
20 - GRANDE É O SENHOR  
Grande é o Senhor e mui digno de louvores,  

Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.  
A alegria de toda a terra.  

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,  

E que nos ajuda contra o inimigo.  
Por isso diante dele nos prostramos.  

Queremos o teu nome engrandecer,  

E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.  

Confiamos em teu infinito amor,  

Pois só tu és o Deus eterno,  

Sobre toda a terra e céus! 
 

23 - JESUS EM TUA PRESENÇA  
Jesus em tua presença reunimo-nos aqui,  
Contemplamos tua face e rendemo-nos a Ti.  

Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós,  

E nos deu completo acesso ao coração do Pai.  
E o véu que separava, já não separa mais;  

A luz que outrora apagada,  

Agora brilha e cada dia brilha mais.  

Só pra te adorar, e fazer teu nome grande,  
E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. 
 

26 - MAIS DE TI  
Mais de ti. (2x) E menos de mim (4x).  

Que Ele cresça, e eu diminua;  

Que ele apareça eu me constranja com a sua glória,  

E todo o seu amor... Infinita humildade,  

Servo de todos os irmãos. (2x) 
 

28 - VERDADEIRAMENTE  
Eu não mereço tanto amor,  
Eu não sou digno do seu perdão  

A dor que passou meu Rei e meu Senhor,  

Sempre O adorarei com amor. (2x)  

Filho do Homem me libertou,  

Verdadeiramente! Verdadeiramente!  

Posso erguer minhas mãos aos céus,  

Levantar a minha voz e adorar!  

Levantar a minha voz e exaltar!  

Levantar a minha voz só pra dizer: Livre eu sou!  

Pra te adorar! (4x) Eu sou livre, eu sou livre. (2x) 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (02/01) Culto de Oração 19h30. 

 Quinta (04/01) Culto de Doutrina 19h30. 

 Domingo manhã (07/01) EBD e Sessão 8h30. 

 Domingo noite (07/01) Culto de Natal 18h. 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo 

para o serviço. 

 Construção do templo da igreja: doadores de 

importâncias em dinheiro, materiais e trabalhado-

res. 

 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a i-

greja com fidelidade às Escrituras. 

 Missionários: fidelidade a Deus apesar das 

tribulações. 

 Famílias da igreja: que haja avivamento e cul-

tos domésticos. 

 Autoridades do governo civil: sabedoria para 

lidarem com o que pertence ao povo. 

 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do 

Brasil: sabedoria para se manter fiel as bíblias 
ACF publicadas. 

 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  
mas aquele que não crê no Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”  
(João 3:36 – ACF) 

 

ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA 

 
Uma igreja Avivada pelo Poder da Palavra!  

Avante na Última Hora! 

ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 

End.: R. da União, S/N, Belo Jardim II, 

CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 

Tel. (68) 3227-8555 / (68) 9 9992-4850 – Pr. Petrônio 

(68) 9 8402-8242 Pr. Ícaro 

O ESTANDARTE 
RIO BRANCO - AC, 01 A 07/01/2018. ANO 1. ED.3. Nº3  

“Deste um estandarte aos que te temem, para o  

arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 
 

A Igreja (Parte II) 
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 

 

A NATUREZA DA IGREJA 

xistem algumas figuras que são aplicáveis a todo crente 

verdadeiro e a todas as verdadeiras igrejas bíblicas lo-

cais. Tais verdades são expressas no sentido generalizado, 
abarcando cada uma das muitas igrejas locais de Jesus Cris-

to. Todas elas demonstram a natureza da igreja: 

i. A igreja é edifício de Deus. 

Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, a 

igreja é templo do Espírito Santo e é a reunião dos santos que 

O adoram em espírito e em verdade: 

“Não sabeis vós que sois o templo de 

Deus e que o Espírito de Deus habita 

em vós? Se alguém destruir o templo 

de Deus, Deus o destruirá; porque o 

templo de Deus, que sois vós, é san-

to” (ICor. 3:16-17). Em sua segunda 
Epístola aos Coríntios, o apóstolo 

Paulo questiona: “E que consenso 

tem o templo de Deus com os ídolos? 

Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: 

Neles habitarei, e entre eles andarei; eu serei o seu Deus e 

eles serão o meu povo” (IICor. 6:16).  

Cada crente é uma pedra neste edifício que está sendo e-

dificado: “e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na 

verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, 

vós também sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual 

e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agra-
dáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura 

se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da es-

quina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será confundi-

do. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os 

rebeldes, A pedra que os edificadores reprovaram, Essa foi a 

principal da esquina, E uma pedra de tropeço e rocha de 

escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo 

desobedientes; para o que também foram destinados. Mas 

E 



vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 

povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que 

vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz” (IPed. 2:4-

9). Todos os crentes são edificados sobre Cristo, que é o 

fundamento: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento 

além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo” (ICor. 3:11) 

“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de 

que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina” (Ef. 2:20), e 
cada crente é parte da “casa de Deus, que é a igreja do Deus 

vivo, a coluna e firmeza da verdade” (ITim. 3:15), com um 

propósito bastante definido: “para edificação do corpo de 

Cristo” (Ef. 4:12), isto é, a igreja local. 

ii. A igreja é corpo de Cristo. 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, o 

apóstolo Paulo disse: “E ele [Cristo] é a cabeça do corpo, da 

igreja” (Col. 1:18), e é por meio do Seu corpo (a igreja) que 

Cristo continua realizando sua vontade no mundo: “e sujei-

tou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o cons-

tituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude 
daquele que cumpre tudo em todos” (Ef. 1:22,23).  

Estamos unidos à cabeça por meio do Espírito Santo: 

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 

Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito daquele 

que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aque-

le que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivifica-

rá os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós 

habita” (Rom. 8:9,11). Apenas somos capazes de nos manter 

unidos de maneira vital, pelo Espírito “Porque, assim como o 

corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros 

deste um corpo, sendo muitos são um só, assim é Cristo 
também” (ICor. 12:12). 

Escrevendo à igreja em Roma, Paulo disse: “Assim nós, 

que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas indi-

vidualmente somos membros uns dos outros” (Rom. 12:5); à 

igreja em Corinto, disse: “Pois todos nós fomos batizados em 

um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, 

quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espíri-

to” (ICor. 12:13). 

iii. A igreja é noiva. 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica 

num sentido escatológico, a igreja é esposa de Cristo: “Por-
que estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho 

preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um 

marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a ser-

pente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam 

de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apar-

tem da simplicidade que há em Cristo” (IICor. 11:2-3); este 

texto diz respeito á escatológica reunião de todos os salvos; 

aplica-se imediatamente à igreja em Corinto, e por extensão, 

às muitas igrejas locais, incluindo os Batistas da Promessa. 

Ao falar sobre os deveres do casamento, Paulo traça alguns 

aspectos desse mistério entre Cristo e a igreja (Ef. 5:22-27, 

29-30,32).  
O termo πανήγυρις (gr. panégyris) significa reunião, as-

sembleia solene, que ocorre apenas em Heb. 12:23: “à uni-

versal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscri-

tos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos 

justos aperfeiçoados”1; o texto refere-se imediatamente à 

assembleia (reunião) de todos os salvos; o termo panégyris 

faz apontamento aos salvos reunidos na Nova Jerusalém: “E 

eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus 

descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o 

seu marido” (Ap. 21:2); uma vez mais, observa-se que a  

igreja é local: Nova Jerusalém.  

iii. Conclusão. 

Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, a 

igreja também é chamada de ramos da videira (Jo. 15:1-8), 

rebanho das ovelhas (Jo. 10:1-18,20-29; At. 20:28; Hb 13:20; 

IPed. 2:25; IPed. 5:1-4), reis e sacerdotes (Ap. 1:6; 5:10; 

20:6); nova criação (Rom. 6:4; IICor. 3:3; 5:17; Gál. 2:20), 

herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo (Rom. 8:17), 

lavoura de Deus (ICor. 3:9), colheita de Deus (Mat. 9:37-38; 

Jo. 4:35; ICor. 15:23) e servos (ICor. 7:22; Col. 4:1)2. O mais 

importante, porém, é sabermos que a igreja era um segredo 

que Deus revelou apenas em seu ministério terreno, após o 

reino messiânico ter sido rejeitado provisoriamente pelos 
judeus (Mat. 11-13).  

O apóstolo Paulo disse: “como me foi este mistério mani-

festado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi; 

por isso, quando ledes, podeis perceber minha compreensão 

do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifes-

tado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado 

pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas; a saber, 

que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e 

participantes da promessa em Cristo pelo evangelho” (Ef. 

                                                             
1 Ibid. p. 34. 
2 SILVA, Hélio de Menezes. Eclesiologia: a doutrina das igrejas 
dos salvos do Novo Testamento. SOLA SCRIPTURA-TT. Disponí-
vel em: <http://solascriptura-tt.org/EclesiologiaEBatistas/04Figuras 
3TiposIgs-SempreLocais-Helio.htm>. Acessado em 05 de dezem-
bro de 2017. 

3:3-6). Não há alegria maior do que ser igreja de Deus.  

Amém. 

QUESTIONÁRIO. 

1. Cite algumas figuras que expressam a natureza da 

igreja...................................................................................... 

.................................................................................................. 

2. Porque a igreja é templo de Deus?.................................. 

.................................................................................................. 
3. Porque a igreja é corpo de Cristo?............................... 

.................................................................................................. 

Porque a igreja é noiva de Cristo?............................... 

.................................................................................................. 

4. Qual é o mistério que Paulo está se referindo em Ef.  

3:3-6?.................................................................................. 

.................................................................................................. 

Hinos para a Semana 
3 - ESPÍRITO, ENCHE A MINHA VIDA  
Espírito, enche a minha vida;  

Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.  
Espírito enche o meu ser. (bis)  

As minhas mãos eu quero levantar,  

E em louvor te adorar!  

Meu coração eu quero derramar  

Diante do teu altar. 

 

9 - AO ÚNICO  
Ao único que é digno de receber,  

A honra e a glória, a força e o poder.  

Ao Rei Eterno, Imortal; Invisível, mas real,  
A Ele ministramos o louvor. (2x)  

Coroamos a ti, ó Rei Jesus! (2x)  

Adoramos o Teu nome;  

E nos rendemos aos teus pés!  

Consagramos todo o nosso ser a Ti! 

 

13 - ELE É EXALTADO  
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus! Eu O louvarei!  

Ele é exaltado pra sempre exaltai, o seu nome louvarei!  

Ele é o Senhor! Sua verdade vai sempre reinar!  

Terra e céus glorifiquem seu santo nome!  

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus! (2x) 


