Zacarias 2: 8
Esta é a forma carinhosa e cuidadosa como Deus se refere à Sua Igreja: a menina dos seus olhos.
“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação das pessoas. Foi organizada para
servir. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido plano de Deus
que por meio de Sua igreja seja refletida para o mundo Sua plenitude e suficiência. A igreja é a
fortaleza de Deus, Sua cidade de refúgio, que Ele mantém num mundo revoltado.
Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A
Igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a Palavra encarnada, e das Escrituras, que é a
Palavra escrita.
A Igreja é a família de Deus; adotados por Ele como filhos. A Igreja é o corpo de Cristo, uma
comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a Cabeça. A Igreja é a Noiva pela qual Cristo morreu
para que pudesse santificá-la e purificá-la. Jesus investiu a igreja com divina autoridade (Mat.
18:17 e 18).
Em Sua volta triunfal, Ele a apresentará a Si mesmo Igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos,
a aquisição de Seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. “[...] a igreja é
muito preciosa a Seus olhos. É o tesouro que encerra Suas jóias, o redil que Lhe abriga as
ovelhas, e anela vê-la sem mácula nem ruga ou coisa semelhante.” – Testemunhos para a igreja,
vol. 6, p. 261. A Bíblia retrata a Igreja como uma instituição divina, chamando-a de “igreja de
Deus” (Atos 20:28; I Cor. 1:2). O próprio Jesus Cristo declarar: “Sobre esta pedra edificarei a
Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mat. 16:18) . A nação que
Deus tirou do Egito foi chamada de “congregação [ou ‘igreja’] no deserto” (Atos 7:38).
A Igreja é uma idéia de Deus. Que é a Igreja? A Igreja é um organismo ao qual Cristo dá vida
espiritual. Por isso não pode ser definida meramente em termos humanos. A igreja não existe
com um fim em si mesma ou para seu próprio bem como uma instituição, mas para o bem do
povo de Deus. Para ser exato, a Igreja não é um edifício onde se reúne um grupo de pessoas,
mas um grupo de pessoas que se reúne em um edifício. Historiadores eclesiásticos acreditam
que pode ter havido cerca de cinco milhões de pessoas convertidas ao cristianismo durante o
primeiro século. Mas, nesse período, quando a Igreja estava a em seu auge espiritual, não há
menção de edifícios de igreja.

À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É o instrumento de Deus para a
conservação da ordem e da disciplina entre Seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para
resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. “Conexão com
Cristo [...] envolve conexão com Sua igreja.” – Educação, p. 268. Sobre ela impôs a
responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu
procedimento anticristão acarretam desonra à causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em
conformidade com as instruções dadas na Palavra de Deus será sancionado no Céu.” – TI vol. 7,
p. 263. A condição de membro da igreja não nos garantirá o Céu.
Devemos permanecer em Cristo, e Seu amor deve permanecer em nós.” – The Review and
Herald, 3 de junho de 1884. Ao passo que a cruz significou o fim da missão de Israel, a
ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã e sua missão: a proclamação do evangelho de
salvação através do sangue de Cristo. A Igreja não é como um museu, mas sim como uma
oficina. Em um museu, as peças, há muito concluídas, são alinhadas num mostruário. O museu
é um lugar muito silencioso, porque quase nada está sendo preparado ali. Por outro lado, numa
oficina, alguns itens estão nas etapas iniciais, outros semi-acabados, e ainda outros quase
prontos. Está havendo mudanças. As coisas estão acontecendo. Uma igreja é semelhante a
isso.
Deve-se esperar que seu povo esteja em todos os estágios de aprendizado do amor cristão e
ocupados nesse processo. No companheirismo da Igreja, os membros aceitam, acolhem e
animam uns aos outros como sendo um em Cristo. (Efésios 4: 32). A igreja é um lugar de cura
para pessoas feridas. A enfermaria do pronto-socorro de um hospital continha o seguinte cartaz
afixado na parede: “A dor termina aqui”. Que boa notícia para os feridos e gravemente
enfermos! Os hospitais acabam com a dor. Em muitos países, os hospitais são locais
dispendiosos para se ir, mas as pessoas continuam indo lá assim mesmo, pois ninguém deixa
de ir aonde é detida a sua dor.
Este é o desafio de cada igreja, ter em essência um cartaz com os dizeres: “A dor termina aqui”.
Talvez nenhuma ilustração retrata melhor o propósito da Igreja do que a das manadas de
búfalos africanos que se reúnem num grande círculo coeso e os mais fortes ficam com os chifres
apontados para fora quando um leão está rondando. No centro desse grande círculo ficam os
animais velhos e as crias que são os mais débeis e fracos, exatamente os que o leão procura. Se,
porém o círculo permanece unido e integrado, é inexpugnável. O leão vai continuar faminto. I
Pedro 5: 8 (ler o texto). A Igreja é um grupo de cristãos que formam um círculo de defesa contra
Satanás.
Descrições Metafóricas da Igreja.
As descrições metafóricas da igreja do Novo Testamento lançam luz sobre a sua natureza. Seus
membros foram considerados “Sacerdócio de todos os crentes. Mediante o ministério de Cristo
no santuário celestial, a eficácia do sacerdócio levítico chegou ao fim. Agora a Igreja se tornara
“sacerdócio santo” (I Ped. 2:5). O apóstolo prosseguiu: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na casa de Deus prega-se a
mensagem pura da Escrituras Sagradas e coloca-se a verdade divina diante dos olhos das
pessoas, e esta verdade as liberta do temor, da dúvida, da incerteza.

Para nossa reflexão o que pensamos na igreja como:
1. A Igreja como um corpo ( Ef. 2:16 ; I Cor. 12:13 )

2. A igreja como um templo ( I Cor. 3: 9 – 16: Ef. 2:20 )
3.A igreja como noiva ( Osé. 2:19 ; Jer. 3:14 )

4. A igreja como pilar e alicerce da verdade ( I Tim. 3:15; Isa. 8:20 )
5. A igreja como uma família ( Ef. 3:15 ; Rom. 8:14 – 16 )
6. A igreja como um exército – militante e triunfante. ( Ef. 6:12,13 )
7. Igreja Visível e Invisível ( Mat. 28:18 – 20 )
9. E você ( o que pensa sendo vc a igreja ) ?
É um privilégio amigos, fazer parte da família de Deus, pertencer à Igreja de Cristo; lugar onde
encontramos pessoas para amar e que também nos amam; lugar onde nossas feridas são
curadas; lugar onde podemos crescer emocional e espiritualmente; lugar onde ao lado de
outros cumprimos a ordem do Mestre de levar a todos a Boa Notícia de salvação. Eu sou a

Igreja. Eu Creio.
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