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A IGREJA NA BÍBLIA - A NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO
INTRODUÇÃO:
o A bíblia nos apresenta uma série de informações baseadas nas quais podemos entender a natureza da igreja, suas
características – sua forma, seu culto e como ela deve funcionar.
I.
DEFINIÇÃO E PROPÓSITO (Suas Características)
A) Fundada por Jesus (não por homens) – Mateus 16:13-19.
o Jesus é o alicerce da igreja, e a igreja de Jesus não foi formulada por ninguém, além dele mesmo.
B) A igreja é o corpo dele – Efésios 1.22-23.
o Deus planejou, autorizou, estabeleceu e reconhece apenas um – Efésios 4.4.
C) Ele é O Cabeça, a autoridade total – Colossenses 1:18.
o Jesus é o único líder máximo e as determinações partem unicamente desta fonte.
D) Dedicavam-se ao “ensino dos apóstolos”.
o A igreja não institui sua doutrina, mas segue apenas a “doutrina dos apóstolos” – Atos 2.42.
E) A igreja é chamada na bíblia de “coluna e fundamento da verdade” – 1 Timóteo 3:14-15.
o Assim a responsabilidade da igreja é de ensinar e praticar cada verdade contida na Palavra de Deus.
o Por isso é que a doutrina deve ser mantida – 2 Timóteo 1:13 e Tito 2:1.
F) A igreja é o grupo ou comunidade dos salvos em Cristo – Atos 2.41,47.
o É essencial ser membro da igreja do Senhor se queremos ser salvos.
o A pergunta importante é: Você é membro da igreja de Jesus?
G) A igreja não é uma organização, mas sim um organismo.
o A comparação que a bíblia usa para definir a igreja é – um corpo (que é um organismo).
o Efésios 4:15-16.
o A única hierarquia que existe na igreja é esta: Cristo é o cabeça, e todos os outros são irmãos e iguais em importância.
o Mateus 23.5-12
II.
ALGUMAS DAS DOUTRINAS ESQUECIDAS
o Sendo Jesus o Cabeça, vêm d’Ele as determinações, os mandamentos.
A) A condução das assembléias da igreja.
o Em primeiro lugar, nós notamos na bíblia que às mulheres não foi dado papel de liderança nas reuniões públicas da igreja
– I Cor. 14: 33-35.
o Os princípios de 1 Coríntios 14 são confirmados em 1 Timóteo 2.8-15.
B) Os bispos, presbíteros ou pastores.
1. Bispo, presbítero ou pastor – três termos diferentes para a mesma função.
o Atos 20.17, 28.
2. Havia sempre uma pluralidade (mais de um) de pastores por cada igreja.
o Atos 20.17 – Presbíteros e não presbítero, Filipenses 1.1 – Aos bispos (não era um bispo, mas bispos).
3. Somente quem possuísse certas qualificações podia servir neste ministério.
o Tito 1:5-9; Tim. 3:1-7
C) A ausência de instrumentos na adoração das assembléias.
o Efésios 5.18,19; 1 Coríntios 14.15 – O mandamento aqui é “falando e cantando” e não tocando.
o A palavra “A Capella” hoje é usada para indicar o ato de cantar sem instrumentos, é uma palavra que se originou pelo
conhecimento geral de que a igreja cantava sem uso de instrumentos. “A Capella” significa ao modo da capela ou igreja.
III.
O DENOMINACIONALISMO ALTEROU A FORMA OU PADRÃO DO CRISTIANISMO PRIMITIVO
o O denominacionalismo (igrejas fundadas por homens) destruiu a simplicidade, e mudou muito das características da igreja
primitiva, transformando-a numa instituição humana.
o E a razão dessas alterações está no fato do denominacionalismo funcionar com base em uma autoridade humana.
o Assim, passa a ser o homem e não Deus que determina como a igreja deve ser, como deve adorar, como deve se
organizar, como deve funcionar.
o A maior parte das igrejas e religiões surgiram a partir da alegação de alguém, que afirmou ter recebido uma “nova
revelação”, completando assim a mensagem divina e entregando a humanidade “aquilo que faltava”.
o São os “profetas” modernos. Mas Deus, na bíblia rejeita esta prática com muita firmeza – Gálatas 1.6-9.
IV.
HOJE AINDA PODEMOS SER SIMPLESMENTE CRISTÃOS/DISCÍPULOS DE JESUS
o Os seguidores de Jesus no 1o século, não se auto denominaram, como observamos que hoje em dia existe esta prática.
o Qual era a igreja de Paulo, Pedro, Tiago e os outros apóstolos e seguidores de Jesus do primeiro século?
o Eles eram apenas discípulos de Cristo, simplesmente cristãos. E reuniam-se com os demais que também eram simplesmente
cristãos.
o Os seguidores de Jesus no 1o século receberam um nome que acataram por identificá-los como pessoas de Cristo –
“cristãos” – Atos 11.26.
V.
A NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA BÍBLICA
o A igreja do Senhor Jesus precisa pregar constantemente uma volta completa às origens do cristianismo bíblico.
o A palavra “restauração” significa trazer alguma coisa de volta ao seu estado original.
o A igreja é como um rio que tem sido poluído pelas doutrinas e escombros dos homens.
o O esforço de restauração é uma tentativa para restaurar o rio de volta a seu estado puro, tirando tudo que não deve estar
lá.
CONCLUSÃO:
o A igreja hoje precisa ser tudo que Deus sempre quis que fosse.
o Para isso uma volta às instruções bíblicas e uma conseqüente reforma em muitos dos ensinos, crenças e práticas atuais
se faz necessário.

