




“Cresçam, porém, na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre!

2 Pedro 3.18



Cronograma e Conteúdo

1. Soberania e Autoridade Bíblica

2. Criação

3. Pecado e Queda

4. O Plano de Salvação

5. O que é o Evangelho?

6. Redenção de Cristo

7. Justificação

8. O Espírito Santo

9. O Reino de Deus

10.A igreja: Novo povo de Deus

11. Batismo e Ceia do Senhor

12. A Restauração de todas as 

coisas



- A IGREJA -

Novo povo de Deus



“É o mais estratégico corpo de pessoas sobre a
face do planeta. Por meio de seu ministério,
vastas extensões da humanidade são resgatadas
do mal e tiradas do desespero. E por sua voz,
nova vida é proclamada a civilizações inteiras. É
uma associação de pessoas que pulsam com a
glória de Deus.”

p.275, O evangelho no centro



A Igreja é uma das realidades mais fundamentais
da fé cristã. A doutrina da igreja é habitualmente
chamada eclesiologia.

IGREJA

A Bíblia Sagrada apresenta a Igreja como o povo
de Deus, a comunidade e o corpo de Cristo e a
comunhão do Espírito Santo.

ESCRITURAS



• É o corpo de Cristo, e Cristo é a sua cabeça (Cl 1.18).
• Testemunha o poder da ressurreição do próprio

Cristo (Ef 1.18-20).
• Personifica o amor de Cristo (Ef 5.2).
• Manifesta sua plenitude (Cl 2.9-10).

A IGREJA;



• É sua noiva (Ef 5.25-27);
• É aquela que ele nutre e cuida como sua própria

carne (Ef 5.29);
• É o repositório da sabedoria do Pai (Ef 3.10);
• É onde Deus recebe toda a glória (Ef 3.21);
• É um farol de luz divina, um antegosto da glória

celeste (Ef 1.18);

A IGREJA É DISTINTA DE CRISTO:



Jesus Cristo é o único fundamento da igreja?

“Porque ninguém pode lançar outro
fundamento, além do que foi posto, o qual é
Jesus Cristo” (1 Coríntios 3.11)

A IGREJA TEM UM FUNDAMENTO DEFINIDO.



Qual é, então, o restante do fundamento?

“...edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e dos profetas, tendo Jesus
Cristo como pedra angular...”



Uma igreja saudável constitui-se pelo conjunto
das suas bases...
Não é possível estar fundamentado em Cristo
desprezando o ensino dos Apóstolos e dos
Profetas, como também não é possível estar
fundamentado nos ensinos dos profetas sem
ter Cristo como o fundamento principal...”



“A igreja local jamais deve tirar os olhos de Cristo. Tem de
firmar a mente sobre as coisas do céu onde Cristo se assenta
(Cl 3.1-2)... Na sua pregação, Cristo é exaltado. Em seu culto,
Cristo é honrado. Em suas ordenanças – Batismo e Ceia do
Senhor – Cristo é celebrado.”
“A igreja local é chamada para fora do mundo para ser luz no
mundo, ser uma família unida entre as famílias desunidas da
terra, habitação do próprio Cristo... Essa é a igreja, a igreja
local, o novo povo de Deus.”

CONCLUSÃO

p. 300-301, O evangelho no centro


