
Serviço dos Santos 
A IGREJA DO 

SENHOR 



O que é a IGREJA? 



É isto? 



É isto? 



“E, se não as escutar, dize-o à igreja; e, 
se também não escutar a igreja, 
considera-o como um gentio e 
publicano.” Mateus 18:17 



“E houve um grande temor em toda a igreja, 
e em todos os que ouviram estas coisas.” 
Atos 5:11 

“E, chegando a Cesaréia, subiu a Jerusalém 
e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. 
Atos 18:22 

 
“Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia 
e a Ninfa e à igreja que está em sua casa.” 
Colossenses 4:15 



Quando nos convertemos fomos 
incluídos: 

- Na FAMÍLIA DE DEUS 

- Na CASA DE DEUS ou  
  HABITAÇÃO do ESPÍRITO SANTO 

- No CORPO DE CRISTO 



Isto se chama? 

Igreja do Senhor 

A igreja é um mistério  
que foi revelado em Jesus! 



"Pois também eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei 

a minha igreja, e as portas do 
inferno não prevalecerão contra 

ela;" (Mateus 16:18) 

 
Neste texto temos a primeira vez 

que Jesus cita a IGREJA 



Jesus definiu aquilo  
que ele iria EDIFICAR,  

CONSTRUIR:  
Sua Igreja 



“Eu sou a videira, vós os ramos; quem está em 
mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque 

sem mim nada podeis fazer.” João 15:5 



Igreja normalmente é associada com prédio, 
mas no original a palavra EKKLESIA significa 

em seu contexto LITERAL, HUMANO: 

  

"Reunião de cidadãos CHAMADOS 
PARA FORA DE SEUS LARES para 

algum lugar público”  



Em seu contexto ESPIRITUAL  
Jesus se refere a: 

Chamados POR DEUS DO MUNDO 
PARA SEU REINO! 

DO MUNDO= Vida mundana, onde faço o QUE 
QUERO, para satisfazer meus desejos 

REINAR DE DEUS= Vida em Cristo, onde faço a 
vontade de Deus, para cumprir Seu propósito 



Em seu contexto ESPIRITUAL  
Jesus se refere a: 

Chamados DAS TREVAS  
PARA A LUZ 

DAS TREVAS = Vida de escuridão, engano, 
oculta, fazendo obras más 

A LUZ = Vida exposta, que não oculta, anda em 
transparência, sem engano, fazendo obras de 

Deus 



Em seu contexto ESPIRITUAL  
Jesus se refere a: 

Chamados DOS PODERES DE 
SATANÁS PARA O REINO DE DEUS 

PODERES DE SATANÁS = Potestades, prisão, 
domínio de Satanás 

REINO DE DEUS = Reinar de Deus, uma vida 
liberta do pecado, livre para servir a Deus 



Em seu contexto ESPIRITUAL  
Jesus se refere a: 

Chamados DE UMA VIDA 
INDIVIDUAL PARA UMA VIDA 

COLETIVA, EM FAMÍLIA 

"Deus faz que o solitário viva (ou CONVIVA, 
HABITE) em família;" Salmos 68:6 



Portanto, igreja não é: 
PRÉDIO, CONCRETO, 

TIJOLOS! 



Igreja SÃO PESSOAS! 



Tudo o que o Senhor quer fazer é 
ATRAVÉS da IGREJA! 



A IGREJA, CORPO de Cristo, é onde 
podemos ver JESUS de forma 

COMPLETA! 



O Senhor precisa de um corpo para 
se EXPRESSAR 



IMPORTANTE: 
Cristo se completa na IGREJA,  

o seu CORPO 
Da mesma forma a IGREJA se completa 

através da VIDA DE CRISTO. 

  

Um se completa com o outro.  
Em Cristo temos a PLENITUDE, A 
PLENA CAPACIDADE DE CRISTO 



Exemplo 

  

Quando executamos juntos a 
vontade de Deus, Cristo fica em 

evidência. A glória é somente Dele! 
 



Através da IGREJA o Senhor tem uma 
OBRA, um conjunto de tarefas a 

REALIZAR: 
Isso se chama SACERDÓCIO! 

Deus sempre quis  
um povo sacerdotal 

Ele está construindo sua igreja para 
realizar SEUS PROPÓSITOS 



"Mas vocês são 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;"  

 (1 Pedro 2:9) 

O Sacerdote cumpre deveres, 
projetos, planos que Deus 

estabeleceu para serem cumpridos! 



“O OBJETIVO do SACERDOTE é ministrar a 
DEUS e ministrar aos HOMENS”  

 (1 Pedro 2:9) 





O SACERDOTE leva os 
HOMENS a DEUS e leva 

DEUS aos HOMENS! 



A palavra MINISTRAR 
significa "Estar a Serviço de" 

 
O SACERDOTE se coloca a 

serviço de DEUS 
 

O SACERDOTE se apresenta 
diante de DEUS 



Como ministro a Deus? 
 

Se apresentando TODOS OS DIAS 
DIANTE do Senhor através da 

ORAÇÃO, da PALAVRA, e do JEJUM  

Vocês estão compreendendo?  



Em Hebreus 5:10 diz que Jesus é o SUMO 
SACERDOTE (CHEFE ou CABEÇA dos sacerdotes)  

 
É aquele que direciona, conduz os sacerdotes. 



Exemplos 



São 2 direções 

Nos comunicamos 
com Deus através 

da ORAÇÃO! 
 

E Deus falando 
conosco através 
de sua PALAVRA! 



Exemplo  
de Jonh Patton 



O que Patton estava fazendo?  
 

Estava no seu  
sacerdócio a Deus  
orando e também  

jejuando. 
  

E também ouvindo a Deus  
através de Sua PALAVRA 



As vezes nós podemos ter uma 
experiência de ouvir a voz doce do 
Senhor nos dizendo "te amo filho". 

 
 Mas quer ter a certeza que Deus 

está realmente falando com você?  



1 - Conheça a vontade de Deus para sua 
vida. Como? Meditando na Palavra 



2 - OUÇA a voz de Deus. Como? Leia a 
palavra em voz alta! Ouça-o através da 

palavra!  



3 - OUÇA o que Deus está falando junto 
com a IGREJA! 



DEUS SEMPRE QUIS 
UM POVO SACERDOTAL 

 
"E vós me sereis uma nação, um reino 

sacerdotal e um povo santo. Estas são as 
palavras que falarás aos filhos de Israel." 

Êxodo 19:6 

Mas Israel não quis, pelo contrário abriu 
mão disso e quis ser governado por um 

rei humano como outras nações.  



Deus não desistiu e criou o ministério dos 
levitas para ministrar diante dele. 



Este ministério dos levitas é 
sombra da nova aliança que viria 

ser cumprida por JESUS que se 
tornou nosso SUMO SACERDOTE 



NA CRUZ Jesus restaurou o propósito 
que Deus tinha de ter um POVO 

SACERDOTAL! 



Na antiga aliança o povo não cooperou 
com Deus neste maravilhoso 

relacionamento. 

Mas na nova aliança por meio de Jesus, 
na sua obra na cruz veio um povo 

sacerdotal para ministrar diante de 
Deus! 

Agora todos nós podemos ser sacerdotes 
diante de Deus!! 



Em Atos vemos todos mobilizados fazendo a 
obra de Deus! Todos ministravam a Deus, 

todos ministravam aos homens! 



Vamos todos alegrar o coração do 
Senhor! 

  
Vamos ministrar diante Dele!  

 
Vamos cumprir o propósito  

que nos foi confiado! 



NÃO ESQUEÇA! 
  

Antes de ministrar 
aos homens, 

ministre diante de 
Deus todos os dias! 


