
21 - FOI ASSIM  
1. Conheci o mundo mal, e com ele seus ardis,  

Me arrastei no lamaçal, tudo isso por que eu quis  
Saber mais que qualquer um, construir algum valor,  

Onde a paz pudesse ser, a verdade pra eu ver.  

Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo,  

E numa cruz por mim derramou sangue tão puro.  

Foi assim, foi assim que me salvou.  

Foi assim, foi assim que me salvou.  
2. Eu conheço agora sim, a clareza de Jesus,  

Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz.  

Hoje eu quero sim saber, do meu mestre, Salvador,  

Quero dar-lhe meu louvor, eu só n’Ele posso crer. 

32 - BOM ESTARMOS AQUI  
Bom estarmos aqui louvando a Deus,  

Podendo exaltar seu santo nome. (2x)  

Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus;  

Num só amor, num só espírito. (2x)  
Deus venha nos abençoar, e que essa união  
Nunca falte para nós. (Oh, Deus). (2x) 

40 - NOSSO DEUS É SOBERANO  
Nosso Deus é Soberano, Ele reina  

Antes da fundação do mundo (2x)  
A Terra era sem forma e vazia,  

E o Espírito do nosso Deus,  

Se movia sobre a face das águas.  
Foi Ele quem criou o céu dos céus,  

E fez separação das águas, da terra seca.  

Foi Ele quem criou os luminares,  

E criou a natureza, e formou o homem.  

Glória a Deus! por suas maravilhas,  

Pela Sua grandeza, Glória a Deus!  

Glória a Deus! por suas maravilhas,  

Pela Sua grandeza, Glória a Deus!  

Glória a Deus! 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 

 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo 

para o serviço. 

 Construção do templo: doadores de materiais e 

trabalhadores. 

 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a igreja com 

fidelidade às Escrituras. 

 Missionários: fidelidade a Deus apesar das tribulações. 

 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos domésti-

cos. 

 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem 

com a coisa pública. 

 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabe-

doria para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis 

aos originais Massorético e Receptus. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (16/01) Culto de Oração 19h30. 

 Quinta (18/01) Culto de Doutrina 19h30. 

 Domingo manhã (21/01) EBD 8h30. 

 Domingo noite (21/01) Celebração 18h. 

 
 

“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, 15 A 21/01/2018. ANO 1. ED.5. Nº5  

“Deste um estandarte aos que te temem, para o  

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

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

 

O USO DE ‘EKKLESIA’ NO NT 

 termo ‘Ekklesia’ ocorre 115 vezes no Textus Receptus 

(NT grego fiel)1. É importante para nós compreender-

mos a maneira como o termo foi empregado pelo fato de que 
muitas destas ocorrências têm sido usadas como uma forma 

de defender a existência da suposta igreja universal visível 

(segundo os católicos) ou da suposta igreja universal invisí-

vel (segundo os protestantes). Nós, Batistas da Promessa 

negamos que haja essa tal igreja universal, seja ela invisível 

ou visível; afirmamos que existem apenas as igrejas locais 

visíveis (cf. Ap. 1:11). Para Hélio de Menezes, destas ocor-

rências do termo ekklesia no NT, há dois sentidos gerais:  

i. Mero ajuntamento de pessoas sem ser no sentido de 

igreja neotestamentária. No Textus Receptus Grego do NT, 

5 das 115 ocorrências do termo não 

dizem respeito a uma igreja neotes-
tamentária (At. 7:38; 19:32, 39,41; 

Heb 2:12). Estas passagens não di-

zem respeito às igrejas, mas ao uso 

geral de reuniões, ajuntamento e 

convocação de cidadão, seja do 

povo de Israel no deserto (At. 7:38; Heb. 2:12), uma reunião 

de adoradores da deusa Diana (At. 19:32), ou ainda uma 

reunião de cidadãos (At. 19:32,39, 41).  

É importante salientar que, embora o termo não signifi-

casse uma igreja neotestamentária, o termo traz em seu âma-

go o sentido de uma reunião visível que ocorre num local 
específico; é no mínimo estranho que se alegorize e se espiri-

tualize tanto o sentido simples das palavras inspiradas que 

jazem nas Escrituras, quanto suas implicações.  

ii. Ajuntamento de pessoas no sentido de igreja neo-

testamentária (Mt 16:18; 18:17; At 9:31). Quanto ao uso  
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do termo em referência às igrejas neotestamentárias, há basi-

camente três sentidos específicos do termo: 1º sentido: uma 

igreja local específica. 2º sentido: a igreja como um conceito 

ou instituição (generalizadamente). 3º sentido: a igreja local 

total futura. Quanto às ocorrências no Texto Grego, afirma-

se que: 

57 das 115 ocorrências do termo ‘ekklesia’ no sin-

gular, referem-se à uma igreja local específica e visível, 

independente de qualquer outra, e que se reúne num 

lugar específico (Mat. 18:17a, 17b; At. 2:47; 5:11; 8:1,3; 

11:22,26; 12:1,5; 13:1; 14:23,27; 15:3,4,22; 18:22; 20:17; 

20:28; Rom. 16:1,5,23; ICor. 1:2; 4:17; 6:4; 10:32; 11:18,22; 

14:4, 5,12, 19,23,28,35; 16:19b; IICor. 1:1; Filip. 4:15; Col. 

4:15, 16; ITes. 1:1; IITes. 1:1; ITim. 3:5,15; 5:16; Fm. 1:2; 

Tg. 5:14; IPed. 5:13 (não contamos, pois faz parte dos títulos 

e anotações, não do texto da Bíblia em si); IIIJo. 1:6,9,10; 

Ap. 2:1,8,12,18; 3:1,7,14;). O termo foi usado para referir-se 

a uma igreja local específica: “Saudai também à igreja que 

está em sua casa.” (Rom. 16:5a); “Todavia eu antes quero 
falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência 

[...]” (ICor. 14:19a) “porque é vergonhoso que as mulheres 

falem na igreja” (ICor. 14:35b). 

36 das 115 ocorrências do termo ‘ekklesia’ no plu-

ral, referem-se às igrejas locais, específicas, e visíveis, 

independentes de quaisquer outras, e que se reúnem num 

lugar específico (At. 9:31; 15:41; 16:5; Rom. 16:4,16; ICor. 

7:17; 11:16; 14:33,34; 16:1, 19a; IICor. 8:1,18,19, 23,24; 

11:8,28; 12:13; Gál. 1:2,22; 1Ts 2:14; 2Ts 1:4; Ap. 1:4,11, 

20a, 20b; 2:7,11,17,23,29; 3:6,13, 22; 22:16). O termo no 

plural indica um conjunto muito específico de igrejas locais: 

“Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, e Galileia e Sama-
ria tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, an-

dando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo” 

(At. 9:31); “os quais pela minha vida expuseram as suas 

cabeças; o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as 

igrejas dos gentios” (Rom. 16:4); “É o que ordeno em todas 

as igrejas” (ICor. 7:17b).  

16 das 115 ocorrências do termo ‘ekklesia’ tem si-

multaneamente o sentido de igreja como instituição, con-

ceito, e da igreja local total futura (Mat. 16:18; ICor. 

12:28; 15:9; Gál. 1:13; Efé. 1:22; 3:10,21; 5:23, 24, 25, 27, 

29, 32; Filip. 3:6; Col. 1:18,24). O sentido de generalização 
não significa que haja a suposta igreja universal além da 

igreja local. O termo foi utilizado de forma generalizada, dos 

múltiplos crentes, membros das múltiplas comunidades lo-

cais neotestamentárias de salvos, nos muitos lugares. O ter-

mo normalmente é usado para referir-se aos fatos espirituais 

que são aplicados e que são verdadeiros à todos os crentes e 

nas suas respectivas igrejas locais: “Portai-vos de modo que 

não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à 

igreja de Deus” (ICor. 10:32); “E a uns pôs Deus na igreja, 

primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em 

terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, 

socorros, governos, variedade de línguas” (ICor. 12:28); “e 
sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o 

constituiu como cabeça da igreja” (Ef. 1:22); “Para que ago-

ra, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conheci-

da dos principados e potestades nos céus” (Ef. 3:10).   

iii. O ensino bíblico versus o ensino Católicos e Protes-

tante. O ensino bíblico é totalmente diferente do erro de 

Agostinho de Hipona (354-430 d.C.), o qual afirmou a su-

posta Igreja Católica Visível, afirmada por ele a fim de man-

ter o poder temporal da igreja e do bispo de Roma sobre 

outras igrejas locais; as Escrituras também combatem o erro 

de Martinho Lutero (1483-1546 d.C.), o qual afirmou a su-
posta Igreja Católica Invisível, afirmada por ele a fim de 

providenciar uma resposta para seu movimento Reformador 

e das Igrejas Protestantes que daquele movimento se origina-

ram, como a Igreja Presbiteriana e a Anglicana, por exemplo. 

É importante lembrar que os Anabatistas foram perseguidos 

tanto por Católicos Romanos como Reformados (como por 

Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zuínglio por exem-

plo), por afirmarem i. a existência de tão somente igrejas 

locais; ii. a autonomia de cada igreja local visível; iii. o ba-

tismo por imersão em nome da santíssima trindade; iv. reba-

tismo de quem saía de igrejas que praticavam o batismo de 

bebês e se uniam aos Anabatistas. 
iv. A igreja é apenas local e visível. A igreja é a maneira 

mais próxima que o Reino de Deus se manifesta visivelmente 

a nós e por meio da qual o Reino se expressa; por meio igreja 

local trabalhamos para o avançar do Reino de Deus. A igreja 

é a agência do Reino; a igreja visível é a reunião de Cristãos 

que se conhecem e se auxiliam e trabalham em amor para o 

crescimento mútuo; isso é o que Paulo intenta fazer os ir-

mãos em Corinto entenderem (ICor. 12 a 14). As igrejas 

(plural) são crentes reunidos, batizados biblicamente (em 

tempos terem suas próprias de consciências), participantes da 

Comunhão, e igrejas que são independentes umas das outras 
e que são co-irmãs (Rm 16:4; ICo 7:17). 

v. Conclusão. De um olhar mais escatológico, podemos  

chegar à conclusão de que a igreja, a assembleia dos salvos 

também será apenas local, quando todas as igrejas locais se 

encontrarem e formarem uma só igreja local na Jerusalém 

Celestial, como lemos nas palavras do apóstolo Paulo: “Mas 

chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusa-

lém celestial, e aos muitos milhares de anjos; à universal 

assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos 

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

aperfeiçoados” (Hb 12:22,23). A ideia Católica, tanto a Ro-

mana quanto a Reformada é errônea quando vista diante de 
um exame acurado e sincero à luz das Escrituras (At 5:11; 

8:1; ICo 1:2; 4:17; IICo 1:1; Cl 4:15; ITs 1:1; Ap 1:4,11). 

QUESTIONÁRIO 

i. Por que é importante compreender a maneira em que 

o termo ‘ekklesia’ foi utilizado no NT?................................ 

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

..................................................................................................
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ii. Quantos e quais são os sentidos gerais do termo  

‘ekklesia’?................................................................................ 

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

..................................................................................................
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iii. Quantos e quais são os sentidos específicos do termo 

‘ekklesia’?................................................................................ 

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

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

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

iv.  Mencione 4 motivos que levaram os Católicos e Pro-

testantes a perseguirem os Anabatistas................................ 

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

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

v. Existe a igreja universal e igreja local? Explique.......... 
..................................................................................................

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

Hinos para a Semana 
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. 


