
O QUE É IGREJA?
Vocês, também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde 

vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam 
sacrifícios que Deus aceite. (I Pedro 2.5 – NTLH)

Há alguns anos um professor meu escreveu um livro publicado pela MK Editora chamado “O que é Igreja?”. 
Não pensei duas vezes antes de comprar e ler o livro escrito pelo Pr. Luiz Roberto – um grande mestre que tive 
no Seminário do Sul. No seminário tínhamos uma matéria chamada eclesiologia (estudo da doutrina da igreja) 
em que estudávamos acerca da origem e natureza da igreja. Se começarmos a pensar sobre igreja vamos 
lembrar de várias que conhecemos. Vamos pensar sobre o tamanho da igreja, estilo de culto, sobre a 
mensagem do pastor, receptividade, dentre outras coisas. Mas quero refletir com os irmãos nesses próximos 
domingos sobre o sentido de igreja. 

“Diante da sociedade, a igreja é apenas uma instituição religiosa, junto com as organizações filantrópicas, 
escolas, associações, agremiações e clubes sociais. Mas a igreja não é simplesmente uma estrutura social 
humana. Nem tampouco a igreja é apenas uma construção de tijolos. Ela, também, é muito mais que um 
simples programa de culto ou liturgia.” (Luiz Roberto dos Santos, 2005). O que é igreja para você? Quando 
fazemos essa pergunta vamos ouvir que somos o templo do Espírito Santo e/ou que nós somos a igreja. Lemos 
vários versículos sobre como nós somos um corpo e povo escolhido. Mas realmente temos sido igreja? O 
versículo que citei no início desse texto foi escrito pelo apóstolo Pedro para os cristãos na Ásia, exortando à 
santidade. Tenho observado, lido e pensado muito sobre igreja e sobre nossa função. A igreja representa 
pessoas e não um espaço de construção. Ela é mais que um simples lugar, é lugar de adoração. Tenho visto, 
ultimamente, que a igreja tem se tornado lugar de social. Etimologicamente “igreja” significa alguém que é 
chamado para fora. Pedro (no versículo acima) escreve: deixem que Deus os use na construção de um templo 
espiritual onde vocês servirão, a missão da igreja é ser instrumento nas mãos de Deus para mostrar Cristo 
como único mediador e reconciliador (Colossenses 1.20). Você tem se deixado ser usado por Deus? O que 
estou dizendo não significa que devemos ir para o campo missionário, mas que precisamos praticar em nossa 
comunidade o que pregamos, cantamos, oramos ou falamos aqui dentro. Temos o costume de responsabilizar 
nossos líderes, e não agimos como igreja. O culto que entregamos a Deus todas as semanas é um ensaio para a 
vida, é para ser continuado do lado de fora quando nos tornamos “igreja espalhada”.

Somos igreja, corpo, pedras vivas, povo escolhido, nação real, não fomos feitos para ficar sentados 
“assistindo” os cultos acomodados, mas para agir como igreja. Se você ainda não leu o livro de Atos dos 
Apóstolos quero te incentivar a ler. Comece a refletir sobre ser igreja, sobre ser uma comunidade “chamada 
para fora”. Temos sido relevantes em nossa comunidade? “Ahh, mas isso é responsabilidade da liderança da 
igreja”. Liderança não é igreja sozinha! Você tem sido igreja?
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