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SÉRIE: Igreja

“A igreja de Deus como coluna e firmeza da verdade”
1 Tm. 3.15

“… para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e
firmeza da verdade”, 1Tm 3.15.

INTRODUÇÃO
Nas lições anteriores, tratamos sobre a edificação da igreja a partir da sua base cristocêntrica, firmada
pela Palavra de Deus; além disso, vimos como Deus direcionou os apóstolos na edificação das primeiras
colunas do edifício cristão. Nesta, aprenderemos que há um sistema doutrinário na Bíblia que deve reger
nossas vidas, ou seja, todos os que são cristãos devem viver como cristãos, ou seja, conforme o padrão
estabelecido para palavra de Deus que deve ser  defendida pela igreja que é a  coluna e  a firmeza da
verdade. Nós nos reunimos nos templos e nas casas para cultuar a Deus e para aprender a como sermos
cristãos verdadeiros.

I – A estrutura e firmeza da igreja
Embora a base de um edifício seja a parte mais importante e, nesse caso, é a palavra de Deus, pouco
adiantará colocar  Cristo  no centro da vida de uma pessoa se ela não for estruturada para vencer  as
dificuldades da vida e permanecer firme (Mt 7.24, Mt 13.4,19). A ressurreição de Cristo, as boas novas,
era agora a maior novidade em Jerusalém. Mas isso só não era suficiente para fortalecer a fé dos novos
convertidos, pois eles precisavam de estrutura sólida, visto que ainda eram como crianças recém-nascidas
(I Pe 2.1,2). Por conseguinte, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo (Jo 16.13), começaram a erigir o
sistema doutrinário que regeria a vida dos membros da igreja para sempre (At 2.42). 

II – Igreja de Deus: coluna e firmeza da verdade
Paulo, o sábio arquiteto (I Co 3.11), escolhido por Deus para colocar o fundamento da igreja, ensina, a seu
filho Timóteo, que a igreja é o sustentáculo e a firmeza da verdade, isto é, a igreja tem como essência de
sua natureza,  por meio de seus membros, a  obrigação de demonstrar ao mundo um comportamento
(ações, atitudes) pautado no compromisso com a verdade que é Cristo, (Jo 14.6). Jesus nos ensina que,
embora a igreja esteja no mundo, ela não é do mundo e, por causa disso, o mundo aborrece a verdadeira
igreja que vive na verdade do evangelho. Precisamos entender que, quem serve a Deus, não segue o curso
do  comportamento  do  mundo.  Porém,  se  olharmos  as  redes  sociais,  muitas  vezes,  não  mais
distinguiremos quem é servo de Deus de quem não é. Nós não percebemos que as redes sociais, quando
mal utilizadas, têm o objetivo de alterar o nosso padrão de comportamento com vistas a adequar a nossa
mente às bases e aos fundamentos mundanos que, aliás, são as bases e os fundamentos do Anticristo, que
tem preparado as mentes para que ele possa assumir o governo do mundo.

COMPARTILHAMENTO
Você entende que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade? Tem demonstrado isso por meio da sua
frequência aos cultos e por meio do seu estilo de vida? 

CONCLUSÃO
Ressaltamos, mais uma vez, que a edificação da igreja é contínua através dos séculos e cada geração deve
ajustar o edifício para promover seu crescimento, como diz Paulo aos efésios, Ef 2.21; porém, nenhuma
igreja  pode,  por  meio  de  seus  edificadores,  remover  os  fundamentos  apostólicos  e  introduzir  suas
próprias doutrinas e ensinamentos, o que resultará em mudança de comportamento do povo de Deus a
ponto de não mais se distinguir entre quem serve a Deus e quem não o serve.
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