
1- IGREJA CRISTOCÊNTRICA. 

 

2- E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminê ncia”.   
(Colossenses 1.18) 

 

A igreja não é uma organização humana, é um organismo vivo movido pelo 
Espírito de Deus.  

A igreja não é um clube para satisfazer os interesses dos seus sócios, a igreja 
não é um teatro para atender as necessidades de seus respeitáveis públicos,  

A igreja não é uma empresa para atender os caprichos da freguesia.  

Recuso-me a aceitar qualquer modismo atual que tende a criar “igrejas” a gosto 
da clientela.  

 

3- A IGREJA É O CORPO, ONDE CRISTO É O CABEÇA. 

É fácil percebermos nesse conceito porque a igreja é tão poderosa. Ela é assim 
porque tem tudo a ver com Cristo. Ela é, por natureza, Cristocêntrica. 

Quando nos propomos a refletir sobre a IGREJA CRISTOCÊNTRICA, a 
pergunta que devemos fazer é: 

4- De que IGREJA estamos falando, e de qual CRISTO? 

Não posso e não devo iniciar a reflexão SOBRE a Igreja e Cristo, sem primeiro 
refletir sobre a TRINDADE que alicerça e sustenta este conceito de igreja.  

Em Êxodo 20.3, encontramos o PRIMEIRO dos mandamentos, um 
mandamento muito simples: 

“NÃO TERÁS OUTROS DEUSES ALÉM DE MIM”. 

O que nesse mandamento está subentendido, é que toda vez que adoramos 
uma divindade menor ou diferente daquela que se revela nas ESCRITURAS, 
cometemos o pecado da idolatria e, assim, quebramos o primeiro mandamento. 

Em outras Palavras, se adoramos outro deus, que não o Deus Trino, PAI, 
FILHO e ESPÍRITO SANTO, deixamos de observar o mandamento e 
desagradamos profundamente a Deus. 

Esse é um grande problema, pois alguns círculos teológicos ou eclesiásticos, 
por exemplo, ressaltam mais a pessoa do Pai e ou a pessoa do Filho.  

Em comunidades que se valorizam mais a santificação e as leis de Deus o foco 
é SEMPRE o PAI. 



Em comunidades que privilegiam a pregação evangelística e o discipulado, o 
foco é o Filho.  

Quase sempre se estabelece um binitarismo.  

Na outra ponta encontramos comunidades onde a primazia é conferida ao 
Espírito.  

Esses casos podem oferecer grandes riscos, pois podem promover o 
rompimento do DOGMA da TRINDADE: DEUS. 

Deus Trino, foi assim que Deus se revelou na Sagrad a Escritura.  

5- “Aquele de quem procede todo o poder e por meio de quem toda 
autoridade existente é estabelecida é Deus, o Senhor, o Deus 
desconhecido e abscôndito, o criador e o redentor, o Deus que elege e 
rejeita. Isso significa dizer que os poderes constituídos são medidos 
tendo Deus por referência , assim como são todas as coisas humanas, 
temporais e concretas. Deus é o seu princípio e o seu fim, sua 
justificação e sua condenação, seu “sim” e seu “não”. (Karl Barth). 

The Espistle to the Romans (London: Oxford University, 1968), p. 484. Apud, 
FERREIRA, Franklin. Contra a Idolatria do Estado: O papel do cristão na 
política. São Paulo: Vida Nova, 2016. p. 47 

 

Nosso desafio aqui é compreender a Igreja de Cristo, em sua plena relação e 
obediência com Deus o Pai e o Espírito Santo.  

UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA É UMA IGREJA TRINITARIANA .  

A IGREJA tem sua origem no DEUS que tem se revelado em três Pessoas                 
co-iguais e co-eternas. 

Para afirmar o que é certo o nosso desafio é fugir do erro: 

6- “O erro nunca se apresenta em toda sua nua crueza, a fim de não ser 
descoberto. Antes, veste-se elegantemente, para que os incautos creiam 
que é mais verdadeiro do que a própria verdade. (Irineu de Lião). 

 

PARA COMPREENDER A IGREJA CRISTOCÊNTRICA, PENSEMOS 
PRIMEIRAMENTE NO CRISTO COMO DIVINDADE.  

7- “Dizemos que JESUS CRISTO é o filho de Deus e o filho do homem, 
consistindo de duas naturezas, a divina e a humana, unidas de maneira 
inseparável sem mistura ou confusão, não somente segundo o hábito ou 
a morada interior, mas igualmente, por aquela união que os antigos 
denominaram, corretamente, de “hipostática”. Ele tem a mesma 
natureza que o pai, por comunicação interna e externa. Ele tem a sua 
natureza que veio da virgem Maria, pela operação do Espírito Santo, 
que veio sobre ela e a cobriu, fecundando a semente dela, de modo que, 



nascesse dela o Messias prometido, de uma maneira sobrenatural”.  
(Jacó Armínio).  

(Debate XXXIV – Sobre a Pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo).  

Na obra de AGOSTINHO DE HIPONA - CAPÍTULO XV – A CI DADE DE 
DEUS - PARTE I.  

Jesus Cristo, homem, mediador entre Deus e os homens. 

8- “...De acordo com a opinião mais provável e mais digna de confiança, os 
homens são todos necessariamente infelizes, enquanto permanecem 
sujeitos à morte, torna-se preciso procurar mediador que não seja 
apenas homem, mas também Deus, e por intervenção de bem-
aventurada mortalidade conduza os homens da miséria mortal à 
imortalidade feliz.”  

 

9- “Semelhante mediador não devia ser isento da morte nem permanecer 
para sempre seu escravo. Fez-se mortal sem enfraquecer a dignidade 
do verbo, mas desposando a fraqueza da carne. E não permaneceu 
mortal na carne, porque ressurgiu dos mortos. Fruto de tal mediação é 
não permanecerem eternamente na morte da carne aqueles cuja 
libertação teve de operar”. 

 A IGREJA CRISTOCÊNTRICA precisará estar alicerçada na sua confissão de 
fé e numa sólida interpretação de quem seja o CRISTO.  

É preciso saber quem é Jesus Cristo: 

10-“Até onde é possível saber com base nos documentos existentes, a 
primeira pregação do movimento que veio a se chamar “cristianismo” 
declarava que Jesus de Nazaré era o cumprimento da Esperança de 
Israel de que Deus enviaria um “ungido”- em hebraico, “Messias” – para 
redimir a nação”. (Justo González –Uma Breve história das Doutrinas 
cristãs).  

 

O HISTORIADOR FLÁVIO JOSEFO DESTACA: 

11-“Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é 
que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis 
eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser 
instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas 
também por muitos gentios. Ele era o CRISTO. Os mais ilustres dentre 
os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o 
crucificassem.  

 



12-Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois 
da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os 
santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos 
outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, 
tiraram seu nome”. (Flávio Josefo). 

JOSEFO, Flávio. História dos Hebreus. 27ª impressão. Tradução Vicente 
Pedroso. Rio de Janeiro: CPAD, 2015 (© 1990). P.832. Livro XVIII, capítulo IV. 

 

Flávio Josefo, (Flavius Josephus; 38 - 100 d. C.). Foi um historiador e 
apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes 
sacerdotes e reis. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do 
judaísmo no século I. 

 

Quando sabemos, quem é Jesus Cristo e seu lugar na divina Trindade, quando 
compreendemos melhor quem são os cristãos e aqueles que originam o 
cristianismo, estamos em melhor condição para tentar compreender o que é 
uma IGREJA CRISTOCÊNTRICA. 

NA IGREJA CRISTOCÊNTRICA, CRISTO É O CABEÇA DA IGRE JA; A 
PARTE AGENTE E PENSANTE DESTE CORPO. 

O texto de Colossenses nos diz que Cristo é o cabeça da igreja; a parte agente 
e pensante deste corpo. É a partir dele que todas as coisas acontecem e se 
manifestam através da igreja, que é o corpo de Cristo. 

Por ser o cabeça, Paulo diz que, JESUS CRISTO, em tudo tem a primazia 
(v.18), ou seja, tudo funciona a partir dele. 

 

13-UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA:  

 

1) TEM SUA ORIGEM NO CRISTO. 

1.Nasce de Cristo (Colossenses 1.13-17 ). 

 

13- “O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o Reino 
do Filho do seu amor; 

14- Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos 
pecados; 

15- O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 



16- Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, 
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 
sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. 

17- E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.” 
(Colossenses 1.13-17 ) 

 

A origem da igreja se funde com a plenitude dos tempos, que trouxe para nós a 
revelação de Cristo. A IGREJA é formada de pecadores amados e redimidos 
pelo Deus vivo.  

Assim sendo, quem é o Corpo de Cristo da Igreja? (v .13 e 14) – Aqueles 
que são libertos das trevas, redimidos e remidos do s pecados e 
transportados para um novo lugar. Este é o grupo es piritual pelo qual é 
formada a IGREJA. 

QUEM É O CRISTO DA IGREJA?  O primogênito da criação (v.15,16). Tudo 
foi criado nele, por ele e existe a partir dele.  

UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA É AQUELA QUE NÃO EXISTE POR 
NENHUM OUTRO MOTIVO SENÃO PELA MANIFESTAÇÃO DA PESSOA DE 
CRISTO. Excluem-se aqui as divisões, os proselitismos, e as vontades 
puramente humanas. 

 

QUEM É O CRISTO DA IGREJA CRISTOCÊNTRICA? 

O Credo Apostólico  – Não foi escrito pelos apóstolos, foi formado 
gradualmente pelas confissões adotadas pelas igrejas. Assumiu essa forma 
final por volta do final do segundo século:  

 

14- “Creio em Jesus Cristo, unigênito filho de Deus, nosso Senhor, o 
qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, 
sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, e sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Céu e sentou-se à destra de 
Deus o Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os 
mortos”. 

 

 

O Credo Niceno  – Formulado sobre a base do crédulo dos apóstolos. Concílio 
foi instalado em Nicéia na Bitínia, em 325 A.D. Teve sua forma final elaborada 
em 569 A.D. em Toledo na Espanha. É o credo tido como aceito por toda igreja 
Cristã: 

 



15- “Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, 
gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, Luz de 
Luz, o próprio Deus do próprio Deus, gerado, não feito, sendo de 
uma só substância com o Pai; por meio de quem todas as coisas 
foram criadas; que por nós homens, e para nossa salvação, desceu 
do Céu e encarnou-se pelo [poder] do Espírito Santo na Virgem 
Maria, e fez-se homem, e também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos. Sofreu e foi sepultado; e ao terceiro dia ressurgiu, segundo a 
Escritura, e subiu ao Céu e sentou-se à mão direita do Pai. E virá 
segunda vez com glória para julgar, tanto os vivos quanto os mortos, 
cujo reino não terá fim”. 

MARTINHO LUTERO, quando escreve o Catecismo maior, assim confessa a 
Cristo: 

16- “Acredito em Jesus Cristo, filho único de Deus, nosso Senhor, que 
foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de Maria virgem, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado, desceu ao 
inferno, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, e está 
sentado à direita de Deus, Pai onipotente, de onde virá para julgar 
os vivos e os mortos”. (Martinho Lutero – CATECISMO MAIOR – O 
Credo).  

 

Na obra de JOÃO CALVINO (1509-1564):  A INSTITUIÇÃO DA RELIGIÃO 
CRISTÃ: 

Capítulo XII – PARA EXERCER SEU OFÍCIO DE MEDIADOR, FOI PRECISO 
QUE O CRISTO FOSSE FEITO HOMEM.  

17- “...Foi preciso que o filho de Deus fosse feito para nós um “Emanuel” 
um Deus Conosco, de tal maneira que, por uma conjunção mútua, 
sua divindade e natureza divina fossem reunidas entre si. De outro 
modo, não haveria proximidade tão direta, nem afinidade tão firme, 
donde se daria a esperança de Deus habitar conosco, tão grande 
era a separação entre nossa sordidez e a suma pureza de Deus”. 

 

CAPÍTULO XIV – COMO AS DUAS NATUREZAS FORNECEM A PESSOA DO 
MEDIADOR. 

 

18- “Quando se diz que o verbo foi feito carne (Jo 1.14), não se deve 
entender que ou tivesse se convertido em carne ou tivesse sido 
confusamente misturado à carne, mas, tendo tomado para si, desde 
o ventre da Virgem, um templo no qual habitaria, de modo que 
aquele que era filho de Deus, foi feito filho do homem; não por uma 
confusão da substância, mas pela unidade da pessoa. Assim 



asseverarmos que de tal maneira está unida a divindade com a 
humanidade, que cada uma retém integralmente suas propriedades, 
e, sem dúvida, ambas constituem Cristo.” 

 

A CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER é o padrão doutrinal comum de 
todas as igrejas Presbiterianas no mundo de derivação inglesa e escocesa. Foi 
aprovada em Savoy, Londres, em 1658 A.D. 

 

 

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - Capítulo VIII – DE CRISTO O 
MEDIADOR 

19-  SEÇÃO I – Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e 
ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito filho, para ser o Mediador 
entre Deus e o homem; O PROFETA, O SACERDOTE, O REI, o 
cabeça e Salvador de Sua Igreja; herdeiro de todas as coisas; Juiz 
do mundo; a quem desde toda eternidade, deu um povo para ser 
sua progênie e para ser por ele, no tempo redimido, chamado, 
justificado, santificado e glorificado. 

 

Tal como CRISTO EM SEU OFÍCIO PROFÉTICO, DE REI E SACERDOTE, a 
igreja também precisa cumprir seu ministério (pg. 470, Calvino) 

1) PROFETA:  O Espírito do Senhor ungiu a Cristo para pregar aos mansos 
(Isaías 61.1). Jesus Cristo foi ungido para pregar e para dar testemunho 
da graça do Pai.  

 

20- “O objeto da função profética de Cristo não era a lei, embora ele a 
explicasse ou cumprisse libertando-a de corrupções depravadas; 
tampouco, era a promessa, embora ele confirmasse aquela que 
havia sido feita aos pais; mas era o EVANGELHO, e o próprio Novo 
Testamento, ou “o Reino do céu e sua justiça”. (Jacó Armínio).  

Isso é o poder do Evangelho. 

Como afirmou Paulo: “Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, 
POIS É O PODER DE DEUS”.  (Romanos 1.16). 

 

21- O Evangelho é o poder de Deus, pois é: 

SUPRACULTURAL- explica e define o homem e a cultura. 

TRANSTEMPORAL  - porque se destina a todas as gerações 



MULTICULTURAL – porque traz gente de todas as nações aos pés de 
Cristo 

INTERCULTURAL – Porque as pessoas que estão aos pés do Senhor 
Jesus têm comunhão.  

CULTURAL - por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e 
história; 

TRANSCULTURAL -  enviado de uma cultura a outra até que todos ouçam 
– At 1:8; 

CONTRACULTURAL -  confronta o homem em sua própria vida e cultura, 
produzindo real, pessoal e eterna transformação. 

Não vos conformeis com este mundo...... 

é supracultural –  2Tm. 3.16,17;   

é transtemporal -  

é multicultural –  Ap. 5:9;   

é transcultural – At 1.8;  

é cultural – Jo. 1.14;  

é intercultural – Cl. 3.11;  

é contracultural – At. 26.18. 

 

A IGREJA QUE ENCARNA O EVANGELHO DE CRISTO, DEVE PERMITIR-
SE ESTAR ENCHARCADA POR ELE.  

22-  “Evitai um evangelho açucarado, assim como evitaríeis um açúcar 
amaciado pelo chumbo. Procurai o evangelho que rasga e rompe e 
corta e fere, entalha e até mesmo mata, pois é esse o evangelho 
que também vivifica. Quando o tiverdes encontrado, prestai boa 
atenção nele. Permiti que penetre vosso mais íntimo ser. Como a 
chuva penetra o chão, orai ao Senhor para que o seu evangelho 
encharque vossa alma”.  (Charles Spurgeon). 

 

Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol.XLVIII, 538. Apud 
LAWSON, Steven J. O Foco Evangélico de Charles Spurgeon. Trad. 
Elizabeth Gomes. São José dos Campos (SP): Fiel, 2012. pp. 76-77 

 

2) REI:  

 



23- “A função Régia de Cristo é uma função de media ção, pela qual, 
tendo sido constituído pelo Pai como Senhor sobre t odas as 
coisas que estão no céu e na terra, e, peculiarment e, o Rei e 
cabeça da sua igreja, Ele governa todas as coisas e  a igreja, 
para a salvação dela e a glória de Deus”. (Jacó Arm ínio).  

 

24-  No Salmo 89.35-37 lemos: “Uma vez jurei pela minha santidade que 
não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu 
trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre 
como a lua e como uma testemunha fiel no céu. (Selá.). (Salmos 
89.35-37). 

 

 

Não há dúvida de que Deus promete que haverá de ser, pela mão de seu 
filho, o presidente e o defensor eterno da igreja, que ele Reinará através de 
seu filho.  

Sempre que ouvirmos que Cristo está reinando com a Igreja, recordemos 
que o seu reinado sustenta a perpetuidade da Igreja, para que entre as 
agitações turbulentas pelas quais é continuamente oprimida, entre os 
graves e terríveis movimentos que ameaçam inúmeras desgraças, 
permaneça SALVA. Por mais que muitos e fortes inimigos conspirem para 
atacar a igreja, não terá forças suficientes para prevalecer contra o decreto 
imutável de Deus que constitui seu filho o Rei Eterno.  

 Sustentemos aqui que o Diabo jamais poderá apagar a Igreja, fundada 
sobre o trono eterno de Cristo.  

 

O meu REINO não é deste mundo.  

25 - Respondeu Jesus: O meu Reino não é deste mundo ; se o meu 
Reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos,  para que eu não 
fosse entregue aos judeus; mas, agora, o meu Reino não é daqui.      
(João 18.36).  

 

Agostinho disse:  

26- “A cidade terrena, que já não será eterna, pois, condenada ao último 
suplício, já não será cidade, tem cá na terra seu bem e em sua possessão 
goza-se com o gozo que tais coisas podem oferecer. E porque semelhante 
bem não é tal que de quem dele gosta e exclua as angústias, por isso essa 
cidade se divide contra si mesma, pleiteando, batalhando, lutando e buscando 
vitórias mortíferas ou pelo menos mortais”. (Citado da Obra A cidade de Deus.) 



 

Emil Brunner afirmava que: 

27- “O Cristo é Aquele em quem e através de quem Deus estabelece sua 
soberania”.  (Emil Brunner. Dogmática, pg.370). 

 

3) SACERDOTE. Sobre seu sacerdócio diremos que se deve manter, como 
seu fim e utilidade, ser um mediador livre de toda mancha, que por sua 
santidade reconcilia Deus conosco.  

 

28- “Jurou o Senhor e não se arrependerá: Tu és um sacerdote 
eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.”  (Salmo 110.4). 

 

“Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse:  Jurou o 
Senhor e não se arrependerá; Tu és sacerdote eterna mente, 
segundo a ordem de Melquisedeque.” (Hebreus 7.21).  

 

 

A IGREJA É HERDEIRA DO SACERDÓCIO DE CRISTO 

 

29- “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel teste munha, o 
primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele 
que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, 

E NOS FEZ REIS E SACERDOTES PARA DEUS e seu Pai; a ele, 
glória e poder para todo o sempre. Amém!”  (Apocali pse 1:5,6). 

 

Em Cristo somos sacerdotes, oferecemos a nós e a tudo o que é nosso 
para Deus e ingressamos livremente no santuário celeste.  

 

30- “...É bom que o Jesus histórico destrone o Jesus moderno, que 
enfrente o espírito moderno e traga sobre a terra não a paz, mas a espada. 
Jesus não foi um mestre nem um teólogo moral; foi um imperador soberano. 
Jesus vem a nós como desconhecido, sem nome, como antigamente vinha 
junto ao lago para aqueles que não o conheciam. Aborda-nos com as mesmas 
palavras, “sigam-me!”, e lança-nos à tarefa que determinou para o nosso 
tempo. Ele manda e, aos que lhe obedecem, quer sábios, quer simples, ele se 
revela nas lutas, nos conflitos e nos sofrimentos pelos quais devem passar em 
sua companhia. Como mistério inefável, estes aprendem em sua experiência 



quem ele é na verdade”.  (Alberto Schweitzer – Teólogo alsaciano, em “A 
busca do Jesus histórico”).  

 

 

UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA: 

2) É NECESSARIAMENTE O CORPO DE CRISTO . 

31- “E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência”. (Colossenses 
1:18.).  

 

32- “Desde os princípios do cristianismo, seus seguidores reuniam-se 
para adorar e se consideravam membros de uma comunidade que era, de 
algum modo, diferente do restante da sociedade. ...Durante algum tempo, a 
comunidade não chegou a ter um nome, referindo-se a si mesma como os 
seguidores do “caminho”. (Justo Gonzalez – Uma Breve História das Doutrinas 
Cristãs).  

 

33 - “A Igreja é o povo de Deus quando o evangelho é proclamado com 
fidelidade, quando os sacramentos/ordenanças são observados corretamente e 
quando uma disciplina coletiva opera com piedade”. D. A. Carson – (Cristo & 
Cultura uma Releitura, pg. 134).  

Uma igreja Cristocêntrica é aquela que tem a vida, os ensinos, a postura, o ser 
de Jesus como centro de sua existência. Para os membros dessa igreja, a fé 
cristã deve dominar a totalidade da vida e da existência do homem. Eles creem 
que “Jesus Cristo é Senhor, não somente do serviço de adoração da igreja aos 
domingos, mas de todos os dias” (Abraham Kuyper). 

 

Para João Calvino, somente uma igreja Cristocêntrica pode ser reconhecida 
como igreja verdadeira. 

 

QUARTO LIVRO – CAPÍTULO I. 

Da verdadeira igreja.  

34- “...A Igreja em cujo seio Deus quer reunir seus  filhos”. (Calvino 
465). A Igreja que é mãe daqueles de quem Deus é o Pai.  A igreja que 
reúne todos os eleitos de Deus.  

A Verdadeira igreja é chamada para formar um só corpo e um só espírito, pois 
foram chamados a uma única esperança. (Efésios 4.4). 



Quando os fiéis estão verdadeiramente persuadidos de que Deus é o Pai 
comum de todos, e de que Cristo é a cabeça, então estarão unidos entre si 
pelo amor fraterno comunicando mutuamente o que têm. Devemos crer na 
Igreja de tal forma que estejamos convencidos de ser seus membros.  

Nossa salvação deve estar fundamentada sobre esses alicerces sólidos.  

QUANDO NOS UNIMOS À IGREJA, NOS UNIMOS À ESTABILIDADE DE 
CRISTO, QUE NÃO PERMITIRÁ QUE SEUS FIÉIS LHE SEJAM 
ARREBATADOS. 

A Verdade sempre permanecerá conosco, enquanto permanecermos no Seio 
da Igreja. De certo, por força de pertencermos a igreja nos manteremos na 
companhia de Deus.  

A REMISSÃO DOS PECADOS, DE FATO, REPRESENTA A FORMA 
MEDIANTE A QUAL DEUS NOS ACOLHE EM SUA IGREJA, SENDO ASSIM 
O INSTRUMENTO COM QUE NOS MANTÉM E CONSERVA NELA.  

Esse ministério de acolher os salvos na igreja foi confiado a nós, Deus nos 
confiou o ministério da Reconciliação (2ª Coríntios 5.18) 

A Igreja Fiel será reconhecida como aquela que ouve e guarda os 
mandamentos do Senhor.  

35- “Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Tem plo do Senhor, 
templo do Senhor, templo do Senhor é este”. (Jeremi as. 7.4) 

“Deus não reconhecerá como seu, um lugar onde sua P alavra não é 
ouvida e rigorosamente observada”. (João Calvino) 

Muitos podem ocupar uma posição na igreja, mas serão privados de sua 
herança, se não forem gerados pela Mãe Livre. 

PARA SER MEMBRO DO CORPO DE CRISTO, PRECISARÁ SER UM FILHO 
GERADO PELA MÃE LIVRE. 

 

Leiamos Gálatas: 

22- “Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da 
livre. 

23- Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da 
livre, por promessa, 

24- O que se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do 
monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.”  (Gálatas 4.22-24). 

 

 



25- “Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém 
que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 

26- Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós; 

27- Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e 
clama, tu que não estás de parto; porque os filhos da solitária são mais do que 
os da que tem marido. 

28- Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. 

29- Mas, como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o 
que o era segundo o Espírito, assim é também, agora. 

30- Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo 
algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. 

31- De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.” 

(Gálatas 4.25-31). 

 

COMENTANDO SOBRE OS FILHOS DA CARNE, Agostinho de Hipona disse o 
seguinte: 

A CIDADE DE DEUS - Capítulo II – Os filhos da carne e os filhos da promessa.  

36 - “Pervertida pelo pecado, a natureza gera cidadãos da cidade 
terrena; A GRAÇA, que liberta do pecado, gera cidadãos da cidade celeste. Por 
isso, aqueles são chamados vasos de ira; vasos de misericórdias, estes”.                
(Agostinho de Hipona).  

MARTINHO LUTERO EM SEU SERMÃO SOBRE O VERDADEIRO CORPO 
DE CRISTO:  

 

37 - “O que o sacramento significa ou opera é comunhão de todos os 
santos. [...] A razão disso é que Cristo forma um corpo espiritual com todos os 
santos, assim como o povo de uma cidade constitui uma comunidade e um 
corpo, sendo cada cidadão membro do outro e da cidade inteira. Da mesma 
maneira, todos os santos são membros de Cristo e da Igreja, que é uma 
CIDADE ESPIRITUAL e eterna de Deus. Ser aceito nessa cidade significa ser 
recebido na comunhão dos santos, ser incorporado ao corpo espiritual de 
Cristo, ser feito membro seu”.  

(Martinho Lutero – Sermão sobre o verdadeiro corpo de Cristo e sobre 
as irmandades – Nos primórdios Escritos de 1517-1519 – VL I- P.429). 

 

38- A Igreja Mãe livre é a única que pode gerar fil hos Salvos: 



7- “Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em 
Isaque será chamada a tua descendência. 

8- Isto é, NÃO SÃO OS FILHOS DA CARNE QUE SÃO FILHO S DE DEUS, 
mas os filhos da promessa são contados como descend ência.”      
(Romanos 9.7,8). 

 

Ser da Igreja Cristocêntrica implica: 

“Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz”. (João 18:37) 

 

No Evangelho de João, no capítulo 10: 

14- “Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou 
conhecido. 

27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me 
seguem.” (João 10.14 e 27) 

 

No Evangelho de João, no capítulo 10: 

4- “E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o 
seguem, porque conhecem a sua voz. 

5- Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho; antes, fugirão dele, porque não 
conhecem a voz dos estranhos.” (João 10.4,5). 

Esse é um claro sinal da presença de Cristo na sua Igreja.  

PARA SER UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA: SERÁ PRECISO ES TAR... 

20- “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus 
Cristo é a principal pedra da esquina.” (Efésios 2.20). 

 

39- Os que não são de Deus: 

“Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; por isso, vós não as escutais, 
porque não sois de Deus.” (João 8.47) 

 

40 - Em suma, a igreja é o REINO de Cristo, e Cristo Reina mediante a 
Sua Palavra, sendo assim o Reino de Cristo nunca estará presente onde não 
estiver o seu CETRO, isto é a “SUA PALAVRA”.  

 

A IGREJA Cristocêntrica, É a Fiel proclamadora da Palavra de Deus.  A palavra 
toda para o homem TODO. 



 

41- STEVEN LAWSON  pastor e teólogo afirma que: 

“O fiel ministério do púlpito requer a declaração tanto do juízo como da graça . 
A Palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes, que suaviza e 
endurece, conforta e aflige, salva e condena”.  

 

O BRITÂNICO FILÓSOFO, BERTRAND RUSSEL , matemático, liberal e 
socialista afirma que: 

42- “A danação revela a justiça divina; a salvação, Sua misericórdia. 
Ambas demonstram igualmente Sua bondade”. (Bertrand Russel; 1872-1970) 

RUSSELL, Bertrand. História da Filosofia ocidental – Livro 2: a filosofia católica. 
Tradução Hugo Langone – 1ª Edição. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2015. Pg. 
83 

 

43- A IGREJA CORPO DE CRISTO. Deve lembrar-se que é: 

“...a GERAÇÃO ELEITA , o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz”. (1ª Pedro 2.9).  

 

 

SER ELEITO, É COMPREENDER CLARAMENTE EM QUE CONSISTE O 
DECRETO DE DEUS: 

44-  “A PREDESTINAÇÃO DIVINA: É um decreto eterno e 
misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual Ele decide justificar e adotar fiéis, 
e conceder-lhes a vida eterna...”. (Jacó Armínio).  

ARMÍNIO, Jacó. As obras de Armínio. Volume 2. Tradução Degmar Ribas.           
1ª Edição. Rio de Janeiro: CPAD, 2015. P. 404. 

 

45- ELEITOS ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO. 

“Como também nos elegeu nele antes da fundação do m undo, para que 
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em am or.” (Efésios 1.4) 

 

“O fundamento e a causa primeira, tanto de nossa vocação como de todas as 
benesses que recebemos de Deus, são aqui declarados como sendo sua 
eterna eleição. Caso pergunte sobre a razão pela qual Deus nos chamou ao 
usufruto do evangelho, por que diariamente nos outorga tantas bênçãos, por 



que nos abre a porta do céu – a resposta se encontrará constantemente neste 
princípio: que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo”. (João Calvino). 

CALVINO, John. Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and 
Ephesians, Trad. William Pringle (Grand Rapids: Baker, 2003), p. 197. 

 

A igreja de Cristo, reconhece e vive plenamente confiada na sua SALVAÇÃO 
ETERNA. 

46- “Eu almejava e orava por encontrar a Cristo, pois sabia que se eu o 
encontrasse, ele não daria uma salvação temporária ou falsificada, como 
pregam alguns, mas vida eterna que jamais poderia ser perdida”.  (Charles 
Spurgeon) 

SPURGEON. Charles H. The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. XVIII 
(Pasadena, Texas: Pilgrim Publications, 1971). 347-348. 

 

VEJAMOS ENTÃO A IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO DE NOSSA FÉ. 
VEJAMOS COMO É IMPORTANTE O QUE CREMOS. 

 

47- Dr. R. C. Sproul disse: “ Os credos não salvam.  Somente Cristo 
pode salvar. Entretanto, aquilo que cremos quanto a  Cristo é essencial 
para a Salvação. Se o Novo Testamento estiver certo , então aquilo que 
cremos é de eterna importância. Separar vida de dou trina e doutrina de 
vida é uma ação de divórcio sem fundamento. Deus as  ajuntou para 
sempre, e aquilo que Ele ajuntou, não devemos jamai s separar”. 

É ATRAVÉS DE SUA CONFISSÃO DE FÉ E PRÁTICA QUE UMA IGREJA 
SERÁ RECONHECIDAMENTE CRISTOCÊNTRICA OU NÃO. Os Credos não 
salvam, contudo, a forma como cremos e a nossa confissão de fé em Cristo é 
essencial para a nossa salvação. (Romanos 10). 

 

NA CONFISSÃO DE FÉ ESCOCESA , de 1560, escrita Por John Knox e mais 
cinco “Johns”, se afirma solenemente: 

48- “Nós cremos, confessamos e declaramos que as ma rcas da 
verdadeira igreja são {...} a verdadeira pregação d a Palavra de Deus, na 
qual Deus mesmo se revelou a nós; {...} a correta a dministração dos 
sacramentos de Jesus Cristo, os quais devem ser ass ociados à Palavra e 
à promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nossos corações”.  
(Capítulo 18).  

NA Confissão Belga, em 1561, por Guido de Brés,  diz o seguinte: 

49- “Os sinais pelos quais a verdadeira Igreja é re conhecida são 
estes: se a pura doutrina do evangelho é pregada; s e ela mantém a pura 



administração dos sacramentos como Cristo instituiu  {...} Em resumo, se 
em todas as coisas ela se orienta pela pura Palavra  de Deus, {...} 
reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça da Igre ja”.  (Artigo 29).  

 

As confissões de fé, são nossos credos. 

  

50- A VERDADEIRA IGREJA, TEM COMPROMISSO COM SUA AÇ ÃO 
EVANGELIZADORA.  

A Igreja de Cristo, precisará no cumprimento de sua missão, equilibrar com 
sabedoria a sua missão evangelizadora: 

1) Venha como você está : É preciso saber criar uma cultura de aceitação. 

“Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, 
a fim de que vocês glorifiquem a Deus.” (Romanos 15.7) 

 

51- A VERDADEIRA IGREJA, TEM COMPROMISSO COM SUA AÇ ÃO 
EVANGELIZADORA 

2) Não permaneça como você está : é preciso saber criar uma cultura de 
crescimento.  

“Pois a pureza, como digo, é algo só para cristãos,  é impossível para 
quem não o é. A Santificação é impossível sem a con versão, e as 
primeiras coisas devem vir em primeiro lugar, seja onde for”. (D. Martyn 
Lloyd-Jones).  

MURRAY, Iain H. A Vida de D. Martyn Lloyd-Jones 1899-1981: uma biografia. 
Tradução Odayr Olivetti, Miriam Olivetti. São Paulo: PES, - Publicações 
Evangélicas Selecionadas, 2014. P. 118-119. 

 

Concordo plenamente com o que disse o Dr. John Burke.  

52- “Caminhar com Cristo significa crescimento nos traços do 
caráter, o fruto do Espírito de Deus. Quando ajudam os as pessoas a ver 
que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bon dade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio, coisas que muitos desej am, são de fato o 
que Deus produz em nós à medida que nos rendemos a ele, passam a ver 
sua caminhada com Cristo como meio para conseguir o  que prazer, bens 
e pessoas jamais poderiam lhes dar”. (John Burke – Proibida a entrada de 
pessoas estranhas).  

 



A IGREJA CRISTOCÊNTRICA – SABE O QUE SIGNIFICA O NO VO 
NASCIMENTO. 

53 - “Aborrece teu antigo curso pecaminoso de vida,  e serve a Deus 
em justiça e santidade até o fim da vida que te res ta. Se lamentares e 
chorares por pecados passados sem abandoná-los, teu  arrependimento 
será em vão, estarás zombando de Deus, e enganando a tua própria alma. 
É necessário tirar o velho homem com suas obras, an tes de revestir-se do 
novo homem Cristo Jesus.” (George Whitefield). 

 

Whitefield, Sermon 32, em The Works of the Reverend George Whitefield, Vol. 
VI (Londres: Edward e Charles Dilly, 1771), 7. Apud, LAWSON, Steven J. O 
Zelo Evangelístico de George Whitefield. Trad. Elizabeth Gomes. São José dos 
Campos – SP:Fiel, 2014. Pg. 57 

 

A IGREJA CRISTOCÊNTRICA É O ÚNICO LUGAR SEGURO PARA  SE 
ENCONTRAR A GRAÇA DE DEUS.  

“...eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que 
Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível!”                                 
(2ª Coríntios 9.14,15). 

 

“Gordon MacDonald disse: 

54- “O mundo pode fazer quase tudo tão bem ou melho r do que a igreja. 
Não é preciso ser cristão para construir casas, ali mentar o faminto ou 
curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer. Ele 
não pode oferecer graça”. (Gordon MacDnonald).  

A IGREJA CRISTOCÊNTRICA TEM NA ESCRITURA SAGRADA SUA ÚNICA 
REGRA DE FÉ.  

55- “Como Palavra de Deus, a Escritura está acima d a Igreja, que deve 
deixar-se guiar e purificar por ela. Mas ela não de ve estar fora do Corpo 
de Cristo: uma leitura privada nunca pode penetrar na sua essência mais 
íntima e específica. Uma leitura correta da Escritu ra pressupõe que nós a 
leiamos onde ela fez e faz história, onde ela não é  testemunha do 
passado, mas força viva do presente: na Igreja do S enhor, com os seus 
olhos da fé”. “A Escritura viva na Igreja viva é ai nda hoje a potência 
presente de Deus no mundo, uma potência que continu a a ser fonte 
inesgotável de esperança através de todas as geraçõ es”. (Joseph 
Ratzinger – Bento XVI – Ser Cristão na era Neopagã,  p. 18).  

 

56- A IGREJA CRISTOCÊNTRICA. 



Na igreja Cristocêntrica, JESUS É O CABEÇA DA IGREJA . Essa verdade está 
meridianamente clara em Efésios 5.23. Nenhum homem, por mais culto ou 
piedoso, poderia ser o comandante da igreja universal. Somente Jesus tem 
essa honra. Jesus é o dono da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça que 
governa a igreja, o bispo universal da igreja. 

Na igreja Cristocêntrica, JESUS É A PEDRA SOBRE A QUAL A IGREJA ESTÁ 
EDIFICADA. O papado está alicerçado na interpretação de que Pedro é a 
pedra sobre a qual a igreja está edificada e que todo papa é sucessor de 
Pedro. A grande questão é se essa interpretação tem amparo bíblico. O 
contexto de Mateus 16.18 está todo voltado para a Pessoa de Cristo. O próprio 
Pedro deixou claro que Jesus, e não ele, é a pedra sobre a qual a igreja está 
edificada. No começo do seu ministério Pedro disse que Jesus é a pedra (Atos 
4.11) e no final do seu ministério, quando escreveu sua primeira carta, tornou a 
enfatizar esse mesmo fato (1ª Pedro 2.4-8). 

Na igreja Cristocêntrica, JESUS É O ÚNICO MEDIADOR ENTRE DEUS E OS 
HOMENS. O título concedido aos papas, “Sumo Pontífice”, significa supremo 
mediador. Essa expressão não cabe em nenhum líder religioso, pois a Bíblia é 
categórica em afirmar que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e 
os homens, Jesus Cristo (1 Timóteo 2.5). O próprio Jesus disse: “Eu sou o 
Caminho, e a Verdade, e a Vida e ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 
14.6). 

Na igreja Cristocêntrica, JESUS É O DONO DA IGREJA. Foi o próprio Jesus 
quem disse a Pedro que ele mesmo edificaria a sua igreja (Mateus 16.18). A 
igreja é Deus, pois foi comprada com o sangue de Jesus (Atos 20.28). Jesus 
nunca passou-nos uma procuração, dando-nos a liberdade para sermos os 
donos de sua igreja. 

 

 

Na igreja Cristocêntrica, JESUS É O EDIFICADOR DA IGREJA. Nós somos os 
cooperadores de Deus, mas é Deus mesmo quem edifica a sua igreja. Um 
planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus (1ªCoríntios 3.9). Jesus 
disse: “Eu edificarei a minha igreja” (Mateus 16.18). Não conseguiríamos 
acrescentar nem um membro ao corpo de Cristo, mesmo que usássemos todos 
os recursos da terra. 

 

Na Igreja Cristocêntrica, JESUS É O PROTETOR DA IGREJA. A igreja não 
caminha vitoriosamente à parte da assistência e proteção de Cristo. Ele disse: 
“… e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus 16.18). Os 
inimigos da igreja são muitos e perigosos, mas Jesus é o nosso escudo e 
protetor. Ele é o general desse glorioso exército que caminha triunfantemente 
rumo à glória. Bendito seja seu santo nome! 

 



O modelo Cristocêntrico de Igreja no qual Cristo é o cabeça, a autoridade, e os 
membros do corpo, todos iguais na importância, contribuem cada um com seu 
dom para o crescimento de todo o organismo. Paulo nos adverte que "o corpo 
não é um só membro, mas muitos" (1ª Coríntios 12.14).  

Um texto em que se baseia uma saudável eclesiologia é Efésios 4.11-12. "E ele 
mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento 
dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de 
Cristo (...)."  

Estes diferentes serviços oferecidos pelos pastores(as), evangelistas, etc., 
aperfeiçoam os "santos", a igreja toda, para a obra do ministério. Quer dizer, 
estes dons não são para autoengrandecimento, mas para ajudar uma igreja 
consciente e preparada em seu ministério.  

A Igreja de Cristo é neste mundo, o seu protagonista principal, o corpo de 
Cristo, tem uma missão de Deus no mundo. 

57- Em tempos de pós-modernidade e relativismo, a Igreja de Cristo precisará 
continuar sendo: “...a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade”.                     
(1ª Timóteo 3.15). 
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