
ECLESIOLOGIA
TS - A CRIAÇÃO



“O ramo da teologia cristã que trata da doutrina 
da igreja é, via de regra, chamado eclesiologia (do 

grego: ekklesia, “igreja”), sendo de suma 
importância para todo aquele que deseja 

envolver-se em qualquer tipo de ministério 
pastoral. Várias questões eclesiológicas surgem a 
todo instante ao longo da prática pastoral. Que 
tipo de instituição é a igreja? A eclesiologia é 

aquela área da teologia que busca fornecer uma 
explicação teórica para uma instituição que 

passou por muita mudança e evolução ao longo 
dos séculos e que se estabeleceu em um 

contexto social e político também variável.”

–McGRATH, 2005, p. 542



PANORAMA HISTÓRICO
ECLESIOLOGIA



PRIMEIROS SÉCULOS



Igreja oriental
"A maior parte dos escritores gregos patrísticos dos cinco primeiros séculos 
contentavam-se em descrever a igreja pelo uso de imagens reconhecidamente 
inspiradas nas Escrituras, sem maiores questionamentos." (McGRATH, 2005, 
p. 543)


Abaixo, os elementos de consenso do período:


A igreja é uma comunidade espiritual que substitui Israel como povo de 
Deus na terra;


Todos os cristãos são um em Cristo, apesar de suas diferentes origens 
e experiências;


A igreja é o repositório do verdadeiro ensinamento cristão;


A igreja reúne os fiéis de todo o mundo, com a finalidade de capacitá-
los acrescer em fé e santidade.



PAPADO



Mudança de interesse
O desinteresse sobre esse aspecto tem algumas 
explicações:


Reflexo da situação política do período;


"A igreja era, na melhor das hipóteses, apenas tolerada 
e, na pior das hipóteses, uma organização perseguida 
com vigor, na esfera de autoridade de um Estado 
pagão e hostil - a saber, o Império 
Romano." (McGRATH, 2005, p. 544)


Com a conversão de Constantino, a situação alterou-se 
radicalmente.



Papado
Nos primeiros quatro séculos, vários centros urbanos tiveram uma 
importância especial, sendo que todos os bispos usam o ter papa:


Alexandria;


Antioquia;


Constantinopla;


Jerusalém;


Roma (centro do Império Romano).


A partir de 1073, o título era reservado exclusivamente para o bispo do 
Roma, que exercia bastante autoridade em relação a toda igreja cristã.



A CONTROVÉRSIA 
DONATISTA



Donatismo
No governo do imperador Diocleciano (284-313), a igreja cristã 
foi bastante perseguida;


A origem desta perseguição data de 303, tendo finalmente 
terminado com a conversão de Constantino e a promulgação do 
Edito de Milão, em 313;


Existia um édito de fevereiro de 303 que determinava que livros 
cristãos fossem queimados e igrejas demolidas;


Quem entregasse era considerado traditores (traidores);


Um desses traditores foi Félix de Aptunga, que posteriormente, 
em 311, ordenou Ceciliano como bispo de Cartago.



Donatismo
Tensão entre os "donatistas" (facção separatista) e os 
católicos no norte da África;


Em sua obra Unity o f the Catholic Church (251), Cipriano 
de Cartago havia defendido dois importantes dogmas, 
ambos relacionados:


O cisma era algo totalmente injustificado;


Os bispos que aderiram ao cisma estavam privados 
de toda a capacidade de ministrar os sacramentos 
ou de atuar como ministros da igreja cristã



Donatismo
Mas o que acontecia quando um bispo cedia à perseguição, mas vinha se 
arrepender depois?


Cipriano:


1. Ao ceder, o bispo cometera o pecado da apostasia (que 
significa literalmente “renuncia”). Portanto, ele havia se posto 
fora dos limites da igreja, e não se poderia conferir validade aos 
sacramentos por ele ministrados;


2. Ao se arrepender, o bispo havia sido restaurado ao estado de 
graça, sendo, desse modo, capaz de continuar a ministrar os 
sacramentos de forma válida.


Os donatistas adotaram a primeira posição, os católicos (seus adversários, 
como vieram a se tornar conhecidos) adotaram a segunda.



“O grande paradoxo do cisma donatista reside 
justamente no fato de que ele havia resultado de 
princípios criados por Cipriano — e ainda assim 

contradizia esses mesmos princípios. Em decorrência 
disso, tanto donatistas quanto católicos apelaram para 

a autoridade de Cipriano, embora recorressem a 
aspectos bastante diferentes de seus ensinamentos. 
Os donatistas davam destaque ao caráter indigno da 
apostasia, os católicos enfatizavam com semelhante 

paixão a impossibilidade do cisma. Haviam chegado a 
um impasse, isto é, até a chegada de Agostinho, 

quando ele se tornou bispo de Hipona, daquela região. 
Agostinho conseguiu resolver as tensões existentes no 
legado de Cipriano e lançou uma visão “agostiniana” 
da igreja, que tem gozado de grande influência desde 

aquela época.”
–McGRATH, 2005, p. 546



Donatismo
Agostinho regressa para a África em 388;


Agostinho destacou a natureza pecadora dos cristãos (pecado 
original / joio e trigo), e que a separação entre bem e mau 
acontece somente no fim dos tempos, não no curso da história;


"Ao lado desta análise teológica, Agostinho faz uma 
observação prática, afirmando que os donatistas haviam 
falhado em viver de acordo com seus próprios e 
altíssimos padrões de moralidade. Conforme sugere 
Agostinho, os donatistas tinham a mesma capacidade 
que os católicos para embebedar-se e envolver-se em 
contendas." (McGrath)



Donatismo

"Agostinho alega que o cisma e a traditio (a 
entrega de livros cristãos, ou qualquer outra forma 
de traição da fé) são de fato atitudes pecaminosas 
- porém, para Cipriano o cisma constituía um 
pecado muito mais grave. Assim, os donatistas 
eram culpados por uma grave distorção dos 
ensinamentos do grande bispo e mártir do norte 
da África." (McGrath)



“Com base nessas ponderações, Agostinho 
defende que o donatismo possuía uma falha 

fatal. A igreja é, conforme fora idealizada para 
ser, um corpo misto. O pecado é um aspecto 
inevitável da vida da igreja na presente era, o 

qual não representa nem a ocasião nem a 
justificativa para o cisma. Contudo, exatamente 
esse cisma, que Agostinho temia e abominava 
tanto, ocorreria posteriormente, no século XVI, 

com a formação das igrejas protestantes na 
Europa Ocidental, em decorrência da Reforma. 

Portanto, passaremos agora a analisar esse 
período.”

–McGRATH, 2005, p. 547



A REFORMAR PROTESTANTE



LUTERO



Lutero
A importância da doutrina da justificação somente 
pela fé era o articulus stantis et cadentis ecclesiae, “o 
artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai”;


A igreja católica havia se distanciado dessa doutrina, 
o que o fez concluir com alguma relutância, pelo que 
parece), que ela havia perdido o direito de ser 
considerada a autêntica igreja cristã;


Ele foi considerado um cismático, contrariando a outra 
doutrina de Agostinho sobre a condenação ao cisma.



“Ora, onde quer que você ouça ou veja [a palavra de 
Deus] sendo pregada, aceita, confessada e posta em 

prática, não tenha dúvidas de que a verdadeira ecclesia 
sancta catholica, um 'povo santo' deve ali se encontrar, 

mesmo que existam poucos deles. Pois a palavra de 
Deus 'não voltará [para mim] vazia' (Is 55.11), mas deve 
tomar para si um quarto ou pelo menos uma parte do 

campo. E mesmo que não haja nenhum outro sinal além 
deste, ela será suficiente para provar que ali existe um 

povo santo, pois não pode haver a palavra de Deus sem 
o povo de Deus, assim como não pode haver um povo 
de Deus sem sua santa palavra. Pois quem pregaria a 

palavra, ou quem a ouviria, se não houvesse o povo de 
Deus? E no que o povo de Deus creria, se não fosse a 

palavra de Deus?”

–LUTERO apud McGRATH, 2005, p. 548



Lutero
Não basta o ministro ser ordenado pelos bispos para 
garantir a existência da igreja, pois a pregação do 
evangelho é algo essencial para a identidade da igreja;


“Onde está a palavra, há fé; e onde está a fé, aí está à 
verdadeira igreja” (Lutero) - fundamentação no evangelho;


Entretanto, ele tem dificuldade em se diferenciar dos 
radicais (chamados por ele de "fanáticos");


Dificuldade para se diferenciar do católicos e dos radicais. 
Alternativa: relativizar a credibilidade da igreja medieval.



CALVINO



Calvino
As ideias de Lutero fundamentaram um afastamento temporário da 
ICR;


Não havia necessidade de um aprofundamento eclesiológico, pois 
retornariam;


A segunda geração de reformadores teve a incumbência de 
desenvolver essa eclesiologia protestante;


Calvino definiu as marcas de uma verdadeira igreja de maneira mais 
sistemática:


Palavra de Deus pregada; 

Sacramentos devidamente ministrados.



Calvino
Uma vez que ICR não se enquadrava nessa definição 
mínima, a permanente saída estava justificada;


Teoricamente não haveria motivos para futuras 
divisões entre as igrejas evangélicas;


Calvino entendia que posteriores divisões seriam um 
desastre para a Reforma;


Calvino desenvolve uma administratio eclesiástica 
correta, para além dos dois pontos fundamentais. 



“A verdadeira igreja encontra-se de fato onde o 
evangelho é devidamente pregado, e os sacramentos 

adequadamente ministrados — e nesta definição, 
conforme o entendimento geral, estava incluída uma 

forma específica de instituição e administração 
eclesiástica. Calvino refere-se à “ordem por meio da 

qual o Senhor desejava que sua igreja fosse governada” 
e, desse modo, desenvolveu uma teoria detalhada sobre 
o governo eclesial, com base em sua exegese do Novo 
Testamento, inspirando-se bastante na terminologia da 
administração do Império Romano. Contrariando o que 

os radicais afirmavam, Calvino insistia em que uma 
forma específica de estrutura e administração 

eclesiástica era estipulada pelas Escrituras. Assim, 
Calvino sustentava que o governo ministerial da igreja 

era ordenado por Deus, assim como as distinções entre 
'ministro', 'presbítero', 'diácono' e 'congregação'.”

–McGRATH, 2005, p. 550



Calvino
Igreja visível e invisível;


Marcas da igreja visível: “Onde quer que vejamos 
a palavra de Deus tanto ser pregada com pureza e 
sendo ouvida, e os sacramentos sendo 
ministrados conforme a ordem de Cristo, não 
podemos duvidar de que a igreja exista” (Calvino);


A instituição igreja é vista por Calvino como corpo 
de origem divina.



“Devo, portanto, começar com a igreja, no seio da qual 
Deus se compraz em reunir seus filhos, não apenas para 
que sejam nutridos por meio de seu auxílio e ministério, 
enquanto ainda são como crianças, mas também para 
que sejam guiados por seu cuidado maternal, até que 

alcancem a maturidade e o propósito da fé. 'Portanto, o 
que Deus ajuntou não separe o homem' (Mc 10.9). Pois, 

para aqueles para quem Deus é pai, a igreja também 
deve ser como mãe.”


“Aprendamos desta simples palavra 'mãe', o quão útil (e 
na verdade, o quão necessário) faz-se conhecê-la. Pois, 
não há outra maneira de viver, a não ser que esta mãe 

nos conceba em seu ventre, nos alimente em seu seio e 
nos mantenha sob seus cuidados e orientações.” 

–CALVINO apud McGRATH, 2005, p. 551



REFORMA RADICAL



Reforma Radical
Nomes: Sebastian Franck e Menno Simons;


Acredito que a igreja visível de Cristo, com todos 
seus dons e sacramentos, devido ao assalto do 
anticristo e à devastação por ele efetivada, logo 
após a morte dos apóstolos, ascendeu ao céu e 
permanece oculta em espírito e em verdade. 
Portanto, estou bem certo de que por mil e 
quatrocentos anos não existiu uma igreja unida e, 
tampouco, qualquer sacramento. (Franck)



Reforma Radical
Radical separação entre igreja e a sociedade secular 
(alternativa, equivalente ao que era antes de Constantino);


Aproximação da visão donatista;


Disciplina mantida pelo "banimento";


Apesar de suas intenções pastorais, o banimento via de 
regra veio a ser interpretado com dureza, levando os 
membros da congregação em geral a evitar todo o tipo de 
contato social (conhecido como “distanciamento”) tanto 
com o indivíduo banido quanto com a sua família. 
(McGRATH, p. 554)



SÉCULO XX



Século XX
Novo interesse pela eclesiologia;


Surgimento do movimento ecumênico;


Concilio Vaticano II (1962-1965);


Lumen Gentium [Luz para os gentios];


A importância da máxima do escritor do século I, 
Inácio de Antioquia, que fez a seguinte declaração: 
“Onde quer que Cristo esteja, aí também se 
encontra a igreja católica”.



Século XX
Ênfase sacramental:


O efeito geral desta abordagem refere-se ao sentido de 
integrar as áreas da cristologia, eclesiologia e 
sacramentologia em um todo coerente. Hans Urs von 
Balthasar adota uma abordagem bastante encarnacional 
em sua compreensão de igreja, alegando que a igreja é o 
elongetur Christi- o prolongamento de Cristo no tempo e 
no espaço. Karl Rahner, autor jesuíta, dá continuidade a 
esta visão sacramental de igreja, declarando que a igreja 
existe para tornar Cristo presente no mundo, de forma 
visível, histórica e concreta. (McGrath, p. 555)



Século XX
Ênfase no kerygma:


A igreja e a palavra de Deus são inseparáveis. A igreja 
é constituída pela palavra de Deus como a 
congregação dos eleitos, sendo que a palavra de Deus 
não é uma mera declaração de verdades abstratas, 
mas sim a proclamação devidamente autorizada, a 
qual necessita portanto de mensageiros portadores 
das devidas credenciais (2Co 5.18,19). Assim como a 
palavra de Deus torna-se sua palavra somente de fato, 
também a igreja é realmente a igreja somente quando 
ela se torna um fato. (Bultmann apud McGrath, p. 557)



Século XX
Ênfase pneumatológica:


A igreja forma-se como igreja quando um povo 
toma consciência do chamado à salvação em 
Jesus Cristo, unindo-se em uma comunidade, 
professando a mesma fé, celebrando a mesma 
libertação escatológica e buscando viver como 
discípulo de Jesus Cristo. Somente podemos 
falar de igreja no sentido próprio do termo, 
quando existe a questão desta consciência 
eclesial. (Boff apud McGrath, p. 558)



A NATUREZA DA IGREJA
ECLESIOLOGIA



Conceitos equivocados…

A Igreja não é o judaísmo melhorado e 
conceituado;


A Igreja não é uma determinada denominação 
apenas.



Significado

Igreja - Ekklesia (grego):


No NT igreja neotestamentária;


Em poucos lugares assembléia civil (At 7:38; Hb 
2:12);


Jesus é o primeiro a usar o termo (Mt 16:18).



Significado
Grudem: a igreja é a comunidade de todos os 
cristãos de todos os tempos;


Berkof: A assembleia dos fieis, convocada e 
reunida do mundo, uma comunhão de todos os 
santos, isto é, daqueles que verdadeiramente 
adoram e servem o verdadeiro Deus em Jesus;


Thiessen: novo Israel de Deus que revela a glória 
de Deus.



Sentidos

1. Igreja Universal;


2. Igreja Local.



“E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do 

Hades não poderão vencê-la.” 

–Mateus 16:18 (NVI)



“Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, 
quando o encontrou, levou-o para Antioquia. 

Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se 
reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em 
Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez 

chamados cristãos.” 
–Atos 11:25-26 (NVI)



FIGURAS DA IGREJA NA 
BÍBLIA



Povo de Deus

Novo Israel - Rm 9:25


Aliança - Hb 8:6


Reino de Deus - Ap 21:1-3


Fidelidade e Santidade - 1 Pe 1:16



Corpo de Cristo

Cabeça - Cl 1:18


Meio principal da atividades de Cristo - Ef 1:23


Unidade entre os membros - 1Co 12:25



Templo do Espírito Santo

Santuário de Deus - 1 Co 3:16


Casa espiritual - 1 Pe 2:5


Promove a pessoa de Cristo - Ef 2:20



ASPECTOS ESSENCIAIS DA 
IGREJA NO NT



Grupo de Pessoas Crentes 
em Cristo

Pessoas;


Conversão e batismos (1 Co 6:11; Mt 28:19-20);


Organização;


Missão (Mt 21:28-32; 1 Co 15:58).



UNIDADE
NÃO SIGNIFICA SER 
UNIFORME…



SANTIDADE
NÃO SIGNIFICA PERFEIÇÃO 
MORAL E ESPIRITUAL…



UNIVERSALIDA
DE
IDENTIDADE UNIVERSAL.



APOSTOLICIDA
DE
EDIFICADA SOBRE O 
TESTEMUNHO E 
ENSINAMENTOS DOS 
APÓSTOLOS DE CRISTO.



IGREJA E REINO
ECLESIOLOGIA



Perspectivas sobre “Reino” 

Escatológica (pais da igreja);


Eclesiástica (Agostinho);


Espiritual (reformadores do séc. XVI);


Ética (Kant);


Sociológica.



“Reino”

Diferente de um reino teocrático político;


Significa, principalmente, a soberania de Deus 
em ação e o cumprimento perfeito de sua 
vontade (SEVERA);


Reino futuro já inaugurado com Cristo;


Plenitude somente no futuro.



“É o governo de Deus estabelecido e reconhecido 
nos corações dos pecadores mediante a 

influência regeneradora e poderosa do Espírito 
Santo, na qual lhes assegura bênçãos 

inestimáveis da salvação - um governo que em 
princípio se realiza sobre a terra, porém que não 
alcançará sua culminância até o retorno visível e 

glorioso de Jesus Cristo.” 

–Berkhof



Representação

Reino
Igreja



“Reino”

A Igreja não é o Reino. Ela faz parte do Reino, é 
uma expressão ou realidade visível, manifestação 
e materialização do Reino (Cullman);


O Reino vai além da Igreja. A Igreja é uma das 
expressões mais reais do Reino (Thiessen).



FORMAS DE GOVERNO
ECLESIOLOGIA



EPISCOPAL



Episcopal
A autoridade reside em um ofício específico: bispo 
(episcopos);


Pode haver graus de episcopado;


Exemplos de igrejas: Metodista, Anglicana, ICR;


Ministros comuns x bispos;


Pouca distinção entre igreja visível e invisível, pois os 
bispos definem a igreja;


Menor participação do povo.



PRESBITERIANO



Presbiteriano
Também tem relação com um ofício, mas a ênfase é menor;


A posição mais importante: presbítero (presbyteros);


Geralmente é plural, o que sugere um governo coletivo e 
não individual;


Autoridade é exercida em assembleias administrativas;


Existe mais de um presbitério e instâncias superiores;


Existem dois tipos de presbíteros: leigos e clérigos 
(mestres).



CONGREGACIONAL



Congregacional
Ênfase: papel individual do cristão e da congregação 
como local e o centro da autoridade;


Autonomia: igreja local é independente e 
autogovernada;


Democracia: todo o membro tem voz em suas 
questões;


Menos hierarquizada;


Possibilidade de uma democracia mais representativa.



PRINCÍPIOS BATISTAS
ECLESIOLOGIA



Princípios Batistas
1º) A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé 
e conduta;


2º) O conceito de Igreja como sendo uma comunidade local 
democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e 
biblicamente batizadas;


3º) A separação entre Igreja e Estado.


4º) A absoluta liberdade de consciência.


5º) A responsabilidade individual diante de Deus.


6º) A autenticidade e apostolicidade das Igrejas.



BATISMO
ECLESIOLOGIA



BATISMO COMO MEIO DE 
GRAÇA SALVADORA



Batismo como meio de 
graça salvadora

Ênfase sacramentalista;


Resulta na remissão dos pecados;


Católicos: ex opere operato;


Luteranos: a fé é um pré-requisito;


Batismo infantil;


Não restrição em relação a forma, tendo em vista a 
variação de uso do termo baptizo.



BATISMO COMO SINAL E 
SELO DA ALIANÇA



Batismo como sinal e selo 
da aliança

Ênfase na aliança;


Posição de reformados e presbiterianos;


Sinal e selo da graça de Deus;


Confissão belga: eles são "sinais e selos visíveis de algo interior e invisível, 
mediante os quais Deus atua em nós pelo poder do Espírito Santo";


Cumprimento da aliança que Deus estabeleceu com a humanidade;


Assim como a circuncisão no AT, o batismo nos garante as promessas de Deus;


Batismo infantil justificado a partir da Aliança - sinal de entrada na Aliança em 
substituição a circuncisão;


Não restrição em relação a forma.



BATISMO COMO SÍMBOLO 
DA SALVAÇÃO



Batismo como símbolo da 
salvação

Indicação externa de mudança interior;


Testemunho público;


Rito de iniciação;


Ordenança e não sacramento;


Não traz benção direta;


Somente crentes responsáveis devem ser batizados;


A maioria é exclusivista em relação a forma: imersão.



CEIA DO SENHOR
ECLESIOLOGIA



CONCEPÇÃO ROMANA-
CATÓLICA



Concepção romana-
católico

Concílio de Trento (1545-1563);


Transubstanciação: mudança metafísica nos 
elementos;


Presença de um sacerdote é indispensável;


Perigo: o sangue ser derramado. Por isso apenas 
o sacerdote toma o vinho.



CONCEPÇÃO LUTERANA



Concepção luterana
Considerada um sacramento;


Ideia de consubstanciação; 

Problema com a ideia de sacrifício no momento 
eucarístico;


Problema com o sacerdotalismo;


Existem benefícios - graça - oferecida pelo 
sacramento da Ceia do Senhor.



CONCEPÇÃO REFORMADA



Concepção reformada
Existe a presença espiritual de Cristo na Ceia do 
Senhor;


Há, assim, um benefício objetivo genuíno do 
sacramento, gerado pelo próprio Cristo;


O crente é "nutrido" na Ceia do Senhor;


Há necessidade de fé da parte do fiel - não é 
automático.



CONCEPÇÃO "MEMORIAL"



Concepção "memorial"
Comemoração da morte de Cristo;


Os anabatistas negaram qualquer conceito de 
presença física ou corpórea (não há presença 
especial);


Jesus está presente em todos os lugares;


Não é o sacramento que traz Cristo para os 
comungantes;


É a fé do crente que traz Cristo ao sacramento.


