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4. Sobre a Igreja e suas marcas 

A Igreja de Cristo é o Seu corpo. É unida, santa e universal 
exatamente como cabe ser o corpo de Cristo em relação ao seu cabeça. 
Cristo é único, assim também o Seu corpo. Ele é santo e Seu corpo deve ser 
também. O Senhor é o Redentor de toda a Igreja em todos os tempos e 
lugares, logo a Igreja é universal quanto aos mesmos aspectos. Cabe a 
leitura de Ef 1.22-2.22. 

Esta Igreja tem outras características que a identificam como 
verdadeira, marcas que estabelecem a união das igrejas particulares com 
os santos de todos os tempos e lugares. Estudemos sobre essas marcas. 

 

4.1. A fiel pregação da Palavra 

Da fiel pregação da Palavra de Deus decorrem todas as suas demais 
virtudes. A pregação fiel é a administração do remédio de Deus para o Seu 
povo, a entrega do ensino do Espírito Santo, o meio pelo qual o Senhor aviva 
a Sua Igreja. A Palavra pregada com fidelidade conduzirá à fiel ministração 
dos sacramentos, à formação de um povo ciente de sua condição, 
privilégios e obrigações diante de Deus (disciplina formativa) e a correção 
desse povo quando se desvia do caminho em que deve andar (disciplina 
corretiva). 

A Igreja é a nutridora dos discípulos pela pregação da verdade (Jo 
8.31, 32 e 47; 14.23). Ela sempre buscará aperfeiçoar-se na compreensão e 
na pregação (Cl 1.1-12), embora, composta por pecadores, sempre precise 
do exame criterioso de sua fidelidade (At 17.11). 

Embora possa haver igreja verdadeira marcada por pregação 
imprecisa e falsa, nunca poderá haver igreja verdadeira destituída de 
aspectos mínimos da verdade. A Igreja verdadeira crerá no Deus único e 
criador de tudo e de todos (Gn 1.1-31; Dt 6.4), crerá Deus Trino (Mt 28.19-
20), crerá na dupla natureza do Deus Filho (Lc 1.30-35 e Fp 2.5-11) e na 
singularidade do Redentor (At 4.12) que salva o pecador tão somente por 
graça (Ef 2.1-10) concedida por Deus por meio da fé (Rm 5.1-11). 

 

4.2. A correta administração dos sacramentos 

Os sacramentos são representações da Palavra de Deus. Sem a 
Palavra ficam destituídos de sentido e aptos ao desvio e à perversão. São 
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apenas os instituídos por Cristo (Lc 22.19; Mt 28.19) com o significado 
conferido pelas Escrituras (Mt 26.28; Cl 2.11-15). 

A ministração dos sacramentos deve ser restrita aos servos 
reconhecidos pela Igreja (Jo 4.1-2; Ef 4.11-14) e a pessoas qualificadas (1Co 
11.27-29). 

 

4.3. O fiel exercício da disciplina 

Palavra pregada implica aos cristãos Palavra vivida. De Deus não se 
zomba (Gl 6.7). Confissão de fé em Cristo divorciada da busca insistente de 
santidade marcará como infiel o membro da igreja visível (Gl 5.13-26; 1Jo 
1.5-10; Ap 2-3). Cabe a autoridade reconhecida da Igreja a aplicação da 
disciplina corretiva (Mt 18.15-21), visando o restabelecimento da coerência 
entre confissão e prática e a preservação da saúde espiritual e do 
testemunho da Igreja (1Co 5.1-5; Gl 2.11-16 e 5.1-12; 2Tm 4.14-15). 


