual Deus
fará convergir em Cristo todas as coisas. É o ideal do plano de Deus - Cl 1:22 Mas
agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para
apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, o
Alvo de Cristo é resgatar em nós, a imagem e semelhança do Pai - Cl 3:10 e se
revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem
do seu Criador.
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A origem da Igreja
De origem divina, a igreja está no coração de Deus - Mt 16b:18 “...e sobre
esta pedra edificarei (Ele mesmo fará, ele é a base) a (única) minha (a Igreja
existe para Jesus e pertence a Jesus.) Igreja (Convocação dos salvos)”

A natureza da igreja
De natureza divina, a bíblia esclarece que somos co-participantes da própria
natureza de Deus
2Pe 1:4 Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e
preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da
natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela
cobiça.
Ef 3:6 [A saber], que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo
corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho;

O ministério da igreja
A igreja é o instrumento que Deus está usando para operar no mundo. Este
instrumento tem em si o brilho de Deus. A igreja deve revelar que é verdadeiro o
testemunho de Deus, portanto a igreja deve assumir seu papel conscientemente,
diante do mundo (visível) ou tronos, soberanias, poderes, autoridades, principados e
potestades (invisíveis).
Ef 3:8-12 A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça
de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas
incompreensíveis de Cristo, E demonstrar a todos qual seja a comunhão do
mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por
meio de Jesus Cristo; Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de
Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, Segundo o
eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, No qual temos
ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Porque não temos que
lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos [lugares] celestiais.
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O destino da igreja
Cristo comprou, pagou, mas ainda não levou para Si. Enquanto isto, na
história, a Igreja está sendo preparada para ser apresentada a Ele e nada, nada,
nada poderá alterar o plano de Deus. O futuro da igreja portanto, é divino.
1Ts 4:13-18 Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto
aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm
esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que
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Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram.
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que
dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta
de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor
nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns
aos outros com estas palavras.
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Ap 21:9-10 Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das
últimas sete pragas aproximou-se e me disse: "Venha, eu lhe mostrarei a
noiva, a esposa do Cordeiro". Ele me levou no Espírito a um grande e alto
monte e mostrou-me a Cidade Santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte
de Deus.
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Reflexão:
1) A Igreja é uma invenção humana? Quem fundou a Igreja?
2) Qual é o instrumento que Deus escolheu para operar no mundo?
3) Você está consciente do papel da igreja diante da igreja, dos principados e
potestades? Você assumiu este ministério?
4) Qual é o futuro que Deus tem reservado para Sua Igreja? Onde você estará no
futuro?

Bibliografia
Comentário Bíblico Moody
Dicionário Strong Português
Comentário F. Davidson,
AtosIBCU

3

