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LIÇÃO 01 — CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Proposição: apenas o Evangelho de Mateus registra a palavra igreja em ditos de Jesus, sendo 

três ocorrências em duas passagens: Mt 16.18 e 18.17. 

b) Pergunta: qual a memória do público ouvinte quando Jesus falou em igreja?  

c) Objetivo: analisar o significado original da palavra ‘igreja’ em hebraico e em grego a fim de 

compreender o ponto de partida da igreja em Jesus.    

2) ETIMOLOGIA: 

a) Hebraico:  

i) qahal (qol, voz) chamar, convocar; refere-se à convocação do povo, assembleia de líderes, e 

ajuntamento de soldados para revista;  

ii) Sentido militar: convocação para guerra;  

iii) Sentido especial: a congregação reunida diante de Deus, no Sinai; ajuntamento solene; 

assembleia do povo de Deus, congregação; multidão ou grupo que se reúne especialmente para 

propósitos religiosos, normalmente por convocação de Deus ou do líder. “A qahal de Iavé”. 

(1) exemplos: “Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel” (Ex 35.1). “Reúne 

toda a congregação à porta da tenda da congregação” (Lv 8.3,4). “Congregai o povo, santificai 

a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças” (Jl 2.16);  

iv) sentido comum: quando a palavra é usada em sentido comum, a LXX não traduz como 

ekklesia, mas emprega outros termos. 

v) edah: reunião do povo, traduzida como congregação e assembleia (Pv 5.14). traduzida para o 

grego na maioria das vezes como ‘sinagoga’ e nunca como ekklesia. 

vi) Conclusão: ekklesia tem sentido específico e edah sentido geral. 

b) Eclesiastes:  

i) o nome original do livro é Qoheleth, traduzido como “pregador”, mas o sentido é incompleto; 

designa “alguém que reúne uma audiência”; que debate ou discursa; o “ofício do pregador” e 

depois o próprio pregador (Archer); deve incluir a ideia de convocador e presidente da 

convocação.  

ii) Septuaginta: quando o AT foi traduzido para o grego, a palavra qahal foi traduzida para 

ekklesia, na maioria dos casos. Às vezes é traduzida como sinagogê.  

c) Grego:  

i) ekklesia (ek + kaleo): “chamados para fora”; convocação; ekklesiazo (reunir).  

ii) Sentido militar: para reunir o exército;  

iii) Sentido político: reunir a assembleia regular ou extraordinária dos cidadãos efetivos e 

competentes da polis (cidade), para tratar de assuntos de interesse público; a ekklesia era uma 

instituição da democracia grega.  

iv) Sentido religioso: as ekklesias eram iniciadas com orações e sacrifícios dedicados às deidades 

da cidade; porém a palavra não era usada para local de cultos.  

v) Conclusão: “chamar para fora para...” e não “retirar-se”;  

(1) ‘Ecclesia’ é o conjunto dos que atendem a convocação do ‘eclesiastes’ (convocador) para a 

finalidade proposta. Convocação implica em missão.  

(2) Jesus é o Eclesiastes da sua ecclesia. 

vi) Dois exemplos atuais:  

(1) A frase ‘vem pra rua’ que marcou as manifestações de junho/2013 traduz bem o sentido da 

palavra ekklesia, ou seja, saia da sua casa e venha para a manifestação pública coletiva visando 

uma finalidade política.   

(2) Reunião de condomínio: um síndico, uma convocação, uma pauta, um local, decisões e 

encerramento. 
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3) NOVO TESTAMENTO:  

a) A palavra igreja aparece 119x; nunca significa templo.  

b) Sentido secular: Atos 19.32ss, ekklesia é o ajuntamento de cidadãos.  

c) Sentido judaico: traduz o termo qahal do Antigo Testamento. 

d) Sentido de igreja local, reunião de cristãos em uma comunidade (85x).  

e) Sentido de igreja cósmica, difuso, corpo de Cristo (Ef 3.10). 

f) Evangelhos: ocorre apenas em Mt 16.16 e 18.17; Lucas nunca usa a palavra no Evangelho, 

mas usa 23 vezes em Atos; portanto ele reservou a palavra para o período pós-pascal.   

g) Jesus: falou em “minha igreja”; portanto, convocou seus discípulos mas não fundou a igreja 

durante sua vida terrena. 

h) Paulo: usa a palavra ekklesia 46 vezes (9x em Ef; 4x em Cl; 22x em 1Co); 

i) Conclusão: “O termo é sempre usado para designar gente, povo, e nunca para tijolos e bancos. 

Igreja não é, pois, um prédio, embora chamemos nossos prédios de culto e educação religiosa 

de ‘igreja’” (Pr. Isaltino). 

4) TERMOS PARALELOS 

a) Sinagoga: synagogé (syn + agein, ágora): juntar, reunir na praça; qualquer associação ou 

assembleia de natureza cúltica; termo adotado pelos judeus como referência a seus locais de 

culto e ensino.  

b) Congregação (con + gregge): multidão (grei) reunida (Hb 10.25). 

c) Comunidade (co + munus): responsabilidade comum (Ef 2.12). 

d) Assembleia (ad + semble): reunião de semelhantes (Hb 12.23 panéguyris; única referência à 

igreja no céu).  

5) PARA REFLETIR  

a) Sinagoga:.  

 

  


