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SÉRIE: Igreja

“Os fundamentos da igreja do senhor Jesus”
Mt. 16.16-18

INTRODUÇÃO

Durante este mês, estudaremos sobre a igreja do Senhor Jesus e aprenderemos, desde seus
fundamentos, até a importância de nunca deixarmos de congregar, em templos e casas, com os
irmãos, visto que são nesses lugares que nos tornaremos crentes irrepreensíveis, conforme é a
recomendação da palavra de Deus. É importante conhecermos este assunto porque tomaremos
ciência de que a igreja é um projeto criado por Deus antes da fundação do mundo. Ela tem
fundamentos e princípios que não devem ser desconsiderados. Hoje, aprenderemos sobre onde
a igreja foi edificada e qual é a sua base.

I – A edificação da Igreja Cristã

A Bíblia nos ensina que a igreja é um grande edifício que está sendo construído ao longo dos
séculos,  Ef  2.20,21,  e  que Jesus Cristo  é  a  principal  pedra  do fundamento,  isto  é,  a  pedra
angular que sustenta o edifício, At 4.11, e sobre ela edificamos a fé, Cl 2.7. Esse exuberante
edifício  foi  planejado  por  Deus,  Ef  1.9,10–18,23,  e,  por  meio  dele,  somos  edificados  “casa
espiritual”,  1 Pe 2.4-9,  para  morada  de  Deus,  em Espírito,  Ef  2.22.  Esse  edifício,  portanto,
somos nós e nós crescemos bem ajustados, conforme veremos em lição adiante, quando não
deixamos de congregar nos templos e nas casas para aprender a palavra de Deus e cultivar a
comunhão com nossos irmãos.

II – A base da Igreja Cristã

Em Mt 16.18, Jesus Cristo lançou o fundamento principal da igreja, pois, da confissão de Pedro,
que Ele era o Cristo, o filho do Deus vivo, disse que edificaria tão fortemente sua igreja que as
portas do inferno não prevaleceriam contra ela; portanto, esse fundamento jamais poderá ser
removido por ser o primeiro e o principal princípio de uma igreja, corpo de Cristo, 1 Co 2.1-2;
isso significa que a base da igreja é cristocêntrica, isto é, centrada em Cristo. Cristo é rocha,
1 Co 10:4, e, também, é a palavra de Deus, Ap 19:13. 

COMPARTILHAMENTO

Você tem edificado sua fé  na  rocha que é  Cristo?  Sua  mente tem se  transformado com os
ensinamentos dele? Os ensinamentos dele têm mudado sua conduta, suas atitudes?

CONCLUSÃO

Como vimos, a igreja é do Senhor e quem a edifica é Deus, como edificador de todas as coisas,
Hb  3.4;  porém,  como  sábio  arquiteto,  que  segue  a  lógica  e  os  princípios  imutáveis,  Ele
fundamenta a igreja sobre uma grande rocha angular,  que é Cristo e que, por Ele, sustenta
todas as coisas, Cl 1.15-18; Jo 1.3. Como Cristo foi assunto ao céu e, portanto, corporalmente
não pode mais estar com a sua igreja fisicamente para edificá-la (Jo 17), deixou-nos sua Palavra
legítima,  tal  como  saiu  da  boca  de  Deus  e  sem  falsificação,  por  meio  de  seus  santos,  os
apóstolos.
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