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Hoje, no dia do seu batismo nas águas, é o momento propício para 
compartilharmos verdades sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 
 
Porém, você precisa ter no seu coração que, a verdade 
incontestável é aquela que tem suas raízes na Palavra de Deus, 
porque a Palavra de Deus é a verdade para todas as pessoas, em 
todos os tempos, em todos os lugares e em qualquer situação, 
mesmo para os que não a aceitem. 
 
Práticas diversas e doutrinas confusas, tem sido criadas por muitos 
ministérios e influenciado a Igreja.  
 
Na verdade, homens ansiosos por atingirem suas próprias 
idealizações criam artifícios, em nome de Deus e outros, 
despreparados, adotam essas práticas como modelo.  
 
Porém, um tesouro precioso é o Ministério enraizado na Palavra de 
Deus. Porque prega toda a verdade em qualquer situação e a 
qualquer pessoa, pois, seu interesse não estará no que as pessoas 
têm para oferecer, mas, no que elas possam se tornar nas mãos do 
Senhor. 
 
 

SEIS VERDADES SOBRE A IGREJA 
 

2 Coríntios 4.6,7 
“Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é 
quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a 

excelência do poder seja de Deus e não de nós”. 
 
 
 
01. Igreja é: Pôr de lado os nomes dos homens e falar de Jesus 
em toda oportunidade: 
 
“Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do 
nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores 
crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este 
homem está ai curado diante dos senhores...Não há salvação 
em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro 
nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”.  At 
4.10-12 
 
Não importa quem esteja no púlpito, minha oração será sempre que 
Jesus apareça! 
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Grandes nomes sempre têm ajuntado uma multidão, porém, uma 
multidão não é uma congregação, por isso, há muita dispersão. 
 
Nomes de grandes pregadores não deveria ser a razão principal de 
as pessoas virem à igreja, irem a conferências, congressos... 
 
 
02. Igreja é: Um trabalho em equipe que envolve pessoas, 
quase sempre, muito diferentes: 
 
“Barnabé queria levar João Marcos. Mas Paulo não achava 
prudente leva-lo, pois ele os abandonou na Panfília. Tiveram 
um desentendimento tão sério que se separam. Barnabé levou 
Marcos para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, 
enconmendado pelos irmãos à graça do Senhor”. At 15.37-40 
 
Se as pessoas que estão ao seu redor são iguais a você, então 
alguém é desnecessário (talvez você). 
 
Líderes amedrontados tentam cercar-se de pessoas de 
temperamento semelhante aos deles. Porém, nunca alcançam as 
diversas necessidades da Igreja.  
  
Líderes sábios aprendem a trabalhar com vários tipos de 
personalidades, enriquecem seu ministério e vida, atingindo a Igreja 
em suas incontáveis e diferentes necessidades. 
 
       EXEMPLOS: 
     . Há pessoas que são visionárias, outras são especialistas em 
algo específico; 
 
     . Há pessoas extrovertidas, elas se recarregam estando com 
outros; outras são introvertidas, se renovam estando longe das 
pessoas, num lugar especial; 
 
     . Há os rotineiros, que seguem a agenda diária, outros são 
espontâneos e não gostam de coisas previsíveis; 
 
Temos que compreender que unidade é diferente de igualdade: 
Unidade = Propósito comum / personalidades diversas.  
  
 
3. A Igreja deve estar erguida sobre a rocha: Os princípios 
bíblicos:  
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“Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de 
lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local 
seguro” Sl 40.2 
 
“Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que 
possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois 
de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se 
com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça.” 
Ef 6.13,14 
 
“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe 
em prática, será comparado a um homem prudente, que 
edificou a casa sobre a rocha”. Mt 7.24 
 
Aqueles que não têm base bíblica para enfrentar um momento de 
decisão pessoal diante de um problema, certamente cairão. Ficarão 
confusos, pois: 
 
     . Se os mandamentos são sugestões, você desobedece; 
 
     . Se o amor é condicional, você desfaz relacionamentos; 
 
     . Se a voz das pessoas é a voz de Deus, então você gasta 
tempo tentando agradar as pessoas mais do que ao Senhor;  
 
Se existe algo em que os crentes precisam se envolver, muito mais 
do que estarem em shows ou entretenimentos gospel, é com o 
estudo das verdades bíblicas. 
 
Conhecendo a verdade, ninguém lhe arrastará por práticas e 
doutrinas desnecessárias. Você resiste aos ataques do inimigo e do 
mundo.  
 
 
4. A Igreja dá à luz a Isaques e não a Ismaéis: 
 
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, 
diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar 
danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” 
Jr 29.11 
 
Abraão e Sara ficaram impacientes, envolveram a serva de Sara e 
deram à luz a Ismael. Deus se desagradou e daí nasceu um conflito 
permanente: 
 
    . Isaque é a forma de Deus prover o futuro / Ismael é minha 
forma de resolver as coisas agora; 
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    . Isaque é crescer no caminho e no tempo de Deus / Ismael é 
crescer usando de astúcia e aproveitando circunstâncias; 
 
   . Isaque é o plano de Deus para formar uma nação / Ismael é o 
plano humano para formar uma multidão; 
 
   . Isaque é ter fé para ver o invisível / Ismael é fazer apenas o que 
eu posso ver, tocar e controlar.  
 
 
5. Deus não precisa dos bens da Igreja, mas a Igreja precisa 
consagrar seus bens a Deus: 
 
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de 
toda a tua renda; assim se encherão de fartura os teus 
celeiros, e trasbordarão de mosto os teus lagares”. Pv 3.9,10 
 
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o 
Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e 
não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a 
maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o 
devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra; nem a 
vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz 
o Senhor dos exércitos”. Ml 3.10,11 
 

Ter dinheiro para suprir as necessidades básicas e pagar as contas 
do mês é algo que, no coração de Deus, todos devem ter. Porém há 
um devorador, que destrói as finanças, que tira a paz, que toca no 
canal por onde o Senhor nos envia o sustento. 
 
Então, quando devolvemos a Deus o dízimo do que ganhamos, o 
devorador não pode tocar naquilo que temos, pois tudo foi 
consagrado a Deus, que é maior que o devorador. 
 
Quando ofertamos, além do dízimo, estamos mostrando a Deus que 
não queremos só a proteção dEle, mas que nos desapegamos do 
amor ao dinheiro e amamos ser parceiro dEle nessa obra, que é a 
Igreja do Senhor. 
 
Seja dizimista fiel e oferte com liberalidade sempre e você nunca 
será escravo de Mamon e seu coração nunca se apegará ao 
dinheiro. Além das bênçãos que estarão sobre sua vida e sua 
descendência.  
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6. O poder da Igreja é dado pelo Espírito Santo, não pela força 
(física) ou violência: 
 
Não será por meio de um poderoso exército nem pela sua 
própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder 
do meu Espírito. Sou eu o Senhor todo poderoso, quem está 
falando.” Zc 4.6 
 
 
O ministério pode se tornar algo muito pesado e cansativo se 
somente o líder fizer todas as tarefas exigidas: Ensinar, pregar, 
visitar, aconselhar, administrar, etc. 
 
As pessoas só podem aprender quando tem oportunidade de 
realizar tarefas. Elas crescem em conhecimento e recebem a unção 
necessária do Espírito, para tal desempenho. 
 
Além disso, a Igreja tem sucesso quando possui sucessores à 
altura de seus fundadores. 
 
O que deve importar para nós é o que resulta verdadeiramente do 
poder do Espírito. Movimentos e emoções gerados pela persuasão 
humana não apenas acessórios descartáveis. 
 
Por isso:  

. Busque o poder do Espírito Santo sempre. 
 

. Deseje fazer a obra de Deus. 
 

. Submeta-se ao treinamento e ensino de alguém mais 
experiente e idôneo. 
 
 
CONCLUSÃO: A Igreja que caminha no Reino, precisa depender 
de Deus, todos os dias, para ter sabedoria e a graça de permanecer 
firmada na rocha e guiada pela luz da Palavra.  


