
 

Palavra e compartilhar 
Lição 1 | A igreja
Introdução 
A igreja é lugar de experiências marcantes, principalmente para aqueles que já estão no corpo de Cris-
to a algum tempo, e com certeza será para aqueles que estão se aproximando agora! 
 
Para os mais saudosistas vale lembrar dos acampamentos, ensaios de dança, teatro, vigílias, viagens 
missionárias, as boas risadas que acumulamos ao longo das saídas pós culto

Fazer parte da igreja de Cristo, sem sombra de dúvida, é a experiência que mais nos permite acumular 
histórias, mas muito mais do que isso, no corpo de Cristo é onde podemos dar vazão para o que vive-
mos em Cristo Jesus (última série que ministramos “Jesus, meu amigo”). A experiência da salvação se 
concretiza com este envolvimento que temos na igreja.

A igreja, este lugar irresistível que estamos falando é o lugar onde se unem pessoas, propósitos, so-
nhos. A igreja é o lugar onde nos encontramos como pessoas em Deus para que juntos possamos nos 
relacionar com o Senhor. 
 
A primeira pergunta seria então: O que é igreja?
Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do in-
ferno não prevalecerão contra ela. 
Mateus 16:18

A Palavra do grego EKKLESIA, usada na bíblia para definir igreja foi usada pela primeira vez por Jesus 
(profeticamente) no texto de Mateus 16 e que depois volta ser usada apenas em Atos 2: 47 quando a 
igreja já havia sido estabelecida após o Pentecostes.  
 
EKKLESIA (grego) Significa: 
uma reunião de cidadãos [de uma cidade] chamados para fora de suas casas e para dentro de algum 
lugar público; uma assembleia ou reunião para discutir assuntos de ordem pública e social. Os chama-
dos eram aqueles que tinham direto de cidadão 

Espiritualmente o Ap. Paulo fala da igreja como reunião dos que foram justificados, crentes em Jesus 
(simplificando). Aqueles que foram chamados para fora do mundo e para dentro do Reino de Deus 
 
A igreja é o fruto do ministério de Jesus! É a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra em ou-
tras palavras a  igreja é de Jesus 

No livro de Atos vemos a igreja que Jesus havia profetizado sendo estabelecida por meio dos discípu-
los com o derramar do Espírito Santo inicialmente nas casas, mas a medida que o evangelho avança 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



ela começa a se estabelecer nos templos, sinagogas e lugares amplos nas cidades dos gentios, inclu-
sive em templos, antes pagãos. Por meio das viagens missionárias, ela deixa de ser um ajuntamento 
de judeus e passa a ser um corpo de filhos de Deus, chamados cristãos 

Quais sãos as bases que a igreja de Cristo é edificada? (Recomendo que Leia o Livro de Atos)
1. Espírito Santo 
2. Unidade do Corpo 
3. Distribuição das atribuições 
4. Dons 
5. Trabalho 
6. Evangelismo 

Conclusão 
E como esta história continua? Vamos descobrir juntos nesta série de  8 Lições! Hoje vamos comparti-
lhar um pouco sobre a importância da igreja em nossas vidas.

Perguntas  
1. Qual é a importância e o papel da Igreja de Cristo em sua vida?
2. Qual seu envolvimento com a igreja hoje?


