


O que é eclésia - a 
verdadeira igreja que 

Jesus criou 

O que Jesus tinha em mente quando falou:  
Eu edificarei a minha igreja, e as portas do 

inferno não  prevalecerão contra ela. - Mt 16:18



Aprendendo sobre a verdadeira igreja
Pr. Carlos Alberto Pr. Eddy Leo

Esta mensagem é apenas a repetição do que aprendemos com eles. 
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QUAIS IDÉIAS AS 
PESSOAS TEM SOBRE 
IGREJA ATUALMENTE?



Idéias do que é a igreja

•Igreja POSTO DE GASOLINA 

•Igreja SHOPPING + CINEMA 

•Igreja SUPERMERCADO 



O que é comum: O CONSUMISMO
• Me dê o que preciso 

• Me sirva 

• Me ensine 

• Ministre sobre mim 

• Me dê uma palavra 

• Me dê a solução 

• Fale o que eu quero ouvir



SE EU SOU UM CONSUMIDOR 
NA IGREJA

• EU não estou satisfeito 

• Eu não tenho compromisso verdadeiro 

• Eu não experimento o poder de Deus 
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Como é a igreja da 
qual Jesus falou?



Mateus 16: 

15 “E vocês?”, perguntou ele. “Quem vocês dizem que eu sou?” 

16 Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. 

17 Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque 
isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai 
que está nos céus.  

18 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.  

19 Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na 
terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá 
sido desligado nos céus”.



Igreja = grego Ekklesia

• Todos sabiam o que era 

• Todo rei tinha uma eclésia 

• Ekklesia: 

• Os definitivamente chamados  

• Gregos: chamados dentre os militares 

• Romanos: chamados dentre os cidadãos romanos



Objetivo da Eclésia: expandir o 
reino do rei ao qual serviam

• Se o rei queria expandir seu reino, chamava sua 
ECLÉSIA 

• Compartilhava o plano, que era votado e aprovado 

• Eles eram enviados para conquistar o território inimigo: 

• Império grego:  STRATEGÓS - general superior 

• Império romano: APOSTOLUS - os enviados



Como a Eclésia conquistava as 
terras do inimigo?

• Atacavam a cidade fortaleza do inimigo 

• Passavam pelos portões 

• Venciam os soldados inimigos 

• Realizavam o DESFILE DA VITÓRIA 

• Pregavam o EVANGELHO DO REI 

• Declaravam a PAZ do novo reino naquele lugar
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Quem é a Eclésia 
de Jesus?



A eclésia somos nós 
Nós somos a igreja! 

• Objetivo: expandir o reino de Deus 

• O inimigo: não são as pessoas, mas o reino das trevas 

• Onde: em nossa cidade 

• Libertamos as pessoas do Reino das Trevas 

• Discipulamos e treinamos 

• Enviamos como eclésia para libertar outros! 



Como a Eclésia ataca os 
portões do inferno?

• Portões não atacam, só defendem! 

• Os portões do inferno não resistem à eclésia de Jesus 

• Nós usamos as CHAVES que ele nos deu! 

Não temas; eu sou o primeiro e o último e aquele que vive; 
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos 
séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. - Ap 
1:17-18



As chaves que vencem a morte e 
abrem os portões do inferno

• Oração e intercessão 

• Guerra Espiritual 

• A Palavra de Deus 

• Curar enfermos 

• Expulsar demônios 

• Operar Milagres 

• Pregar 

• Ensinar 

• Fazer discípulos 

• Libertar os cativos



O que temos feito 
como IGREJA hoje?
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Onde estão as 
fortalezas do inimigo? 

Quem ele está 
mantendo preso?



As fortalezas são 
ESPIRITUAIS

• A fortaleza do inimigo não é um lugar físico 

• Portões fechados: TEM GENTE PRESA LÁ DENTRO!  

• No ESPÍRITO, na ALMA e no CORPO 



ONDE ESTÃO ESTAS 
PRISÕES? 

• Nas famílias  

• Nas escolas e faculdades  

• No trabalho 

• No coração, na mente, nos corpos das pessoas



Você faz parte da eclésia. 
Nós somos a eclésia. 

Nós somos os chamados 
das trevas para a luz



Jesus deu toda autoridade 
e poder para SUA ECLÉSIA!

Vamos usar! 
Vamos viver como a verdadeira 

igreja!


