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Estudo a igreja no Novo Testamento. Já lemos Efésios 2:11 em diante que é o tema principal da 

leitura. Agora nós vamos ler sobre a origem da igreja quando CRISTO proclama a sua igreja em Mateus 16:18. 

Aqui nós temos a origem da igreja de DEUS, da igreja de CRISTO, quando JESUS proclama Pedro o 

estabelecimento da sua igreja.  

 

MATEUS 16:18 

18. Pois também eu te digo que tu es Pedro (que no grego é uma pequena pedra), e sobre esta pedra (no 

grego está “petra” que é uma grande rocha) edificarei a minha igreja e as portas do hades não prevalecerão 

contra ela. 

 

JESUS CRISTO é a rocha, é a grande pedra onde a igreja está edificada. Acabamos de ler em Efésios 

2:11 em diante, que a igreja está edificada sobre CRISTO, o fundamento da igreja é CRISTO, não é Pedro. 

Pedro é uma pedra da igreja que forma a igreja, mas o fundamento ou a pedra principal da igreja é JESUS 

CRISTO, não é Pedro.  

 

EFESIOS 2:19-20 

19. Assim pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos, e membros 

da família de Deus. 

20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal 

pedra de esquina.   

 

Vamos ver por essa citação de Efésios que a pedra onde está edificada a igreja, não é Pedro, é JESUS 

CRISTO, correto irmãos? JESUS é a pedra principal, a rocha donde esta construída a igreja do DEUS vivo. A 

descrição da igreja está em 1 Pedro 2:9-10, essa citação faz parte da lição. Vamos ler.              

 

1 PEDRO 2:9-10 

9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei 

as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 

10. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado 

misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.  

A igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para a luz do evangelho, é a família de 

Deus. Nós alcançamos misericórdia e perdão da parte de Deus formando um corpo, uma geração eleita. Todos 

nós somos sacerdote de CRISTO, para CRISTO, em CRISTO. Amem irmãos.  

Continuando sobre a lição nós temos a citação para estudo: a natureza da igreja em 1 Coríntios 12:1-

27. Vamos ouvir a leitura dessa passagem, como nós podemos usar as diferenças para a edificação. O apostolo 

Paulo ele não ignora o quanto nós somos diferentes no corpo de CRISTO.    

 

1 CORINTIOS 12:1-31  

1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 

2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 

3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espirito de Deus diz: Jesus é 

anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espirito Santo. 

4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espirito é o mesmo. 

5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.  

6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 

7. Mas a manifestação do Espirito é dada a cada um, para o que for útil. 
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8. Porque a um pelo Espirito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espirito, a palavra 

da ciência; 

9. E a outro, pelo mesmo Espirito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espirito, os dons de curar; 

10. E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; 

e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. 

11. Mas um só e o mesmo Espirito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como 

quer. 

12. Porque, assim com o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um 

só corpo, assim é Cristo também. 

13. Pois todos fomos batizados em um Espirito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espirito. 

14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 

15. Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo? 

16. E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou do corpo; não será por isso do corpo? 

17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 

18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Cada um deles como quis. 

19. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 

20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 

21. E o olho não pode dizer a mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça aos pês: Não tenho 

necessidade de vós.  

22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários; 

23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e aos que em 

nós são menos decorosos damos muito mais honra. 

24. Porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, 

dando muito mais honra ao que tinha falta dela; 

25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 

26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é 

honrado, todos os membros se regozijam com ele.  

27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.  

28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro 

doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 

29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de 

milagres? 

30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 

31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.  

 

Tivemos a leitura de1 Coríntios 12 falando sobre a igreja, que nós somos como um corpo, cada um é 

um membro, ajustado e devemos manter o corpo unido e a atuação de DEUS é para o benefício do corpo. 

DEUS colocou primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois doutores, operadores de milagres, variedade 

de línguas... enfim, tudo isso querendo a edificação do corpo. A igreja é uma conjuntura de um organismo 

vivo formado por pessoas. A missão da igreja Atos 1:8 qual que é uma das missões da igreja.  

 

ATOS 1:8 

8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espirito do Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra.  

 

Uma das missões da igreja é dar testemunho da verdade, testemunho de JESUS CRISTO e das suas 

obras. Para isso precisa receber poder. Que mais a vida da igreja? Colossenses 3:1-17, nós temos sobre a vida 

da igreja.  



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

3 ÁUDIO N°105 – IGREJA NT ESCOLA BIBLICA 

 

COLOSSENSES 3:1-17 

1. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado 

à destra de Deus. (a igreja é um órgão espiritual para buscar as coisas celestiais). 

2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra; 

3. porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.  

4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em 

gloria. 

5. Exterminei, pois, as vossas inclinações carnais: a prostituição, a impureza, a paixão, a vil 

concupiscência e a avareza, que é idolatria; (a pessoa ficar só atrás de dinheiro) 

6. pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência; (hoje nós vemos tantas seitas 

religiosas só preocupadas com dinheiro, dinheiro...  o assunto é só dinheiro, a preocupação é só pegar dizimo, 

pegar oferta para ver quanto que as igrejas estão arrecadando, quanto tem de dinheiro, dinheiro... é só este 

assunto nas igrejas. E aqui Colossenses está dizendo que nós não devemos nos prender a estas coisas, mas 

buscar as coisas espirituais).  

7. nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivíeis nelas. 

8. Mas, agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malicia, da maledicência, das palavras 

torpes da vossa boca. 

9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos 

10. e vos vestistes do novo, que se renova para pelo conhecimento, segundo a imagem daquele que o 

criou; 

11. onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita escravo ou livre; mas 

Cristo é tudo em todos. 

12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, 

humildade, mansidão, longanimidade, 

13. suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como 

Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.  

14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 

15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; 

e sede agradecidos. 

16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-

vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; louvando a Deus com gratidão em vosso 

coração. 

17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele 

graças a Deus Pai.  

 

 Essa é uma citação sobre a vida da igreja. Nós devemos andar nessa vida. E qual é a esperança da 

igreja? 1 Tessalonicenses 5:1-11, vai falar da esperança da igreja.  

 

1 TESSALONICENSES 5:1-11 

1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva; 

2. porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o Dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. 

3. Pois quando estiverem dizendo: paz e segurança, então, lhes sobrevirá repentina destruição, como as 

dores de parto aquela que está gravida; e de modo nenhum escaparão. 

4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele Dia como um ladrão vos surpreenda; 

5. porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. 

6. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. 

7. Porque os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam embriagam-se de noite. 
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8, Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por 

capacete a esperança da salvação. 

9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus 

Cristo, 

10. que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. 

11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estais fazendo.   

 

A esperança da igreja é a volta de CRISTO. Estar sóbria para a volta de CRISTO, pois nesse dia não 

irá pegar a igreja, os verdadeiros adoradores desprevenidos pois estão acordados, vigilante. Não é para nós 

dormirmos.  

Vimos várias citações em ordem: sobre a descrição da igreja, quando surgiu a igreja, a natureza da 

igreja, a missão da igreja que é pregar o evangelho com poder, a vida na igreja que é fazer tudo de acordo em 

nome de JESUS tendo uma vida espiritual, a esperança da igreja que é a volta de CRISTO. Essas são as 

citações que nós vimos.  

O objetivo dessa lição é estudar sobre a origem da igreja e a necessidade de nós fazermos parte dessa 

comunidade espiritual.  

 

A Introdução da Igreja: 

Para que houvesse a possibilidade da salvação em massa dos povos se tornou necessária uma reforma 

na estrutura do judaísmo, a restauração do tabernáculo de Davi que estava ruído, caído. Os judeus sempre se 

mantiveram separados dos gentios e irredutíveis nesse aspecto. Isso, todavia não significava que eles 

estivessem espiritualmente melhor. Ao contrário, se achavam cheios de tradições que mais os separavam de 

DEUS. 

Na primeira vinda, o nascimento do MESSIAS a reforma era chegada. Com a sua morte, o sistema 

provisório levítico chegou ao fim e uma Nova Aliança entrou em vigor. A partir de então, entrou em vigência 

o sistema e o sacerdócio de Melquisedeque com um novo sumo sacerdote, não mais da tribo de Levi, mas da 

de Judá. O verdadeiro ocupou o lugar do simbólico: CRISTO o Cordeiro de DEUS que havia sido sacrificado 

e já nada mais valiam os sacrifícios de animais. 

Com a igreja se tornou possível a Salvação e a integração dos gentios na comunidade de Israel. A 

igreja é formada a princípio por judeus e posteriormente, por gentios. Se tornou o canal de DEUS para Salvação 

de todos os homens arrependidos e tocados pelo Espirito Santo. Correto, irmãos?  

 

Primeira pergunta: Ao que é comparado a igreja? Ela é uma organização ou um organismo? 

Resposta: A igreja não é uma organização comum e secular, a qual a pessoa se agrega como um sócio. 

A igreja é sim um organismo vivo, semelhante ao corpo humano composta de pessoas arrependidas e 

convertidas. Membros isolados, igrejas locais de pessoas espalhadas pelo mundo, formam o corpo de CRISTO. 

Neste sentido, o vocábulo igreja é universal. Portanto, a igreja é comparada ao corpo humano, no qual nós os 

crentes somos os membros e do qual CRISTO é a única cabeça, chefe, líder e dono da igreja. Correto? Coríntios 

12:27-31, Efésios 1:22-23, Colossenses 1:18-24. CRISTO é o cabeça da igreja, ele é o chefe da igreja. A igreja 

não precisa de chefe, ela já tem um chefe que é CRISTO.  

   

EFESIOS 1:22-23 

22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, 

23. Que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. 

 

O chefe da igreja, quem manda na igreja é o SENHOR JESUS CRISTO. Não tem esse negócio de 

porta-voz do ministério, porta-voz da igreja, conselho ministerial da igreja para falar e mandar na igreja. 

CRISTO é quem manda na igreja. O ministério está sujeito a CRISTO, aos seus ensinos. Portanto, não há no 

ministério ninguém que possa comandar e mandar na igreja ou ter cargo acima dos presbíteros da igreja. Todos 
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nós estamos sujeitos a CRISTO e a sua Palavra. Quem deve mandar, ordenar e controlar as coisas na igreja, é 

CRISTO, por meio do Espirito de DEUS.   

Quando aparece alguém querendo ser o porta-voz da igreja, representante do ministério, “Moises” na 

igreja, essas pessoas estão com o espirito do anticristo. Elas estão indo além do que está nas escrituras e se 

tornando soberbas. Nós devemos manter a nossa humildade: “aquele que quiser ser maior, tem que ser 

serviçal de CRISTO”, serviçal dos irmãos da igreja, exemplo. 

No século IV apareceu um homem por nome de Vitor, que se dizia dono da igreja de DEUS e todas as 

questões deveriam ser levadas a ele. E todas as igrejas que não estivessem praticando de acordo com o parecer 

dele, eram expulsas e desconsideradas como igreja de DEUS. Está aí um homem com espirito de anticristo, 

apareceu no século IV, Vitor.  

E hoje tem aparecido muitos desses com espirito de anticristo no meio da igreja de DEUS, achando 

que pode controlar a igreja de DEUS e ser chefe da igreja de DEUS, ficar mandando cartas para as igrejas à 

moda de homens. Isso não existe, isso não é correto.   

 

Segunda pergunta: O que foi necessário acontecer para que as pessoas de todas as partes da terra 

pudessem fazer parte da igreja?   

Resposta: Romanos 11:15-24 diz que os primeiros integrantes da igreja eram oriundos do Judaísmo. 

Foi necessário que alguns dos ramos naturais da oliveira (que é Israel) fossem quebrados para que os gentios 

pudessem ser enxertados no lugar deles. Contudo, aos crentes gentílicos foi recomendado para não esquecer 

que a raiz original era judaica, em Abraão, e que não tinham que se orgulhar pois a raiz israelita é quem 

sustenta os gentios, e não os gentios sustentam a raiz. A raiz da igreja é israelita.  

 

Terceira pergunta: 

Seria igreja uma nova identidade?  

Resposta: Não, a igreja não é uma nova identidade ou entidade. Alguns advogam a ideia de que o 

Cristianismo foi um movimento estranho ao Judaísmo, mas não é. Biblicamente não. A reedificação do 

tabernáculo de Davi, nada mais do que a inauguração de um Novo Concerto, sendo a igreja o lugar para onde 

as pessoas de qualquer parte da terra devem se agregar. Atos 15:14-17, fala da reedificação do tabernáculo que 

estava o quê? Caído.  

 

ATOS 15:14-17 

14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu 

nome. 

15. E com isto concordam as palavras dos profetas; como está escrito: 

16. Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas, 

e tornarei a levanta-lo. 

17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é 

invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas,  

 

A igreja vai surgir do próprio Judaísmo, dos próprios israelitas, mas ela vai ser reedificada para que os 

gentios que creem no SENHOR (em seu nome) possam fazer parte da igreja. Ela não é uma nova entidade, ela 

é o tabernáculo de Davi reerguido. Atos 2:47 fala que “DEUS acrescentava à igreja, aqueles que se haviam 

de se salvar”. Quem acrescenta à igreja é DEUS, por meio de seu Espirito, ele compunja a alma e ela se 

converte.  

A igreja de DEUS ela não tem que se prender a metas de ganhar alma, como se fosse uma empresa 

para multiplicar o ganho dela financeiro. Quem traz alma para a igreja é o Espirito Santo e nós devemos ser 

dirigidos pelo Espirito Santo. Então, não tem este negócio de estabelecer metas, “olha, nós temos que dobrar 

o número de crentes a cada ano; cada alma tem que ganhar membros para que a igreja cresça e tenha 

arrecadação e possa crescer mais...”, igreja não é uma empresa, irmãos.  
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A igreja é um organismo vivo que deve ser dirigida por DEUS e as pessoas que vem para a igreja, são 

pessoas levantadas por DEUS. Não adianta ter só quantidade na igreja, não adianta, isso leva a igreja a 

apostasia. Nós temos que ter na igreja pessoas realmente que foram escolhidas e trazidas por DEUS para ela. 

“Ah, mas é através da pregação nossa”, sim é através da nossa pregação, mas não com uma meta tipo 

empresarial. Nós não somos uma empresa. A igreja não é uma instituição humana ou não é uma organização. 

A igreja é um organismo vivo.  

 

Quarta pergunta: 

Sobre o que a igreja está firmada?  

Resposta: A igreja está firmada sobre o fundamento dos profetas (que são lidos no Antigo Testamento), 

os apóstolos (que são as doutrinas apostólicas) e JESUS CRISTO, como a pedra principal da esquina. 

 

Quinta pergunta: 

Que profecias anunciaram a nova ordem sacerdotal e a conversão dos gentios?   

 

SALMOS 110:4 

4. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque.  

 

E o tabernáculo de Davi que estava ruído e DEUS tornou a reedificar. Estas profecias anunciam a vinda 

da igreja. 

 

Sexta pergunta: 

Que era necessário acontecer para unir os filhos de DEUS que estavam dispersos? 

Resposta:  

 

JOÃO 11:51-52 

51. Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus 

estava para morrer pela nação.  

52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam 

dispersos.   

 

 Na morte de CRISTO, organizou um organismo vivo: o corpo, que é a igreja. O corpo, no qual forma 

agregados todos convertidos é a igreja de DEUS, coluna e firmeza da verdade, que tem por cabeça CRISTO. 

Se a igreja é coluna e firmeza da verdade, ela não pode ter na sua crença nenhuma doutrina babilônica e anti 

bíblica. Ela tem que ser uma igreja unitária, crer que JESUS é o segundo Adão, guardar os mandamentos de 

DEUS, praticar o sistema bíblico de governo congregacional, não estar sujeita a nenhum sínodo ou organização 

religiosa, mas somente a CRISTO e as escrituras, praticar as doutrinas apostólicas, ter o entendimento dos 

testemunhos dos profetas, estas são as características da igreja do DEUS vivo.   

 

 Sétima pergunta: 

 Que promessas eram os gentios incorporados ao reestruturado tabernáculo de Davi? 

 

ROMANOS 4:13 

13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência ouve a promessa de ser herdeiro do 

mundo, e sim mediante a justiça da fé. 

 

GALATAS 3:28-29 
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28. De sorte não pode haver judeu, nem grego; nem escravo, nem liberto; nem homem, nem mulher; 

porque todos vós sois um em Cristo Jesus.  

29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa.  

 

Os gentios não irão herdar uma nova promessa, por exemplo no céu. Isso não está na bíblia. Se somos 

de CRISTO pertencemos ao povo, herdaremos somente o que foi prometido a nosso Pai Abraão e nada mais. 

Não temos uma promessa em particular diferente da que foi feita a Abraão. E a promessa feita a Abraão, 

Romanos 4:13-14 é que ele seria herdeiro da terra. Correto irmãos? Não foi prometido céu para os crentes da 

nova aliança. Foi prometido o reino que será estabelecido sobre a terra de justiça e paz. Não há uma promessa 

diferente para os gentios, é a mesma promessa feita a Abraão. A promessa que foi feita a Abraão de que ele 

seria herdeiro do mundo restaurado da nova terra e novo céu. Essa mesma promessa é ratificada aos gentios 

que fazem parte da igreja de DEUS.  

 

Oitava pergunta: 

Que nome foi usado para identificar aqueles grupos de crentes nos dias apostólicos? 

Resposta: Aparece 12 vezes no Novo Testamento: Atos 20:28; 1 Coríntios 1:2; 10:32; 11:16 e 22; 

15:9;  2 Coríntios 1:1; Gálatas 1:3;  1 Tessalonicenses 2:14, 2 Tessalonicenses 1:14, 1 Timóteo 3:5 e 15. Todos 

estes textos falam da igreja de DEUS.  

Em todos estes textos Paulo denomina o conjunto de congregações locais na cidade do império romano, 

de igreja de DEUS. Esse é o nome pelo qual na história, esse organismo vivo composto por crentes convertidos, 

esse foi o nome pela qual ela foi chamada. Eu também tenho um livro de história, “História Eclesiástica” de 

Eusébio de Cesárea, várias vezes neste livro fala da igreja de DEUS, que era conhecido como igreja de DEUS. 

 

Nona pergunta? 

Quando exatamente a nova comunidade de Israel que é a igreja, teve origem? 

Resposta: A igreja teve origem no momento que Jesus disse: “ também eu te digo que tu és Pedro, 

sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Sim a igreja 

é de CRISTO, como CRISTO não morre mais, a sua igreja também permanecerá para sempre.  

A igreja é o corpo de CRISTO. Que nós possamos estar cientes disso. E para ela poder atuar como 

sendo o corpo de CRISTO ela tem que ser uma igreja autônoma, local, formada por presbíteros, membros 

sujeitos a CRISTO, tendo como constituição as sagradas escrituras. Isso é a igreja no Novo Testamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

