
A Igreja de Cristo 
 

Mt 16:18,19 
   

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela, 19 dar-te-ei as chaves do reino dos 
céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o 

que desligares na terra será desligado nos céus. 
 
 

Essa é a revelação de Jesus, aos seus discípulos, acerca de quem 
nós somos:  
 

a) Somos o único organismo vivo capaz de derrotar o inferno e 
barrar as obras de satanás. 

b) Somos a única instituição humana edificada sobre o nome e o 
poder de Jesus Cristo. 

c) Temos o poder de ligar e desligar nos céus, segundo a 
vontade de Deus. 

 
Quando Deus nos olha, nos vê com olhos de Pai amoroso. Com 
certeza, somos para Deus a Sua Igreja. 
 
A Bíblia nos mostra quem somos aos olhos de Deus e certamente 
Ele espera que apresentemos esses atributos.   

 
01. Família de Deus - Ef 2:19  Assim, já não sois estrangeiros e 
peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de 
Deus. 
 
Como família, deve haver entre nós, sempre e naturalmente: 
  
. Perdão – Nenhum irmão pode conviver bem com outro, enquanto 
não olhar nos olhos e pedir perdão ou liberar perdão. 
 
. Cuidado mútuo – Uns cuidam dos outros mesmo. Na doença, na 
necessidade financeira, nos problemas familiars, etc…    
 
. Respeito – Saber até aonde podemos ir na vida um do outro. 
Guardar a privacidade. Não confundir a intimidade com liberdade 
exessiva.   
 
. Amor – O amor entre irmãos pode ser expressado de várias 
maneiras.  Uns são mais afetuosos, outros mais tímidos em se 
expressarem, mas, com certeza, quem ama seus irmãos: não fala 
mau, não destroi a reputação, não mata espiritualmente, não tira 
proveito, não inveja a posição do outro, não planeja vingança, etc…  



 
. Fidelidade – Davi e Jonatas eram chegados como irmãos, então, 
um guardava a vida do outro. E essa fidelidade se estendeu até as 
gerações futuras. Quem é fiel a seus irmãos, antes de acreditar em 
palavras alheias, primeiro vai ter com seu irmão para olhar nos 
olhos e ouvir a sua versão.  
 
 
02. Herdeiros - Rm 8:17  Ora, se somos filhos, somos também 
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se 
com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 
 
Ef 3:6  ...a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do 
mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus 
por meio do evangelho; 
 
Somos colocados por Deus, no mesmo nível de Cristo. Então, como 
herdeiros:  
 
. Temos que olhar para as promessas que herdaremos e desejar 
obtê-las.  
 
. Temos que honrar o nome do nosso Pai.  
 
. Temos que zelar por tudo que Deus tem colocado em nossas 
mãos.  
 
 
03. Servos - Ap 1:1  Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe 
deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve 
devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu 
anjo, notificou ao seu servo João, 
 
1Pe 2:16  como livres que sois, não usando, todavia, a 
liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de 
Deus. 
 
Deus tem prazer em revelar seus planos aos seus servos. Por isso, 
como servos de Deus:  
 
. Devemos estar sempre prontos para aceitar e cumprir a Sua 
vontade. 
 
. Não devemos medir esforços para agradá-lo e honra-lo. 
 
. Temos que ter plena consciência de que é Ele quem comanda. 
 
. Temos que colocar a seu serviço tudo o que possuímos. 



04. Noiva - Ap 21:9  Então, veio um dos sete anjos que têm as 
sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, 
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro; 
 
Jo 3:29  O que tem a noiva é o noivo; o amigo do noivo que 
está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do 
noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. 
 
Somos comparados a uma noiva em relação a Cristo, porque Ele 
dividirá conosco tudo o que recebeu do Pai, por ter sido obediente 
até a cruz. 
 
. Como noiva, temos que nos manter consagrados a Cristo. 
 
. Temos que deixar o Espírito Santo (companheiro do Noivo) nos 
adornar para Ele, mantendo nossa botija de azeite sempre cheia. 
 
. Temos que ter a postura de quem já tem um único dono. 
 
 
05. Exército - Jl 2:11  O SENHOR levanta a voz diante do seu 
exército; porque muitíssimo grande é o seu arraial; porque é 
poderoso quem executa as suas ordens; sim, grande é o Dia do 
SENHOR e mui terrível! Quem o poderá suportar? 
 
1Cr 11:9  Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o 
SENHOR dos Exércitos era com ele. 
 
. Como exército, temos que estar prontos para lutar as batalhas do 
reino de Deus. 
 
. Temos que nos preparar com estratégias e muito treinamento com 
as armas espirituais (a Palavra, a oração, o jejum, a humildade, o 
amor). 
 
. Temos que guerrear juntos, unidos uns aos outros. Sozinhos não 
seremos um exército. Não existe exército de um só homem. Temos 
que valorizar cada irmão como parte importante na comunidade dos 
salvos em que fomos chamados. 
 
. Temos que aprender a ouvir claramente e seguir somente as 
ordens de Deus.  
 
 
06. Edifício - 1Co 3:9  Porque de Deus somos cooperadores; 
lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 
 



Ef 2:21  ...no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para 
santuário dedicado ao Senhor... 
 
Nunca devemos esquecer por que somos comparados a um prédio, 
ou a uma casa, porque existimos para servir de morada santificada 
ao Senhor. 
 
. Como Edifício, temos que estar sendo constantemente edificados, 
a fim de que Deus possa cada vez mais habitar em nós, sentindo 
prazer na moradia que oferecermos a Ele.  
 
. Assim como num edifício, só há lugar para pedras que se 
encaixem umas nas outras. Pedras que se liguem pela argamassa, 
até formarem um edifício e não um amontoado de pedras preciosas. 
 
 
07. Lavoura - 1Co 3:9  Porque de Deus somos cooperadores; 
lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 
 
Lc 8:5  Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma 
parte caiu à beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a 
comeram. 
 
Somos comparados a uma lavoura, porque o Espírito Santo 
trabalhará duro e sempre em nossas vidas, para extrair o melhor 
para Deus.  
 
. Como lavoura, temos que suportar o trabalho de Deus, moldando 
nosso caráter e quebrando o nosso orgulho (arando a terra). 
 
. Temos que ter o coração fértil para recebermos toda semente que 
Deus desejar plantar em nossa vida. 
 
. Temos que dar frutos bons, que produzirão boas sementes e que 
glorificarão o nome de Deus. 
 
 
Conclusão 
 
Hoje, neste dia em que Celebramos a Ceia do Senhor, vamos 
reafirmar nosso pacto de sermos a Igreja de Cristo. 
 
Vamos renovar a nossa Aliança com Deus e entre nós, pelo 
precioso sangue de Jesus. 


