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3. Sobre a Igreja 

A CFW faz afirmações a respeito da Igreja quanto a alguns aspectos 
norteadores para o entendimento do tema. 

 

3.1. A Igreja Católica ou Universal 

Isto é, a Palavra de Deus ensina que o povo de Deus não tem 
restrições nacionais ou geográficas. Alguém poderia entender do fato 
histórico de Deus ter iniciado o Seu relacionamento com Abrão (Gn 12.1-2) 
em favor da formação de um povo geograficamente localizado que esta 
finalidade seria absoluta no plano eterno. Mas, não! Organizar o povo de 
Israel foi o meio para o alcance de todos os eleitos para a vida de todos os 
tempos e lugares (Gn 12.3). 

Logo no Livro de Gênesis, a Escritura traz Melquisedeque (Gn 14.18-
20), personagem que não era e que não se tornou agregado de Abrão. Ao 
longo da história registrada do AT são mencionados personagens como Jó 
(Jó 1.1), Raabe (Js 6.25), Rute (Rt 1.3-4), Naamã (2Rs 5.15), o povo ninivita 
dos dias de Jonas (Jn 3.5) etc. O Livro dos Salmos registra o anúncio da 
palavra de Deus e da grandeza do SENHOR a todas as nações (Sl 96-100). Os 
profetas afirmam que os gentios seriam iluminados pelo Servo do SENHOR 
(e.g., Is 42.1-9). 

O NT traz essa mensagem direta e explicitamente. O Senhor Jesus 
determinou que o evangelho fosse anunciado e que discípulos fossem 
feitos de todas as nações (Mc 16.15 e Mt 18.19), o que os apóstolos se 
dedicaram a fazer. O Livro de Atos é o registro dessa empreitada em favor 
da Igreja de abrangência mundial. 

 

3.2. Igreja visível 

A característica aplicada por Deus ao Seu povo quando o localizou 
quanto a tempo e lugar é identificada como igreja visível. Assim, o povo de 
Israel no AT e as igrejas reunidas em residências (Rm 16), cidades (Fp 1.1-2) 
ou regiões (Gl 1.1-2) formam corpos localizados da Igreja do Senhor ao 
longo do tempo. 

Em nossos dias, os grupos religiosos (denominações) que 
reconhecem ser Jesus Cristo, natureza humana do Deus Filho, o único 
mediador entre o Deus Triúno e os homens, são, cada um, parte da igreja 
visível em certo lugar e certo momento histórico. Sobre isso, diz a CFW: 
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A Igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho (não sendo 
restrita a uma nação, como antes sob a Lei), consiste de todos aqueles que, pelo 
mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos; é o 
Reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há 
possibilidade de salvação. 

Como mencionado mais acima, a igreja visível é meio de Deus 
alcançar os eleitos para a vida dentre todos os povos. Até que a Palavra de 
Deus fosse toda revelada, especialmente quanto ao preparo para a primeira 
vinda do Messias (Jesus Cristo), a igreja (Israel) exerceu sua função como 
meio de revelação de Deus e de registro da Escritura. Mesmo após a 
primeira vinda do Senhor, com a revelação que completou a Escritura, e 
especialmente pelo ensino atual da palavra, a igreja visível exerce função 
para o alcance mundial (“À Igreja Católica visível Cristo deu o ministério, os 
oráculos e as ordenanças de Deus, para a congregação e o aperfeiçoamento 
dos santos, nesta vida, até ao fim do mundo, e pela sua própria presença e 
pelo seu Espírito os torna eficientes para esse fim, segundo a sua 
promessa”, CFW, XXV.III). 

 

3.3. A Igreja é invisível 

Ao caracterizar a igreja como invisível estamos valorizando algo que 
pode estar presente na igreja visível, mas não obrigatoriamente. Não é 
difícil recordar da existência de grupos religiosos que se apresentem como 
igreja de Deus e que não satisfaçam aquela característica básica enunciada 
mais acima (reconhecer ser Jesus Cristo, natureza humana do Deus Filho, o 
único mediador entre o Deus Triúno e os homens). 

Há grupos autodenominados cristãos que não reconhecem ser Jesus 
Cristo a encarnação do Deus eterno na Pessoa do Filho (Testemunhas de 
Jeová, Mórmons etc.), ou que não reconhecem ser Jesus o único mediador 
entre Deus e os homens (Adventistas), ou que acrescentam obras ou outros 
personagens à mediação (Católicos romanos, congregacionais cristãos no 
Brasil). 

Quando pensamos na igreja invisível temos em mente aquela que 
“consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos 
que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu Cabeça; é a 
esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas” 
(CFW, XXV.I). Esta é a verdadeira igreja adquirida pelo derramar do sangue 
de Cristo (At 20.28). Essa é composta apenas pelos eleitos de Deus para a 
vida (Ef 2.4-7). É dessa igreja, sem denominações visíveis, sem localização 
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temporal ou espacial, mas de caráter permanente (para sempre e sempre) 
que os salvos fazem parte (Ap 21.1-7). Essa é a verdadeira Igreja de Deus 
(1Co 1.1-2). 

 

3.4. Pureza da igreja 

Diz a CFW: “As igrejas particulares, que são membros [da igreja 
universal], são mais puras ou menos puras conforme nelas é, com mais ou 
menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as 
ordenanças e celebrado o culto público” (XXV.IV). 

O Senhor Jesus tratava disso ao determinar que os discípulos 
deveriam aprender e guardar todas as coisas que Ele havia ensinado (Mt 
28.20). Em favor disso se referiu o apóstolo Paulo, no registro de Lucas, 
quando disse que jamais deixou de anunciar coisa proveitosa para a igreja 
(At 20.20) e jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus (At 20.27). 
Afinal, somente conhecendo a verdade revelada, a doutrina de Cristo 
transmitida fielmente pelos apóstolos, a Igreja poderia e poderá ser fiel. 

As epístolas paulinas são atestados de que as igrejas locais 
precisavam de correções. Da mesma forma, as cartas apocalípticas (Ap 2-
3). Observa-se, entretanto, que algumas igrejas receberam repreensões e 
instruções mais severas do que outras. Os coríntios foram muito mais 
advertidos do que os filipenses. Somente a igreja de Filadélfia foi apenas 
aprovada e consolada pelo Senhor. As demais, sempre advertidas. 

Isso nos conduz ao próximo parágrafo da CFW: “ As igrejas mais puras 
debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro; algumas têm-se 
degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e, sim, sinagogas 
de Satanás; não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para 
adorar a Deus segundo a vontade dele” (XXV.V). 

Esse, certamente, é o objetivo da Igreja Presbiteriana do Brasil e, 
posso afirmar com mais força, é o objetivo da IP de Santo André. Cabe, 
entretanto, a cada pedra viva (1Pe 2.4-5) esse cuidado permanente. Cada 
cristãos deve zelar por si e pelos irmãos de fé examinando criteriosamente 
as Escrituras para verificar se o ensino da igreja e dos docentes é fiel a elas. 
A igreja deve ser bereana (At 17.11).  

 

Vimos nesse estudo sobre a universalidade da igreja, seus aspectos 
visível e invisível, e sobre a sua pureza. Se Deus quiser, veremos sobre o 
Cabeça e os ministérios da igreja nos próximos encontros. 


