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A lgreja aponta para a necessidade de
união, convivência amigável e dedicação
ao serviço para o mundo que nos rodeia.

Por que a igreja é ainda o ideal
de Deus para o século 21

resumo do uso dos termos gregos ekklesia (“igreja”) e synagoge (“sinagoga”) no
contexto do Novo Testamento. A palavra ekklesia é derivada da combinação
da preposição ek e do verbo kaleo, “chamar”. Foi mais associada a convocações
oficiais, em grego clássico, e apareceu
em contextos políticos ou altamente
estruturados. Por outro lado, synagoge
tinha um sentido muito mais amplo e se
referia à reunião ou encontro de coisas
e pessoas.
A ideia de reunião ou encontro
remonta à época do Antigo Testamento,
em que podemos rastrear as nossas
raízes espirituais em um velho homem
que foi chamado para além da terra de
Ur e direcionado para uma nova terra
(Gênesis 12:1-3). Observe que a primeira “igreja” não é uma estrutura artificial
ou inventada. Deus chama um homem
e promete lhe dar uma família. Essa
família, por sua vez, era para se tornar
uma bênção para o mundo inteiro.
Deus fez o possível e o impossível, e deu
ao velho homem Abraão muitos descendentes. Anos mais tarde, Ele os chamou
de novo, dessa vez para fora do Egito,
onde eram escravos. Uma nova criação
tem lugar, formando, pela primeira vez,
um povo.2 O Novo Testamento chama
os israelitas de “igreja no deserto” (Atos
7:38). Sabemos que essa igreja estava
longe de ser perfeita, tendo lamentadores, idólatras, ladrões, glutões e líderes
delinquentes entre eles, mas Deus em
silêncio Se dedicou à purificação e
limpeza, individual e coletivamente. A

Quem precisa de uma igreja local, em
uma época de comunidades virtuais,
twitter ou redes sociais, onde a melhor
pregação adventista está a apenas um clique de distância? De qualquer maneira,
o que é a igreja? Seria apenas um prédio,
muitas vezes antiquado, com bancos,
tetos altos e janelas com vitrais ou haveria algo mais na igreja que vai além das
paredes, diretrizes organizacionais e
crenças? E além de todas essas profundas
questões, em um nível mais pessoal, por
que tenho que participar ou me comprometer com uma igreja? O meu relacionamento pessoal com Jesus não é suficiente? Gostaríamos de responder bíblica e
teologicamente a essas perguntas. Vamos
começar rapidamente, reconstituindo as
origens do conceito de igreja.

O que é a igreja?

Normalmente associamos o termo
igreja com Jesus e com o cristianismo
primitivo. É certo que ocorreu uma
alteração evidente na definição do
povo de Deus a partir de um ângulo
principalmente étnico para uma perspectiva mais abrangente, ultrapassando
fronteiras étnicas nos tempos do Novo
Testamento. No entanto, o conceito
de igreja não é uma invenção do Novo
Testamento. À nossa maneira, vamos
investigar o conceito de igreja a partir
do Novo Testamento para o Antigo
Testamento.1
O padrão léxico fornece um bom
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fenomenal paciência de Deus se estendeu sobre os profetas maiores e menores. Deus estava chamando a Sua Igreja
do Antigo Testamento para experimentar a Sua salvação pessoalmente. Assim,
estendeu o convite (Isaías 56:7). E Deus
chamou a Sua igreja novamente. Dessa
vez, a Palavra de Deus foi Jesus (João
1:1-3).
Em Jesus, Deus chamou novamente
um povo. Dando continuidade de onde
a igreja de Israel havia se afastado, Jesus
começou a treinar doze discípulos. Esses
homens transformaram o mundo que
estava de cabeça para baixo, levando-o
a Cristo. Satanás tentou acabar com a
igreja nascente por meio de perseguições, mas em vez de destruir a igreja,
a igreja se tornou global. Em seguida,
Satanás tentou sufocar o vital sangue
de Cristo dentro da igreja por meio de
ensinamentos artificiais durante a Idade
Média. Deus manteve as brasas incandescentes em refúgios na montanha
feitos pelos valdenses por longos anos,
intensificando as brasas da verdade no
fogo da Reforma.
Mas, então, gradualmente, a igreja
se esqueceu de sua divina missão e se
acomodou em complacência. E mais
uma vez, em 1800, Deus chamou um
pequeno grupo de jovens (quase todos
com idade inferior a 30 anos) e os ajudou a redescobrir verdades especiais.
Deus concedeu a esse pequeno grupo
dons e o importante trabalho de contar
ao mundo do breve retorno de Jesus. E
é aqui que encontramos a história, por9

que desde os seus primórdios, a igreja
nunca se reduziu a estruturas, edifícios e
bancos. A igreja sempre foi caracterizada pelas pessoas. Nós somos a igreja. A
igreja é a comunidade dos crentes, que
ouviram o apelo de Jesus.

Imagens da igreja

O que faz, a igreja, e em particular
a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
diferente de qualquer outro clube ou
de uma comunidade on-line? Para os
autores do Novo Testamento, a igreja
é composta de pessoas que interagem
umas com as outras, e juntas formam
algo novo que vai além da soma dos
membros individuais. A fim de nos ajudar a ver o grande quadro, Deus pintou
os Seus planos para a Sua Igreja em linguagem metafórica.
As metáforas não são fórmulas matemáticas, mas são vivas entidades conceituais (que no caso das Escrituras são
igualmente literárias). São muitas vezes
caracterizadas por uma multiplicidade
de significados e exigem uma resposta
existencial e experimental, particularmente no contexto da fé e da Escritura.
Elas ajudam, leitores ou ouvintes, a
compreender um conceito particular
que muitas vezes é por demais abstrato
ou inteiramente novo.
A Epístola aos Efésios contém uma
série de metáforas que são relevantes
para nós. Família (1:5,11,17,18; 2:18,19;
3:14; 4:6,14; 5:1, 23, 24, 25; 6:6, 9),
prédios (2:20, 21, 22; 3:17; 4:12) e
corpo (1:10, 23; 2:1, 5, 6,10,11,15,16;
3:6,10; 4:3, 4,12,13,15,16,18, 22, 24;
5:8, 23, 27, 29, 32; 6:13,14,15,16,17)
são claramente as mais importantes e
aparecem também em outras partes do
Novo Testamento em contextos que
são importantes para o nosso estudo da
igreja.3 Todas essas metáforas remetem
ao Antigo Testamento.

Família

Adão é chamado “Adão, filho, de
Deus” na genealogia de Lucas sobre
Jesus (Lucas 3:38). Jesus não é apenas
um descendente de Davi, o verdadeiro
Messias para a nação judaica, mas Ele

10

é, através da Sua encarnação, parte e
parcela da humanidade universal e está
relacionado com a filiação da criação ao
Criador. A filiação de Israel também é
referida em outros contextos, por exemplo: Deuteronômio 14:1, 32:5,19; Isaías
1:2, 43:6, 45:11, 63:8; Jeremias 3:14,19,
22 e Oseias 2:1 e 11:1.4 Outras referências sublinham o caráter paternal de
Deus, um elemento crucial da família
metafórica, envolvendo características
tanto paternais5 quanto maternais.6
As características maternais de Deus
envolvem experiências de dar à luz (por
exemplo, Isaías 1:2; 42:14, 46:3) e de
compaixão, tão típicas de uma mãe
(Isaías 49:15).
Ligado à metáfora da família, podemos também olhar para o mais amplo
conceito socioeconômico da antiga
sociedade israelita. A palavra hebraica
“povo” não deve ser confundida com
o moderno conceito de “nação” que
tem caracterizado os últimos 150 anos
de cultura ocidental. O clã e a tribo,
baseados na família, desempenharam
um papel vital nas sociedades antigas
do Mediterrâneo, incluindo Israel.7
Curiosamente, até hoje, a lealdade ao
clã e à tribo são muito mais importantes
que os interesses nacionais. Embora
possa haver um componente étnico no
conceito de tribo, uma recente pesquisa
antropológica mostrou que os clãs e
tribos do mundo antigo não eram baseados exclusivamente em considerações
de ordem étnica, mas eram muitas vezes
focados na visão de mundo comum ou
premissas ideológicas.8
A igreja no Novo Testamento se
ergueu a partir de concepções que
o modelo de família, clã e tribo do
Antigo Testamento tinha abandonado:
um grupo não baseado na raça, mas
que compartilhava os mesmos valores
e visão de mundo. Não se deve esquecer também que o povo do Antigo
Testamento que não pertencia a um
determinado grupo com base em sua
origem étnica poderia se tornar membro
desse grupo. Raabe foi incorporada no
sistema tribal de Israel (Josué 2; 6:1725), assim como Rute (Rute 1:16-22).

A instituição social do “recém-chegado,
estrangeiro” é amplamente conhecida
no Antigo Testamento. A lei mosaica
sobre o estranho é muito dinâmica:
requer proteção e cuidados especiais. O
raciocínio em Levítico 19:34 é muito
claro: “O estrangeiro residente que viver
com vocês deverá ser tratado como o
natural da terra. Amem-no como a si
mesmos, pois vocês foram estrangeiros
no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de
vocês” (NVI). O respeito, a tolerância
e um futuro conjunto fazem parte do
plano metafórico para a igreja de Deus.

Edifícios

Há outra metáfora usada para igreja
que muitas vezes se confunde com algo
material. Paulo se refere à igreja como
um edifício. A Epístola aos Efésios
contém uma série dessas referências,
mas observe as nuances: Nós (ou seja,
a igreja) somos a casa de Deus (2:20,
22), construída sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas (2:20). Jesus Cristo
é a porta da vida (ou portão, João 10:9),
a pedra angular desse edifício de vida
(Efésios 2:20), que é o templo santo de
Deus (2:21). Isso é realmente incompreensível: a metáfora transcende os
edifícios reais e nos lembra que a igreja
envolve a nós, individualmente. Deus
quer usar você e eu para edificar a igreja
como um templo vivo, um lugar de
refúgio, um organismo vivo que, sim,
encontra-se em edifícios, mas vai além
de um lugar de adoração. Você pode
imaginar que tipo de edifício Deus
poderia ter construído com perfeitos
blocos de construção? Mas Ele não
escolheu blocos perfeitos. Ele escolheu
você e eu, imperfeitos em nossa própria
essência, mas dispostos a sermos moldados para nos tornarmos parte da “casa
de Deus”.

Corpo

Outra importante metáfora da igreja
envolve o corpo (1 Coríntios 12:12-23)
e enfatiza a interconexão de seus membros e as suas diferentes funções. Com
Cristo como sua cabeça (Efésios 1:10,
4:15, 5:23), essa representação constitui
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uma das mais importantes metáforas
para a igreja.
Fazer parte de um corpo é muito
mais do que entrar no Facebook quando
eu sinto que devo. Em uma cultura de
individualismo absoluto, a ideia de igreja talvez seja a mais difícil de compreendermos e aceitarmos.9 A história de Acã
(Josué 7:1-5) e o resultado de suas ações
refletem claramente a imagem do corpo
onde o bem-estar (ou a falta dele) de
um membro afeta o corpo todo.
Por outro lado, a fidelidade de um
membro do corpo resulta em múltiplas
bênçãos para o resto do grupo, como
pode ser visto no ministério dos juízes
ou na biografia de alguns dos reis de
Judá, que, devido a suas ações, Deus
abençoou a Seu povo.10 Em nosso
mundo, cheio de relacionamentos disfuncionais, a igreja é o lugar ao qual
pertencemos incondicionalmente e
onde aprendemos como doar, como
receber e como viver com pessoas que
poderíamos não escolher para estar
juntos. Como parte do corpo de Cristo,
estamos intrinsecamente ligados um
ao outro. A sua dor e perda é direta ou
indiretamente a minha dor e perda.
Preciso ser mais sensível para com
você. A ideia de Deus sobre igreja não
se restringe a tentar encontrar o meu
único caminho para o Céu. A ideia de
igreja se trata da nossa necessidade de
ficarmos juntos, de aprendermos a conviver enquanto estamos na Terra. Tem
a ver com o serviço ao mundo que nos
rodeia.

Por que preciso da igreja?

A igreja nos aperfeiçoa – Em um
mundo onde tudo é feito para ser imediato, onde a perseverança e a resistência
parecem muito antiquadas, a igreja é o
lugar em que Deus pode nos refinar.
A palavra remanescente significa o que
resta. O ouro é o que resta das grandes
quantidades de minério bruto em fornos de fundição. Todas as impurezas
são queimadas – somente o ouro puro
permanece.
Deus tem um trabalho especial para a
igreja do fim dos tempos – Deus sempre
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teve um remanescente ao longo da história. Durante os tempos de apostasia
em Israel, sempre houve um remanescente. Mais tarde, a Reforma protestante chamou um remanescente para fora
do sistema da velha igreja decadente.
Frequentemente nos referimos à Igreja
Adventista do Sétimo Dia como sendo
a igreja remanescente. Biblicamente
falando, é o que somos (Apocalipse
12:17), mas nos esconder atrás de um
nome não nos faz um remanescente.
O silencioso e individual sistema de
purificação de Deus continua na Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Deus ainda
está separando o ouro das impurezas.
Deus prometeu levar a igreja através do
processo de purificação, com ou sem
nós. Por fazer parte da igreja, convido a
Deus para que me aperfeiçoe a fim de
que me torne parte dos remanescentes.
A igreja faz você parte de algo grande
– É muito maior do que a rede mundial de computadores. A ideia de igreja
remonta à história da criação e nos
conduz para a eternidade. Ela nos ajuda
a superar a crescente percepção de isolamento que devora comunidades inteiras
no mundo ocidental. Não estamos
sozinhos, mas fazemos parte de algo
maior. Esse é um conceito-chave que
precisa ser enfatizado. A comunidade
não é uma opção, mas uma obrigação, a
fim de sobreviver à crise que se estende
diante de nós. Nesse contexto, é importante notar o último livro da Bíblia,
descrevendo cenas tanto na Terra quanto no Céu, que utiliza com frequência
imagens de grupo, enfatizando o conceito de comunidade11 ao invés de um
individualismo.
A igreja, como a salvação, não é uma
ideia humana, mas é ideia de Deus.
Tanto no Antigo quanto no Novo
Testamento, bem como na história da
igreja, Deus tem chamado pessoas a vir
e ser parte de uma comunidade que Ele
está refinando. Essa comunidade – a
Sua igreja – foi chamada à existência
para estender o convite para as pessoas
de “toda nação, tribo, língua e povo”
(Apocalipse 14:6) a seguir o Cordeiro.
Ela nos lembra que, juntos, podemos

nos preparar para fazer parte da comunidade celestial. A igreja é definitivamente o lugar para se estar!
Chantal J. Klingbeil (Mestre
em Filosofia. Universidade de
Stellenbosch, África do Sul) é mãe,
professora, editora e escritora. Vive
em Silver Spring, Maryland, EUA.
É casada com Gerald A. Klingbeil
(Doutor em Línguas, Universidade
de Stellenbosch, África do Sul),
editor-associado das revistas
Adventist World e Adventist Review da
Associação Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia, bem como professor
de pesquisa do Antigo Testamento e
de Estudos do Oriente Próximo na
Universidade Andrews.

Referências

1. Para aprofundar o debate sobre esse importante conceito e obter mais bibliografia, veja:
Gerald A. Klingbeil. “The ‘Church’ in the
Old Testament: Systematic, Linguistic, and
Metaphor Perspectives.” In: Journal of Asia
Adventist Seminary 9:1, 2006. p. 3-23.
2. A linguagem de Êxodo 1:1-7 é altamente
rememorativa da linguagem da criação de
Gênesis 1, sugerindo um claro elo textual e
conceitual entre a criação do mundo e a criação
do povo de Deus. Isso tem sido observado por
muitos analistas. Veja, por exemplo: James K.
Bruckner. Exodus. New International Biblical
Commentary 2. Peabody, Mass.: Publicações
Hendrickson, 2008. p. 19-20.
3. As extensivas referências bíblicas estão baseadas em meus estudos detalhados do mapa
metafórico da Epístola aos Efésios. Veja Gerald
A. Klingbeil. “Metaphors and Pragmatics: An
Introduction to the Hermeneutics of Metaphors
in the Epistle to the Ephesians.” Bulletin for
Biblical Research 16, 2006. p. 273-293, o qual
aborda muitas contribuições para o debate de
metáforas para a igreja.
4. Cornelis Houtman, Exodus. v. 1. Historical
Commentary on the Old Testament; Kampen:
Kok Pharos, 1993. p. 13.
5. Veja, por exemplo: Deuteronômio 32:6;
2 Samuel 7:12–14 (falando para Davi); 1
Crônicas 17:13; 22:10; 28:6; 29:10; Isaías
63:16; 64:7, 8 etc.
6. Veja: David R. Tasker. “The Fatherhood of
God: An Exegetical Study from the Hebrew
Scriptures.” Concernente às características
maternais de Deus, veja: John J. Schmidt. “The
Motherhood of God and Zion as Mother.”
Revue Biblique 92, 1985. p. 557-569; Marc Zvi
Brettler. “Incompatible Metaphors for Yhwh

Continua na p. 30
11

