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13/9/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Romanos 12.5 

PALAVRAS CHAVE: Princípios, Membro, Igreja, independência, convertidos, 

comprometidos e crescimento. 

OBJETIVO: Apresentar uma definição de igreja local, bem como de membresia. Expor a 

relação entre as chaves do reino e a autoridade dada aos apóstolos e a igreja local.  

 

Para entender a passagem 

Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 

membros uns dos outros. 

Romanos 12:5 

 

INTRODUÇÃO:__________________________________________________________________________ 

Qual a diferença entre dois cristãos que pertencem à mesma igreja e dois cristãos 

que pertencem a igrejas diferentes?  

Você poderia dizer que os três pertencem ao corpo de Cristo, ao povo de Deus e à 

igreja universal, ou seja, à “Igreja” com “I” maiúsculo, como costumamos dizer. Além disso 

os três são chamados para amar um ao outro, orar um pelo outro, encorajar um ao outro, 

repreender o pecado um do outro e até mesmo cuidar financeiramente um do ouro, 

conforme a necessidade de cada um.  

Então qual é a diferença? 

Aqui está uma pista: a sua igreja e você são capazes de exercer uma disciplina 

formal sobre aquele que pertence a mesma igreja que a sua, mas não sobre aquele que 

pertence a uma outra igreja.  

I. INSTITUCIONAL OU ORGÂNICA _________________________________________________________ 

Existe pelo menos duas maneiras para responder à questão sobre o que é uma igreja 

local: podemos responder de uma perspectiva orgânica ou institucional. 

A) Igreja local como instituição 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO:  O QUE É UMA IGREJA LOCAL? O QUE É UM MEMBRO DE 

IGREJA? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/5+
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Jonathan Leeman definiu a igreja local como: um grupo de cristãos que se reúnem 

regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a 

participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do 

evangelho e a prática de suas ordenanças 

B) Igreja como organismo 

A igreja como organismo é chamada na teologia de igreja invisível ou mística, em 

razão da união espiritual do crente com Cristo. A igreja invisível é composta por todos os 

salvos de todas as épocas, ela não é perceptível ao olho humano, pois nós não temos 

certeza de quais são aqueles que realmente são salvos. A igreja invisível é a verdadeira 

Igreja Católica, porquanto inclui, sem exceção, todos os que têm sido batizados pelo 

Espírito Santo no corpo de Cristo, de toda raça, nação, cor ou condição de vida, e exclui 

todos os não regenerados, não importando sua profissão (cf. Ef 2.15; Rm 12.5; 1Co 10.17; 

12.13; Cl 1.24). 

Embora falemos da Igreja Invisível e da Igreja Visível, não queremos dizer que existem 

duas igrejas diferentes. A primeira é a igreja como Deus a vê, composta só de verdadeiros 

crentes, ao passo que a Visível é a igreja que o homem vê, formada por todos os que 

professam crer em Cristo e se tornaram membros da congregação 

II. JESUS E O REINO___________________________________________________________________ 

Você deve ter notado que, na lição 1, deixamos Jesus e os Evangelhos de fora na 

procura por sinais de membresia nas páginas do Novo Testamento. Por quê? Em parte 

porque Jesus falava muito mais acerca do reino do que da igreja (nos Evangelhos, Jesus 

mencionou a “igreja” 2 vezes, e o “reino”, só no Evangelho de Mateus, é mencionado 49 

vezes). As epístolas, com outra perspectiva, têm uma ênfase oposta (as cartas de Paulo 

mencionam a “igreja” 43 vezes e o “reino”, 14 vezes). Jesus falou sobre o reino. Paulo falou 

sobre a igreja.  

O que isso quer dizer? Por surpreendente que pareça, é a ênfase de Jesus no reino 

que estabelece a igreja como instituição. Paulo escreveu mais da perspectiva da igreja 

orgânica. Em que o reino de Jesus se relaciona com a igreja? Para responder essa pergunta, 

vamos voltar na história.  

UM REINO CHAMADO ISRAEL 

Como todos os reinos, Israel tinha um rei, uma terra e um conjunto de leis, mas, 

diferente da maioria dos reinos, os cidadãos de Israel tinham uma tarefa particularmente 

importante a cumprir: Israel era representante de Deus na terra.  
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É como Deus enviasse um comunicado oficial para todas as nações da terra, 

explicando que Israel era dele e todas as nações deveriam olhar para Israel e ver como ele 

era. Deus era misericordioso ou impiedoso, justo ou injusto? Observe essa nação para 

descobrir. 

Israel, infelizmente, falhou por completo em sua tarefa. Eles imitaram as nações 

pagãs, em vez de imitar a Deus. Então um dia apareceu um homem chamado Jesus, que 

disse pelo menos quatro coisas capazes de derrubar reinos.  

1. Deus estava demitindo Israel. Eles estavam perdendo seu trabalho de representá-lo 

(Mt 3.9-12; 8.11,12). 

2. Jesus seria aquele que agora representaria o Pai celestial (Mt 3.17; 11.27; Jo 14.9). Na 

verdade ele era Deus a imagem perfeita de Deus (Cl 1.15). 

3. Deus estava estabelecendo um reino, não como um lugar igual a Israel, mas 

conforme seu governo sobre um grupo de pessoas em particular. E esse reino era 

para pessoas que estavam arrependidas, eram pobres de espírito e humildes como 

crianças (Mt 4.17; 5.3; 18.3).  

4. Os cidadãos do reino, a quem ele compraria por meio de sua morte na cruz, iriam 

se juntar a ele como representantes de Deus na terra (Mt 5.48; Rm 8.29; 1Co 15.49; 

2Co 3.18; Cl 3.9,10).  

Contudo, um reino como esse, sem terras e fronteiras geográficas, trouxe um dilema 

político sério: qualquer um poderia declarar ser cidadão desse reino, e Jesus previu que 

todo tipo de impostores o fariam (Mt 7.21-23; 24.5; 25.44-45).  

Isso por sua vez produziu um pesadelo para as relações públicas: tais impostores 

trariam desrespeito ao nome do rei. Lembre-se, esse reino deveria ser para aqueles que 

estão arrependidos, que são pobres de espírito e humildes como crianças. Era para ser um 

novo tipo de sociedade, mas se literalmente qualquer um – completamente isolado – 

pudesse simplesmente declarar-se um cidadão, haveria confusão. Ou seja, esqueça 

qualquer “nova sociedade”.  

Como um reino sem território e sem fronteiras mostraria o sinal de Jesus em seus 

cidadãos? Quem tem autoridade de declarar publicamente quem é e quem não é um 

cidadão? Para começar, Pedro e os apóstolos. 

III. AS CHAVES DO REINO ________________________________________________________________ 

Jesus certa vez advertiu os apóstolos a não confiarem nos ensinamentos dos líderes 

de Israel (Mt 16.1-12). O mandato deles havia expirado, e eles estariam deixando o prédio 

do templo em breve, carregando os seus ensinamentos. Então, Jesus lhes perguntou quem 
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pensavam que ele era. Pedro, provavelmente em nome de todos os apóstolos, respondeu: 

“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo (v.16). Jesus confirmou a resposta de Pedro dizendo 

que viera do “Pai que está no céu”. Então ele continuou:  

E digo-lhe ainda que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e 

as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino do céu; 

o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado 

no céu (Mt 16.18,19).  

Essa é a primeira das duas vezes em que Jesus usa a palavra igreja. Aqui ele está 

falando da igreja Universal (invisível): a assembleia de todos os crentes de todas as idades 

que se reunirão no final da história. Jesus formará a assembleia final. 

  

A) Como ele a formará? Ele a realizará “sobre esta pedra”. Que pedra? Teólogos têm 

debatido por muito tempo se a pedra é Pedro ou a confissão de Pedro. Na verdade, 

penso que se deve afirmar que ela é ambas as coisas. Jesus construirá a sua igreja 

não sob palavras, nem sobre pessoas, mas sobre pessoas que creem nas palavras 

do evangelho. Jesus construirá a igreja sobre aqueles que confessam seu nome.  

B) Jesus dá a Pedro e aos apóstolos as chaves do reino. 

Nessa passagem Pedro serve de porta-voz dos Doze (como ele fez muitas vezes: Mt 

15.15,16; 19.25-28; 26.40; Mc 11.20-22; Lc 12.41; Jo 6.67-70; At 2.37-38; 5.29). os 

apóstolos deram a Pedro a autoridade para fazer exatamente o que Jesus havia 

feito com ele: atuar como representante público de Deus na terra, legitimando tanto 

as confissões do evangelho verdadeiro quanto aqueles que o confessam. Jesus deu 

aos apóstolos a autoridade de olhar nos olhos daqueles que o confessam, de avaliar 

a confissão que fazem, de analisar a vida de cada um deles e de anunciar um 

julgamento legítimo em nome do céu. Em outras palavras, os apóstolos tinham a 

autoridade do céu para declarar quem é um cidadão do reino na terra e que, 

portanto, representa o céu.  

C) Jesus estabeleceu a igreja e lhe deu a autoridade das chaves para continuar 

edificando a si mesma – autoridade para efetivamente receber ou dispensar 

membros (Mt 18.15-20). A autoridade das chaves é a autoridade para proferir juízo 

que afirmam se as palavras e as ações do indivíduo estão ou não de acordo com o 

evangelho. Em vez de se dirigir aos apóstolos ou à igreja invisível, Jesus visualiza a 

igreja local, à qual, ao que parece, foram dadas as chaves apostólicas do reino. 

Como resultado, a igreja local tem a autoridade do céu para declarar quem na terra 

é um cidadão do reino e dessa forma representa o céu.  
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IV. SOBRE A AUTORIDADE DA IGREJA_____________________________________________________ 

 

Algumas observações sobre a autoridade da igreja: 

A) Quando se trata do discipulado de um cristão a Cristo, a igreja local é a maior 

autoridade dos cristãos na terra (Mt 18. 17, 20).  

B) Cristo de fato pretende que os cristãos se submetam à supervisão das igrejas locais 

em virtude da cidadania em seu reino (At 2.42-47). 

C) A igreja não exercerá com perfeição a autoridade implícita nas chaves, pois como 

qualquer outra autoridade estabelecida ela comete erros, como presidentes e pais 

cometem, mas isso não faz a sua autoridade ilegítima. 

D) A igreja se assemelha a uma embaixada que tem autoridade para reconhecer a 

cidadania de uma pessoa, mas não tem autoridade para mudar o status de uma 

pessoa no céu. 

 

V. O QUE É UMA IGREJA LOCAL?__________________________________________________________ 

Várias respostas poderiam ser dadas para essa pergunta, contudo optamos por 

adotar a seguinte definição: 

“Uma igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de 

Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus 

Cristo e em seu reino, mediante a pregação do evangelho e a prática de suas 

ordenanças”.  

A importância de congregar (Hb 10.25) 

Congregar-se é importante por inúmeras razões. Uma delas é que, ao nos reunirmos, 

nós, cristãos, “vamos a público” declarar nosso maior comprometimento.  

I. A reunião cristã é o lugar em que nos prostramos diante do nosso Rei, o que 

chamamos singularmente de adoração.  

II. A reunião é também o lugar em que o Rei decreta suas leis através da pregação, 

das ordenanças e da disciplina.  

a) A pregação do evangelho declara o nome do nosso Rei e explica seu sacrifício  

b) Ser batizado é identificar a nós mesmos com o nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, bem como demonstrar a nossa união com a morte e a ressurreição de Cristo 

(Mt 28.19; Rm 6.3-5).  

III. Deus quer que seu povo seja conhecido e separado. Ele quer demarcar uma linha 

entre a igreja e o mundo (Jo 15.18). 
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VI. O QUE É MEMBRESIA NA IGREJA?______________________________________________________ 

A membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e um cristão, 

caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja 

e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja.  

Observe atentamente os muitos elementos que estão presentes nessa definição: 

a) O corpo da igreja confirma formalmente a profissão de fé e o batismo de uma 

pessoa como confiáveis. 

b) A igreja promete supervisionar o discipulado dessa pessoa. 

c) A pessoa submete formalmente seu discipulado ao serviço e autoridade desse 

corpo e seus líderes.  

O corpo da igreja diz ao indivíduo: “reconhecemos como válidos sua profissão de fé, 

batismo e discipulado a Cristo. Portanto, nós o confirmamos publicamente e o 

reconhecemos como pertencentes a Cristo e à supervisão de nossa comunhão”. 

O indivíduo diz para o corpo da igreja: “À medida que a reconheço como uma igreja fiel, 

que declara o evangelho, submeto minha presença e meu discipulado ao seu amor e 

supervisão”.  

 

VII. APLICAÇÃO_________________________________________________________________________ 

Membresia implica em responsabilidade mútua.  

a) A igreja assumi a responsabilidade de cuidar, pastorear, aconselhar, assistir, ensinar, 

discipular, acompanhar e disciplinar os seus membros. 

b) O membro assumi a responsabilidade de testemunhar e propagar a fé cristã, 

participar ativamente da vida eclesiástica, exercitar seus dons talentos e habilidades 

em benefício da igreja, exercer com zelo e dedicação os cargos ou funções para os 

quais foram eleitos ou designados, sustentar financeiramente por meio de dízimos 

regulares e ofertas voluntárias, zelar pelo bom nome da igreja e defender o seu 

patrimônio e interesses e submeter-se aos seus pastores e líderes.  

 


