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5. Sete faces da Igreja 

Caminhando sob as marcas da Igreja do modo mais dependente de 
Deus e fiel às Escrituras, o povo cristão exercerá alguns ministérios que aqui 
serão denominados de faces da Igreja. Para tanto, além de saber que 
percorrer este caminho seja algo progressivo, a Igreja deve ter a consciência 
de que não apenas cada membro, mas a totalidade do seu corpo visível 
deve refletir o caráter de Deus. São sete as faces a serem exercidas e 
desenvolvidas pela Igreja em três grandes áreas: 

a) Em sua relação com Deus: 
i. Igreja adoradora 

ii. Igreja intercessora (comunhão com Deus, junto a Deus) 
b) Em sua relação consigo mesma: 

i. Igreja educadora 
ii. Igreja consoladora 

iii. Igreja auxiliadora 
iv. Igreja intercessora (comunhão entre os irmãos, por si mesma) 

c) Em sua relação com o mundo: 
i. Igreja proclamadora 

ii. Igreja redentora 
iii. Igreja intercessora (pelos perdidos) 

 

5.1. Igreja intercessora 

Como se vê, a face intercessora da Igreja está presente em todas as 
áreas ministeriais. Sempre em comunhão com Deus, a Igreja intercede 
pelos seus membros e por sua totalidade num ministério favorável à sua 
própria saúde. Também em comunhão com o Senhor, a Igreja intercede 
pelo mundo em que exerce o seu ministério de anúncio da glória de Deus. 

Deus, o todo-poderoso, poderia apenas exigir que a Igreja vivesse em 
comunhão com Ele (1Ts 5.17). Mas, gracioso, o Senhor oferece em Si 
mesmo o meio necessário para que os cristãos e toda a Igreja sejam 
aliviados de todas as suas ansiedades (Fp 4.6). Essa comunhão chega ao 
ponto de ser familiar (Mt 6.9), fortalecendo o crente por seu simples 
exercício (Mc 1.35-39). 

Nessa comunhão e nessa força, a Igreja intercede pelos seus 
membros (Ef 6.17-20), por sua segurança (At 12.12), por seu conhecimento 
e entendimento (Cl 1.3 e 9-12), por sua paz (Sl 122.6), por seu amor e 
santidade (1Ts 3.11-13), por sabedoria (Tg 1.5-8) etc. 
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Ora ainda pela conversão dos perdidos (Rm 10.1), pelas autoridades 
constituídas (1Tm 2.1-2), pelos inimigos (Mt 5.44) de modo abençoador (Gn 
18.22-33) e imprecatório (Sl 58). Em todo o tempo e a respeito de todas as 
coisas, a Igreja ora. 

 

5.2. Igreja adoradora 

Em seu relacionamento com Deus, a Igreja é vivificada e abençoada 
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo (Ef 1.3 e 
5.25-27). Mas, a principal razão pela qual a Igreja se relaciona com Deus é 
adorar o Seu santo nome (Rm 11.36, Cl 1.15-16, Ef 1.10-14). 

O Apocalipse traz a Igreja adorando a Deus sempre (Ap 4.9-11, 5.7-
10, 7.9-12, 11.15-19, 12.10-12, 15.2-4, 18.20, 19.1-8). A vitória da Igreja se 
dá em Deus e para a Sua glória. Por isso, louvar a Deus é coisa para o tempo 
e para a eternidade (Sl 34.1-3). 

 

5.3. Igreja educadora 

Estudamos esse ponto no módulo sobre a Escritura. O Senhor Jesus, 
na iminência de Sua ascensão aos céus, determinou aos discípulos que 
saíssem ao mundo fazendo novos discípulos, batizando-os e ensinando-os 
conforme o Seu próprio ensino (Mt 28.20). Essa foi a doutrina apostólica, o 
registro do Novo Testamento e precisa ser o ensino da Igreja em todo o 
tempo até a consumação do século. É, como vimos, uma das marcas da 
Igreja. 

 

5.4. Igreja Consoladora 

Essa é a maior demanda da Igreja. Isto é, ela é buscada, em geral, 
predominantemente, porque as pessoas se percebem carentes e aflitas. 
Poucos identificam a sua necessidade de Deus logo a princípio. Percebem-
se carentes e se achegam à Igreja para serem consoladas. 

De modo semelhante, os cristãos que não desfrutam plenamente da 
comunhão oferecida por Deus, buscam satisfação de suas necessidades 
afetivas no convívio da Igreja. Infelizmente, acabam frustradas e, muitas 
vezes, entristecidas e revoltadas por não encontrarem a satisfação do modo 
imaginado. Somente Deus supre a necessidade real do homem pela 
mediação de Cristo Jesus e para a Sua glória. 
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A Igreja, entretanto, deve exercer esse ministério da consolação intra 
corpus de um modo complementar e dependente daquele que só Deus 
pode cumprir. O amor entre os irmãos deve seguir o padrão exposto por 
Cristo (Jo 13.34-35). Alegria e choro devem ser compartilhados nesse amor 
(Rm 12.15) ainda que sob esforço (Ef 4.1-3) e abnegação (Cl 3.12-17). 

O consolo se dá no convívio e na concessão. O consolador se 
aproxima e o carente de consolo permite a aproximação. As partes se 
ajustam e o corpo de Cristo cresce. 

 

5.5. Igreja auxiliadora 

A Igreja deve exercer o ministério de auxílio, que em muito se 
assemelha ao do consolo, em várias áreas. 

A Igreja deve auxiliar os seus membros para que se mantenham no 
caminho da santidade espiritual ao discipliná-los (Mt 18.15-18). Deve, por 
outro lado, auxiliar materialmente os carentes (2Co 8.1-5 e Tg 1.27). 

Muitos buscam a igreja para obter auxílio material. Esse auxílio é, por 
vezes, instrumento evangelístico (Jo 6). Contudo, deve ser oferecido 
primeiramente aos irmãos na fé (Gl 6.10) e familiares (1Tm 5.16) e sem 
procrastinação (Rm 12.11-13). O auxílio moveu a Igreja primitiva a se 
desfazer de seus bens (At 4.32-37) e a recolher ofertas (At 9.27-30). 

 

5.6. Igreja proclamadora 

Pregar a Palavra de Deus ao mundo, além de ensiná-la aos cristãos, é 
um dos ministérios mais caros da Igreja. É missão delegada pelo Senhor 
Jesus (Mt 28.18). É expressão de vida cotidiana da Igreja (At 8.4), ministério 
específico para o aperfeiçoamento dos santos (Ef 4.11-14), ordem geral 
para a Igreja e específica para alguns servos designados (2Tm 4.1-5). 

Pela proclamação da Igreja, Deus encontra os Seus adoradores (Jo 
4.23), anuncia juízo aos que se perdem e arrependimento aos eleitos para 
a vida (Jn 3.1-4). 

5.7. Igreja redentora 

O ensino relacionado à redenção foi dos primeiros a serem entregues 
pelo Senhor Jesus. No Sermão do Monte, as bem-aventuranças são 
concluídas com a firme proposição: “vós sois o sal da terra... vós sois a luz 
do mundo” (Mt 5.13-16). Os pontos mais fundamentais dessa proclamação 
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preservadora (o sal) e transformadora (a luz) estão em textos como o de 
Lucas sobre testemunho de Pedro a Cornélio e a seus parentes e amigos (At 
10.24): 

Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o 
evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós 
conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a 
Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré 
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem 
e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque Deus era com ele; e nós somos 
testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém; ao qual 
também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 
terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às 
testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que 
comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos; e nos mandou 
pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos 
e de mortos (At 10.36-42). 

O mesmo Pedro que pregou a redenção tão somente mediante a fé 
em Jesus Cristo, o Juiz de vivos e de mortos, exortou a Igreja à santidade 
contra as paixões carnais, no comportamento exemplar em meio a todos, 
especialmente frente aos gentios (incrédulos) e na participação política. 
Livres da morte pela graça de Cristo, os cristãos são chamados a agir como 
redentores da sociedade em que estão inseridos “porque assim é a vontade 
de Deus” (1Pe 2.11-17). 

 

Sejam essas as marcas e ministérios desenvolvidos pela Igreja de 
Cristo. Sejam elas, em seu conjunto, a nossa identidade e confissão. 


