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“a igreja do senhor”
O Propósito deste estudo é trazer ao entendimento do leitor; Quando começou a Igreja do Senhor.

Você crê que a igreja, começou com Pedro e seus companheiros? A 
então chamada igreja primitiva é a instituição da igreja do Senhor?
Não... Ali o que se viu foi à continuidade do legado Judaico de Jesus de 
Nazaré. Cristianismo só começa com Paulo, vinte e seis anos depois da 
morte de Cristo.

E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo; e, achando-o, o conduziu 
para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela 
igreja, e ensinaram muita gente; e em Antioquia foram os discípulos, 
pela primeira vez, chamados cristãos. ATOS. 11: 25,26.

Neste relato está descrita a divisão, entre o que pregava Paulo dos 
demais. Em sua carta aos Hebreus, ele apresenta a verdadeira igreja de 
Cristo.

Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém 
celestial, e aos muitos milhares de anjos; À universal assembléia e igreja 
dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de 
todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; E a Jesus, o Mediador de 
uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o 
de Abel. HEBREUS. 12: 22-24.

A igreja não é quatro paredes, a igreja, são espíritos justos feitos 
perfeitos. Cristo deu a vida por sua igreja, e neste ato ela a isentou de 
toda culpa. Ele é o nosso único e eterno pastor!

Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer 
dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas,
HEBREUS. 13: 20. 

A Igreja começou com o derramamento de sangue na cruz, e 
posteriormente, a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo chamou a
Igreja de uma cidade onde Deus mesmo habita, um reino inabalável,
um governo. A verdadeira Igreja não prega rudimentos e se caracteriza
por ouvir e crer no evangelho. Valorizar o que é a Igreja é não ter em
pouca estima o sacrifício perfeito da cruz. 

Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com 
reverência e piedade; HEBREUS. 12: 28. 

Por isso, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos 
até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do 
arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, HEBREUS. 6: 1. 

Você é um abençoado!

Abraão esperava a 
cidade que tem 
fundamentos cujo 
arquiteto e construtor é 
Deus. Hebreus. 11: 10.
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A igreja não é quatro paredes, a igreja, são espíritos justos feitos perfeitos, 
Jesus Cristo é o nosso único pastor! Segundo o texto complete as palavras:

CRIS____OS ANTI____IA

PAS____OR

IG____JA

JE___S
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