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O que acontece quando recebemos Jesus como nosso Salvador?
João 1:12; Efésios 2:13, 19. Através de Cristo somos feitos filhos de Deus, e mem-
bros da Sua família na Terra e no Céu (Efésios 3:14 e 15).

Será que a Igreja (do Grego ekklesia: assembleia; congregação) já existia 
nos tempos do Antigo Testamento? 
Salmo 89:5-7; Salmo 111:1. Sim. No Antigo Testamento temos vários indícios de 
que o povo de Israel se congregava para adorar a Deus em comunidade. 

Sobre Quem é que está fundada a Igreja de Deus? 
Efésios 2:19 e 20; Mateus 16:13-23; I Pedro 2:3-7. Sobre Jesus Cristo, o fun-
damento dos crentes, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. O próprio apóstolo 
Pedro confessou que Jesus era a “Pedra da esquina”, sobre a qual está edificada a Igreja.

Será importante que os seguidores de Cristo se reúnam? 
Hebreus 10:24 e 25; Efésios 4:11-16. Sim, porque, ao reunirem-se os crentes, encora-
jam-se uns aos outros e crescem como um corpo unido sob a cabeça da Igreja, que é Cristo.

Qual foi o pedido que Jesus fez a Deus Pai com relação a todos os crentes? 
João 17:20 e 21. Jesus orou para que todos os Seus discípulos fossem unidos. Ele 
ensinou-lhes que eles seriam distinguidos como Seus discípulos pelo amor que teriam 
uns pelos outros (João 13:35; I João 4:8).

Será que todos têm os mesmos dons na Igreja?
I Coríntios 12:4-11. Não. Todos temos dons diferentes, mas dados pelo mesmo Deus. 
Por isso, podemos ser unidos como os diferentes membros de um só corpo (Romanos 
12:4-8). 

Qual é o ideal de Deus para as relações entre os membros da Igreja? 
Colossenses 3:12-14. Deus deseja que haja amor, perdão e misericórdia de uns para 
com os outros.  

A Igreja
…E todos os dias acrescentava o Senhor, à Igreja, 
aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47
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