
"Alumiá" palavra tipicamente nordestina que significa instruir, iluminar, clarear, esclarecer. "Entendes tu o 

que lês?" Essa foi a pergunta que Filipe fez para o Eunuco no caminho de Jerusalém para Gaza com o intuito 

de, guiado pelo Espírito Santo, instruir e esclarecer seu entendimento a respeito da Palavra. 

E tu? Entendes o que lês



A IGREJA COMO DOMÍNIO DE CRISTO –
Mt.16.18;1Tm.3.15,Gl.2.20

Através dos séculos muitas pessoas se esqueceram desse 
precioso ensino. A IGREJA é de Jesus Cristo. E aí reside sua 
força, sua grandeza, seu encanto, seu poder irresistível. “As 

portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Nem o poder da 
morte poderá vencer a igreja de Cristo.

Poderes humanos, poderes políticos, 
poderes econômicos, sociais, poderes 
satânicos tem se levantado contra a
igreja e ela permanece, apesar de nossas
falhas, de nossas imperfeições e impurezas. 



São ataques de fora e ataques de dentro. Nada,
porém, pode sustar o seu progresso e o seu domínio. 

Ela há de ser entendida no contexto da fé. 
Não importam as crises, e as críticas dos teólogos.

A igreja sempre irrompe mais forte; mesmo diante de 
todas suas lutas.

Há um século atrás, o filosofo Nietzsche - perguntava: 
“Que são as igrejas, senão túmulos e sepulcros de 

Deus?”. O filosofo passou, mas a igreja permanece, 
porque Jesus Cristo permanece para sempre. E disse: 
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não 

hão de passar” Mt.24.35 



Ela é inesgotável. Ao mesmo tempo terrestre 
e celeste, histórica e escatológica. 

“A história concreta jamais esgotará a multiforme 
riqueza da igreja de Cristo; afetada e marcada pelos 
acontecimentos que vão tecendo a história, nunca 

sucumbirá”



• O propósito de Deus, concebido desde a eternidade, realizando-se
através da história e a ser aperfeiçoada na eternidade futura, não é
somente salvar indivíduos isoladamente, perpetuando assim a
nossa solidão.

• Antes, seu desejo é chamar um povo para si e edificar a sua igreja.
Na verdade Cristo morreu por nós não somente para nos redimir
dos nossos pecados, mas para separar para si um povo dedicado à
pratica de boas obras (Tt. 2:14; 1Pe.2.9)

Portanto, devemos estar 

comprometidos com a igreja 

porque Deus está comprometido 

com ela. 



• O segredo de tudo isso está na relação: Cristo-igreja

Gustaf Aulén,  em “A fé Cristã” disse: 

“Se a igreja é criação divina, segue-se que a sua natureza 
não pode ficar restrita a categorias sociológicas. O novo 

testamento associa de modo inseparável, Cristo e sua igreja. 
Esta existe em Cristo e por meio dele. A igreja vive no mundo 

mas não  é do mundo”

As belas imagens e figuras neo-testamentárias

assim o dizem:



1 – A igreja é o corpo; Cristo é a cabeça – 1Co.12.12,27;
Rm.12.4,5; Ef.4.12,15,16

2 – A igreja é o edifício, Cristo é o alicerce – At.4.11,12;
Ef.2.20-22;1Pe.2.4-7

3 – A igreja é a esposa; Cristo é o esposo – Ef.5.21-33

4 – A igreja são os ramos; Cristo é o tronco - Jo.15.1-12



• Todas essas figuras são belíssimas e revelam a unidade
inseparável entre Cristo e a igreja e que Jesus é o Senhor
soberano e absoluto de seu corpo na terra.

• Todas essas imagens demonstram o poder da vida que
procede de Cristo. Por isso sendo domínio de Cristo, a igreja
é igreja de Deus e é também a comunhão criada pelo Espírito
Santo. Desse modo, o Espírito está inseparavelmente
vinculado à comunidade de fé que depende da atividade
criadora e santificadora do mesmo Espírito.

• Nosso interesse pela igreja é na justa medida do nosso
interesse por Cristo - 1Tm.3.15



"... Saiba como as pessoas devem comportar-se na 
casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e 

fundamento da verdade" 1Tm.3.15

Tempo é uma questão de amor.
Quando amamos temos sempre tempo para a 

pessoa amada

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo 
vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim.” Gl.2.20

“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo 
Jesus Cristo como pedra angula.” Ef.2.20



Duas coisas devam nos unir:
• A primeira é o nosso compromisso com a igreja. Espero realmente

que todos nós estejamos comprometidos com a igreja e que não
haja entre nós aqueles que vivem com uma anomalia grotesca, um
cristão sem igreja, pois o Novo testamento não concebe tal equívoco
monstruosidade! Além desse compromisso com Cristo, estamos
também comprometidos com o corpo de Cristo. Aliás, ambos estão
intimamente ligados um ao outro, pois a igreja se encontra no centro
da vontade de Deus.

• A Segunda é que todos nós estamos preocupados com o
reavivamento da igreja. A igreja tem crescido rapidamente em várias
partes do mundo, mas esse crescimento, na maioria das vezes, tem
sido superficial. Precisamos recuperar a visão bíblica de uma igreja
renovada.
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