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LIÇÃO 06 —  IGREJA, EDIFÍCIO DE DEUS  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Linguagem literal e figurada: exemplos. 

b) Interpretação de figuras/analogias: para interpretar uma analogia é necessário distinguir 

i) assunto que está sendo analisado; 

ii) imagem (coisa ou conceito) com que o assunto é comparado;  

iii) ponto de semelhança: quais traços se aplicam e quais não se aplicam.  

c) Textos selecionados: a figura da igreja como construção não está reunida em apenas um texto, 

mas disperso em diversos textos, destacando-se Ef 2.20ss; 1Co 3.10ss; 1Pe 2.2-8; outras 

referências aparecem em Mt 7.24-27; 16.18; 2Co 5.1; 1Tm 3.15; Ap 21.22. 

d) Metodologia: primeiro, analisar os sentidos real e figurado; verificar o campo semântico da 

construção na Bíblia; depois verificar o que se aplica e o que não se aplica; por fim, estabelecer o 

que podemos aprender da metáfora.  

e) Objetivo: interpretar a figura da igreja como edifício de Deus.  

2) EDIFÍCIO DE DEUS — SENTIDO LITERAL E FIGURADO 

a) Sentido literal: 

i) edifício: obra de construção para abrigar pessoas ou atividades; casa, imóvel; prédio; 

etimologia: aedes + facere; oikos + demô (fazer casa); construir.   

ii) habitação: casa; morada, vivenda; residência; permanência; etimologia: lat. habitus; 

habitare, continuar a haver; ter o costume (hábito); permanecer.   

iii) fundamento: fundação; alicerce, base; chão firme; etimologia: fundação (fundo); alicerce 

(ár. a base); base (gr. basis; de baino, mover) 

iv) pedra: pedaço de rocha (mineral); pedra de qualquer tipo; bloco; etimologia: lat. petra; gr. 

petra, rocha, penhasco. 

v) templo, santuário: edifício para culto público a Deus (ou deuses). etimologia: gr. hieron 

(templo); naos (santuário); 

b) Sentido figurado:  

i) edifício/casa: família, lar;  

ii) edificar: conduzir à virtude, promover o bem; dar exemplo.   

iii) fundamento/alicerce/base: conjunto de princípios; sustentáculo; motivo; razão; origem.  

iv) pedra/rocha: duro, firme, estável.  

c) Origem do conceito:  

i) Tabernáculo: local escolhido por Deus para manifestar sua presença de modo especial.  

ii) Templo: concessão de Deus à monarquia para ter uma casa permanente em Jerusalém; 

iii) Casa de Deus: o templo de Jerusalém foi chamado de “casa de Deus” (Jo 2.14, 19; 14.2); 

iv) Morte e ressurreição de Jesus: a decadência do templo de pedras e a edificação de um novo 

templo (Jo 2.19; 14.3); “em espírito e em verdade” (Jo 4.21-24).  

3) EDIFÍCIO DE DEUS — SENTIDO BÍBLICO  

a) Casas particulares:  

i) cabanas: os israelitas viveram muito tempo em cabanas e tendas como povo nômade;  

ii) Lei: a lei de Moisés ordenava a construção de parapeito para evitar acidentes.  

iii) casas de pobres: eram muito simples, usando barro, tijolos de barros, prensado com os pés, 

misturado com palha, secados no forno; tinham cômodo único, dividido com animais 

domésticos;  

iv) casas de ricos: feitas de pedra, paredes grossas e sólidas; com andar superior (cenáculo), 

cozinha separada; outras eram construídas ao redor de um pátio central. 
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v) alicerce: os construtores escavavam até encontrar pedra firme (rochas), que servia de alicerce; 

a pedra angular era a principal do alicerce;  

vi) piso: nas casas mais pobres era de chão batido; nas casas mais ricas, era de lajota (pedra) ou 

argila cozida; os pisos dos palácios eram de madeira (cedro ou cipreste). 

vii) telhado: feito de tijolos ou taipa coberta, sustentado por vigas (traves); deviam ser 

cuidadosamente consertados após chuvas fortes; usados para guardar ferramentas, secar roupas, 

ou para se refrescar à noite (“morar no canto do eirado”).  

viii) paredes: a cal era usada para o revestimento da parece (“parede branqueada”).  

ix) portas e janelas: eram pequenas e estreitas;  

b) templos, casas para Deus:  

i) tabernáculo:  

ii) templo de Salomão: teve que recorrer aos fenícios para obter técnica e mão de obra de 

construção; uma grande construção levava muito tempo para ficar pronta;  

iii) templo de Herodes: as obras de 18 a.C. a 65 d.C., portanto 83 anos.   

4) EDIFÍCIO DE DEUS — SENTIDO ECLESIAL (EF 2.20-22) 

a) Edificados (Ef 2.20): lit. ‘sobreedificados’;  Cl 2.7 “nele edificados”; 

b) Fundamento (Ef 2.20): apóstolos e profetas; (c/c Ap 21.14, doze fundamentos); igreja é apos-

tólica no sentido de seguir a doutrina dos apóstolos (At 2.42); os apóstolos são fundamentos fun-

cionais, não pessoais; fixidez e estabilidade; o fundamento não é o mesmo que o prédio inteiro.  

c) Pedra principal (Ef 2.20): fundamento e corolário;  

i) Cristo, cf. “pedra” em Mt 16.16; fundamento (1Co 3.11);  

ii) pedra angular (do alicerce), “pedra principal” (1Pe 2.6), cf. citação do AT (Is 28.16 e Sl 

118.22); ou como pedra final, em direção da qual o edifício é construído;  

iii) “pedra viva”: “chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas 

para com Deus eleita e preciosa” (1Pe 2.4); “A igreja está fundada sobre Cristo, orientada em 

Cristo e coroada por Cristo” (Millos).   

d) Pedras: todos os crentes, o “vós” de Ef 2.22; ou pedras vivas/espirituais; “Vós também, como 

pedras vivas, sois edificados casa espiritual (1Pe 2.5ss). 

e) Edifício (Ef 2.21): Cristo é o fundamento e o edifício todo; a igreja é edificada e “bem ajustada” 

sobre (fundamento) e em Cristo (“nele”); de Cristo para Cristo. 

i) “todo o edifício”: a única igreja de Jesus Cristo.  

ii) Ajustado: o v. ‘ajustar’ aparece também em Ef 4.16, ref. às juntas do corpo; ligação 

entre os irmãos e unidade entre si e com Cristo.  

iii) Crescer: o v. ‘crescer’ também aparece em Cl 2.19 (“cresce o crescimento”) e em Ef 4.16 

como substantivo (‘crescimento’) ref. ao corpo; o tempo verbal indica processo contínuo da 

igreja em direção a Cristo. 

f) Edificador: os irmãos são “co-edificados” (synoikodomeisthe) ou “edificados juntamente” (Ef 

2.22); verbo passivo indica que é Deus que edifica a sua igreja unindo os crentes a Cristo (Jo 2.19-

22);  “eu [Jesus] edificarei a minha igreja” (Mt 16.17); “temos da parte de Deus um edifício, casa 

não feita por mãos, eterna nos céus” (2Co 5.1). 

g) Arquiteto: Deus é referido como arquiteto [technités, artífice] e fundador [demiourgos, traba-

lhador do bem público, construtor] (Hb 11.10) da cidade ‘preparada’ (Hb 11.16);   

h) Templo (Ef 2.22): o destino do edifício espiritual é ser “templo santo no Senhor” e “morada de 

Deus em Espírito”; a igreja é o templo santo de Deus (1Co 3.16ss) e cada crente é também templo 

do Espírito Santo (1Co 6.19).  

i) Habitação de Deus: o coração dos crentes (Jo 4.23); na Nova Jerusalém, não haverá templos 

(Ap 20.22) e Deus habitará com os homens (Ap 20.3). 

5) PARA REFLETIR:  

a) Ênfases principais: a igreja é uma comunidade provisória; tem uma origem e um destino; não 

está pronta; é peregrina e está em formação; implica humildade, solidariedade;   

 


