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Discipulador:

_______ /_______ /_______

Queridos irmãos, no encerramento do culto, podem deixar
seus dízimos com o tesoureiro!
E não esqueçam de que à nossa
assembléia será domingo, 9h.

Dízimos? Assembléia?!!
Ainda não explicaram essas
coisas!
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DISCIPULADO – PRIMEIROS PASSOS NA VIDA CRISTÃ

C apítulo 5
EU e a MINHA IGREJA
Através deste estudo dirigido, o novo-convertido deverá ser capaz de:
1 - Distinguir Igreja Universal e Igreja Local;
2 - Citar os três principais ministérios da Igreja;
3 - Apresentar uma pequena definição de Assembléia;
4 - Alistar dois motivos para o crente ser dizimista;
5 - Descrever a administração de uma igreja local.

O nosso amigo e irmão Crentildo já está bem integrado na igreja.
Ele batizou-se (figura 1), participa da Ceia (figura 2), prega o evangelho (figura 3).
Porém, conforme veremos a seguir, ainda lhe falta conhecer algumas coisas importantes relacionadas com a atuação
do crente e o ministério (a obra) da igreja (figuras 4 e 5).
Antes de iniciar o estudo do capítulo 5, vamos orar agradecendo a Deus pelo que já aprendemos e pedindo-lhe que nos
ajude a compreender o nosso papel dentro do glorioso trabalho da nossa igreja!
ocê já orou? Então vamos seguir o Crentildo neste interessante estudo:
5.1. Em Mateus 16:18 Jesus Cristo prometeu: “Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão conta ela”. Jesus aqui falava da Igreja Universal, isto é, o grande grupo
de pessoas que seriam salvas em todas as partes do mundo a partir do seu ministério.
Quem prometeu edificar a Igreja Universal? _________________________.
(Jesus Cristo)

5.2. Novamente, em Efésios 5:25, temos uma referência e todos os crentes de todas as partes do mundo, ou seja, a
Igreja Universal: “Cristo... amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela”.
Marque um X na única opção que apresenta a Igreja Universal:
*Se você quiser conhecer melhor o sentido de Mateus 16:18, leia atentamente o Anexo 1 no final deste estudo.
( ) a. Só os apóstolos de Jesus Cristo.
( ) b. Todos os salvos de todas as partes do mundo.
( ) c. Todas as pessoas descrentes do mundo.
( ) d. Todas as pessoas do mundo, crentes e não-crentes.
(b)

5.3. As pessoas que se convertem reúnem-se nas cidades em que vivem, e formam as igrejas locais. Temos um exemplo
de igreja local em 1 Tessalonicenses 1:1: “Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses...”. Assim, 1 Tessalonicenses é uma carta de Paulo, Silvano e Timóteo para uma determinada igreja local (a igreja da cidade de Tessalônica).
Releia 1 Tessalonicenses 1:1 e leia 2 Tessalonicenses 1:1, nas duas cartas os remetentes são Paulo, Silvano e Timóteo.
A quem eles escreveram as duas cartas? ________________________________.
(A igreja dos Tessalonicenses)
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5.4. Podemos concluir que, enquanto a Igreja Universal é composta de todos os salvos de todas as partes do mundo,
a igreja local é composta de um determinado grupo de crentes que moram numa mesma região e que se reúnem para
cumprir as ordenanças de Cristo e realizar o ministério da Igreja.
Faça uma seta ligando as Igrejas e os seus componentes:
Igreja Universal •
• O grupo de crentes que moram numa mesma região e que se reúnem para
		
cumprir as ordenanças e realizar o ministério da Igreja.
Igreja Local •

• Todos os salvos de todas as partes do mundo.

(Ver o anunciado do item 5.5)

5.5. Uma pessoa começa a fazer parte da Igreja Universal no momento em que se converte. Mas só faz parte de uma
igreja local quando se filia a uma igreja específica e é aceito como membro. Logo, há muitas igrejas locais, porém só
uma Igreja Universal.
Coloque V (verdadeira) ou F (falso) nas frases abaixo:
( ) a. Igreja Local é um grupo de crentes que moram na mesma região e que se reúnem para cumprir as ordenanças
e realizar o ministério da Igreja.
( ) b. Existem muitas igrejas universais, mas só uma igreja local.
( ) c. Todos os salvos de todas as partes do mundo fazem parte da Igreja Universal.
( ) d. Fazem parte de uma igreja local somente aqueles crentes que se filiam e são aceitos como membros daquela igreja.
(V; F; V; V)

5.6. Conforme aprendemos anteriormente, a igreja local é um grupo de crentes que se reúnem para cumprir as ordenanças de Cristo e realizar o ministério da igreja. Você já sabe quais são as duas ordenanças de Cristo: Batismo e Ceia do
Senhor. Agora você conhecerá o ministério (a obra) da Igreja. O ministério da Igreja é o trabalho que Cristo deixou sob
responsabilidade da Igreja. São três: EVANGELISMO, EDIFICAÇÃO e PREOCUPAÇÀO SOCIAL.
Preencha:
a) As duas ordenanças de Cristo são: 1.________________________________________________________ .
2.________________________________________________________ .
b) Os três ministérios da Igreja são:

1.________________________________________________________ .
2.________________________________________________________ .
3.________________________________________________________ .

(a. 1 - Batismo, 2 - Ceia do Senhor; b. 1 - Evangelismo, 2 - Edificação, 3 - Preocupação social)

5.7. Há um texto bíblico muito importante – leia Mateus 28:18-20 (seria bom que você decorasse esse trecho e recitasse no
próximo encontro). Esse texto mostra um importante trabalho que Cristo deixou para a Igreja realizar: EVANGELISMO.
A quem Cristo deixou a responsabilidade de fazer EVANGELISMO?
_________________________.
(A Igreja)

5.8. Então, você já decorou Mateus 28:18-20? Você se lembra do versículo 19? “Ide, portanto, fazei discípulos...”.
Fazer discípulos é realizar a obra de EVANGELISMO. Não somente pregar o evangelho, mas também cuidar dos novosconvertidos, ensinar-lhes, preparando-os para serem batizados, fazendo-os capazes de também pregar o evangelho e
cuidar dos seus novos-convertidos. Isto é o autêntico EVANGELISMO.
Todos os crentes, sem exceção, devem fazer EVANGELISMO e, assim, a Igreja local cumpre o seu ministério.
Marque a opção que apresenta quem deve fazer o EVANGELISMO na igreja local:
( ) a. Apenas o pastor da igreja.
( ) b. Somente os crentes mais antigos e experientes.
( ) c. Todos os crentes da igreja.
( ) d. Só o pastor e os crentes mais experientes.
(c)
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5.9. O outro ministério da igreja local é a EDIFICAÇÃO. Leia Efésios 4:11 e 12. Muito interessante, não é? O Novo Testamento na Linguagem de Hoje traduziu esse texto assim: “Foi ele (Cristo) quem deu dons aos homens. Escolheu alguns
para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da Igreja. Ele
fez isto para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo”. Nesse texto a Bíblia nos
ensina que Deus nos colocou para vivermos, em grupo, em grupo realizarmos o nosso ministério e juntos cresceremos.
Você é capaz de citar a referência que apresenta o ministério da EDIFICAÇÃO?______________________________ .
(Efésios 4:11 e 12)

5.10. A igreja local, como um grupo de pessoas salvas, é muito amada por Cristo – leia Efésios 5:25. As pessoas desse
grupo devem amar-se mutuamente, pois Cristo as ama e vive em todas elas – leia também 1 João 4:7 e 8. Juntas elas
adoram e louvam o Senhor, juntas elas evangelizam, juntas elas crescem e se edificam. Todo crente é um PARTICIPANTE ATIVO, pois todos juntos formam o CORPO DE CRISTO. Você ainda está lembrado da referência que ensina
a EDIFICAÇÃO? É Efésios 4:11 e 12; Reveja o versículo 12, que ensina que cada crente é um participante ativo, pois
todos os crentes juntos compõem o Corpo de Cristo. Complete:
Cada crente é um ____________________ ativo pois todos os crentes juntos compõem o C_________ de C___________.
(participantes; Corpo; Cristo)

5.11. É para o ministério de EDIFICAÇÃO que a igreja local faz suas reuniões (culto de adoração, reuniões de oração,
Escola dominical, reuniões de departamentos, etc.). Há também as visitações nos lares crentes que é um trabalho muito
importante de EDIFICAÇÃO e, como também no EVANGELISMO, também na EDIFICAÇÃO todos os crentes são responsáveis e cada um deve cooperar na realização desse ministério dado por Jesus Cristo.
Qual o ministério que a igreja local realiza ao fazer suas reuniões (culto de adoração, reuniões de oração, escola
dominical, etc.)?
________________________________.
(Edificação)

5.12. Apesar desses ensinos, há pessoas (crentes?) que se decepcionam ou se desentendes com algum irmão e deixam
de freqüentar a igreja local. Tais pessoas mostram desobediência e rebeldia a Cristo, cometem pecado, pois Hebreus 10:23
condena atitudes dessa natureza. Os problemas devem ser solucionados sem prejudicar o ministério da Igreja Local.
Um crente que deixa de assistir às reuniões e cultos da igreja, que ministério ele está prejudicando diretamente?
( ) a. Evangelismo
( ) b. Edificação.
(b. Edificação)

5.13. O terceiro ministério da igreja é a PREOCUPAÇÃO SOCIAL; Jesus se preocupava com o homem inteiro (espiritual
e material), e assim também é o ministério da igreja. A PREOCUPAÇÃO SOCIAL da igrejea é demonstrada pelo seu
serviço social. O serviço social são as obras que a igreja realiza por seus membros necessitados e pela comunidade.
Leia as seguintes passagens: João 6:5-11; Gálatas 6:10; e Tiago 1:26,27.
Como a igreja demonstra a sua PREOCUPAÇÃO SOCIAL? _____________________________________________.
(Pelo seu serviço social)

5.14. O serviço social da igreja tem por objetivo dar assistência às vítimas de problemas sociais como: miséria, doenças,
ignorância, flagelos, etc. Novamente deve-se notar a importância da responsabilidade de cada crente individualmente
e do grupo ao realizar o serviço de assistir os que passam por dificuldades. Especialmente neste ministério a igreja
demonstra ao mundo que tem o amor de Cristo implantado no seu coração. (Prepare-se para debater este assunto na
nossa reunião).
Através de qual ministério a igreja demonstra ao mundo o grande amor de Cristo:
( ) a. EVANGELISMO		
( ) b. EDIFICAÇÃO		
( ) c. PREOCUPAÇÃO SOCIAL
(c)
www.cristoevida.com		
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5.15. É difícil distinguir na prática os três ministérios da igreja, pois um está envolvido com os outros e vice-versa. Por
exemplo, quando o pastor dá aulas a um grupo de jovens (que estão noivos) sobre o casamento, este é um ministério essencialmente social. Mas este aconselhamento pré-nupcial é também uma reunião de EDIFICAÇÃO, porque os
princípios bíblicos serão ensinados, haverá comunhão e crescimento mútuo. Mas também pode ser um ministério de
EVANGELISMO (caso haja jovens não-crentes), uma vez que os princípios cristãos serão abordados e transmitidos.
Na coluna 1 temos os três ministérios da igreja e na Coluna 2 há algumas atividades que podem ser realizadas pela
igreja local. Enumere a Coluna 2 (das atividades) conforme os ministérios da Coluna 1:
( ) a. Visitas com a finalidade de pregar o evangelho.
( ) b. Culto de Oração.
( ) c. Clínica Médica mantida pela Igreja.
( ) d. Escola Dominical.
( ) e. Ajuda aos flagelados da seca.
1. EVANGELISMO
( ) f. Culto ao ar livre numa praça.
2. EDIFICAÇÃO
( ) g. Aulas num favela sobre higiene e saúde.
3. PREOCUPAÇAO SOCIAL
( ) h. Envio de um missionário a Portugal.
( ) i. Visitação em lares crentes.
( ) j. Campanha para doar ou vender a preço de custo filtros num bairro pobre
		
com graves problemas de verminose.
( ) l. Distribuição e explicação de folhetos evangelísticos.
( ) m. Culto à noite na igreja para louvar a Deus.
(a. 1; b. 2; c. 3; d. 2; e. 3; f. 1; g. 3; h. 1; i. 2; j. 3; l. 1; m. 2)

5.16. Você pode estar se perguntando como a igreja local pode fazer tudo isso, e ainda pagar suas próprias contas de
água, luz, salário do pastor e etc. A resposta é simples: A igreja local é uma instituição divina com grande potencial de
recursos financeiros e humanos para sua administração. Há alguns membros da igreja local que desempenham um
papel especial na administração, são eleitos por toda a igreja numa assembléia, eles são chamados de DIÁCONOS.
Responda: Quem elege os diáconos? ________________________________________.
(A Igreja)

5.17. Para ser diáconos da igreja o crente precisa preencher dois requisitos:
1. Ter as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3: 8-13; e
2. Ser reconhecido pela igreja através de eleição numa Assembléia.
Esses diáconos compõem os recursos humanos que ajudam o pastor na administração da igreja, este é o princípio
ensinado em Atos 6:1-7.
Quais são os requisitos para o crente ser um diácono da igreja?
1.____________________________________________________________________________________________ .
2.____________________________________________________________________________________________ .
(1. Ter as qualificações exigidas em 1 Timóteo 3:8-13; 2. Ser reconhecido pela igreja através de eleição numa assembléia)

5.18. Os diáconos são eleitos para desempenharem várias funções na igreja (tesoureiros, secretários, superintendente
da Escola Dominical, responsáveis por departamentos, etc.).
Responda, marcando X, em SIM ou NÃO:
a. Os diáconos são eleitos pela igreja local?
( ) SIM
( ) NÃO
b. Os crentes que não derem bom testemunho podem ser diáconos?
( ) SIM
( ) NÃO
c. Os diáconos têm várias funções na administração da igreja?
( ) SIM
( ) NÃO
(a. Sim; b. Não; c. Sim)
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5.19. Deus também providenciou recursos financeiros para a sua igreja. Leia com atenção Malaquias 3:8-10.
Deixe sua Bíblia aberta nesse trecho pois iremos fazer um pequeno questionário:
1. Em que o homem pode roubar a Deus (versículo 08)?_________________________________________________ .
2. Como Deus castiga os que lhe roubam (versículo 09)?________________________________________________ .
3. Para onde os DÍZIMOS devem ser levados (versículo 10)?_____________________________________________ .
4. Para que se destinam OS DÍZIMOS (versículo 10)?___________________________________________________ .
5. Como Deus recompensa aos que lhe são fiéis (versículo 10)?_ _________________________________________ .
(1. Nos dízimos e nas ofertas; 2. Com maldições; 3. À casa do tesouro; 4. Para que haja mantimento na casa do Senhor; 5. Com bênçãos sem medida)

5.20. O dízimo é 10% do que uma pessoa ganha, ou seja a décima parte. Todo o nosso dinheiro é do SENHOR, contudo,
Ele permite qeu nós administremos 90% individualmente. Mas, 10% deve ser devolvido a Deus através da igreja. Esse
dinheiro deve ser recolhido “a casa do tesouro” (a tesouraria da igreja) para a manutenção da obra da igreja (“para que
haja mantimento na casa do Senhor”). Este mandamento do Antigo Testamento passou para o Novo Testamento como
um princípio a ser praticado – Jesus Cristo o confirmou em Mateus 23:23.
Marque com um X as opções corretas acerca do DÍZIMO:
( ) a. O meu dízimo é 90% do que eu ganho;
( ) b. A décima parte do que ganho (dízimo) deve ser devolvido ao Senhor;
( ) c. O meu dízimo não pode ser administrado por mim, mas entregue à tesouraria da igreja;
( ) d. Tudo que eu ganho é de Deus, mas ele me permite administrar 90%;
( ) e. Se eu ganho R$ 1.000,00, o meu dízimo será de R$ 50,00.
(b, c, d)

5.21. Ofertas são todas as contribuições que são feitas além do dízimo. Diferentemente do dízimo (que deve ser administrado pela igreja), as ofertas são empregadas conforme a finalidade do doador, como oferta para Missões, serviço
social, construção de prédio da igreja, etc.
Coloque um V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) a. Toda contribuição além do dízimo é chamada de oferta.
( ) b. O dízimo deve ser administrado pelo crente, e as ofertas pela igreja.
( ) c. O crente pode dar seu dízimo diretamente a um missionário.
( ) d. O dízimo no Antigo Tesyamento era um mandamento, no Novo Testamento é um princípio.
( ) e. O crente pode dar suas ofertas à igreja com objetivos específicos, como para ajuda a missões, construção, etc.
(a. V; b. F; c. F; d. V; e. V)

5.22. Alguns crentes não querem devolver o dízimo e justificam-se dizendo que isto era um mandamento do Antigo
Tesyamento. Porém, conforme vimos, Jesus Cristo disse aos fariseus que eles faziam bem em dar o dízimo. E, em
Mateus 5:20, Jesus acrescenta: “Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e
fariseus, jamais entrareis no reino dos céus”. Compare Mateus 23:23 com Mateus 5:20!
Coloque um “D” (para Dízimo) ou um “O” (para Oferta), conforme seja a contribuição descrita abaixo:
_____ a. Dei uma contribuição ao Sr. Joaquim que está passando por necessidades.
_____ b. 10% do lucro que recebi com a venda do carro, eu entreguei à tesouraria da igreja.
_____ c. Dei um dinheiro para a construção de uma nova classe para Escola Dominical.
_____ d. A décima parte do meu salário eu devolvi ao Senhor, entregando à igreja.
(a. O; b. D; c. O; d. D)
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5.23. Desta forma observamos como a igreja é administrada e mantida. Todavia, pode ser que haja algumas variações
pequenas no modo de administração das igrejas locais (o ideal é que você procure conhecer o funcionamento da igreja
que você é membro). O órgão supremo da igreja local é a sua ASSEMBLÉIA. Assembléia é uma reunião de todos os
crentes da igreja local a fim de tratar de assuntos relacionados com a igreja.
Responda: Qual é o órgão supremo de uma igreja local? ___________________________________________ .
(Assembléia da Igreja)

5.24. Nessa reunião os assuntos importantes são apresentados, discutidos e solucionados. Tudo é feito democraticamente. Todos os membros têm o direito e o dever de dar opiniões e apresentar soluções, e por voto os assuntos são decididos.
Os assuntos de menor importância são resolvidos e tratados pela própria liderança da igreja (pastor e diáconos).
Marque um “X” nos assuntos que você acha que deveriam ser tratados numa assembléia da igreja:
( ) a. Compra de um terreno para a igreja.
( ) b. Aumento do salário do pastor.
( ) c. Eleição de pastor e diáconos (tesoureiros, secretários, etc.)
( ) d. Compra de 500 folhetos evangelísticos.
( ) e. Venda da Kombi velha da igreja.
( ) f. Convite a um pastor para pregar no próximo Domingo.
( ) g. Aceitar novos membros.
( ) h. Escolher professores para Escola Dominical.
(Deve-se marcar um X nas questões: a, b, c, g)

E aqui chegamos ao fim do 5º Capítulo.
Esperamos que você tenha aprendido e seja um fiel praticante dos princípios da Palavra de Deus.
Seria bom que você relesse os estudos e procurasse notar e corrigir se por acaso estiver negligenciando alguma coisa.
Também não esqueça de compartilhar isso, nós aprendemos muito com as experiências dos outros.
Até o próximo e último estudo sobre os PRIMEIROS PASSOS NA VIDA CRISTÃ.
Que Deus o abençoe ricamente!
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ANEXO
O SENTIDO DE
MATEUS 16:16-19; 18:18; e JOÃO 20:23
1. PEDRO: O termo no grego é “petrós” e significa uma pequena pedra, jogável; porém, sólida e firme.
Quando Jesus afirmou “Tu és Pedro...”, Ele estava querendo dizer a Pedro que, por confiar em Jesus “O
Cristo”, “O Filho do Deus Vivo”, era firme e sólido como uma rocha.
2. SOBRE ESTA PEDRA: O termo para pedra no grego “petra”, significa uma grande pedra; ou conjunto
grande de pedras ou uma grande massa de pedras; rocha, um penhasco enorme; ou a substância, pedra. Quando este vocábulo se refere a uma só pedra, a pedra é enorme. Aqui, Jesus estava se referindo
ao grande conjunto de crentes assim como Pedro, que confiavam ou haviam de confiar em Jesus, “O
Cristo, o Filho de Deus Vivo”, A fé destes em Jesus era sólida e firme. Sobre este grande conjunto, a
pedra, Ele haveria de construir a Sua Igreja. Passagens paralelas são: 1 Coríntios 3:11; Efésios 2:20;
Apocalipse 21:14; 1 Pedro 2:5; Atos 4:11.
3. AS PORTAS DO INFERNO: As portas do Inferno representam as forças satânicas que não vencerão a
Igreja de Jesus Cristo.
4. AS CHAVES DO REINO DOS CÉUS: Mateus 16:19 - A figura da chave vem do costume entre os escribas de empregar a chave como símbolo de capacidade de explicar (e assim destrancar) os mistérios das
Escrituras Sagradas. Estes, quando completavam seu curso, recebiam uma chave – indicando que agora
tinham capacidade de abrir e expor os tesouros da Lei de Deus. Era símbolo do mestre autorizado. Aqui na
passagem, o Evangelho de Cristo foi a chave, uma vez que Pedro parecia ser o primeiro a compreender
que Jesus era o Messias, o salvador do mundo. Esta compreensão de Jesus e de sua missão, foi o equipamento que Pedro e outros necessitavam. Em contar estas boas-novas, sem paralelos para com Deus.
O emprego das chaves do Reino é a instrução acerca do Reino ou a pregação do Evangelho. É claro que
Pedro não recebeu autoridade de admitir ou proibir gente de entrar no céu, pois no Livro do Apocalipse
está indicado que esta autoridade está nas mãos de Jesus (Apocalipse 1:18; 13:7). Pedro empregou as
chaves no dia de Pentecoste, aos judeus e prosélitos (Atos 2); em Samaria, aos samaritanos (Atos 8); e
na casa de Cornélio, aos gentios (Atos 10). Assim, ele foi primeiro a abrir as verdades do Reino dos Céus
aos vários grupos distintos de pessoas.
5. O RENO DOS CÉUS: Mateus 16:19 - Este termo não é igual ao termo “céu”. Jesus emprega este termo para “implicar a entrada de alguém em uma relação favorável e redimida para com Deus, este alguém
estando vivo na terra ainda”. Este termo é sinônimo de “Reino de Deus”. O Reino é “a esfera da regência
do domínio de Deus”, Num sentido Ele domina sobre tudo; mas há outro aspecto do seu domínio onde
as pessoas se submetem de livre vontade ao domínio dEle. Este Reino não é geograficamente territorial.
Por enquanto é espiritual. Veio na vinda de Jesus e manifestou-se no Seu ensino e nos seus sinais. Foi
especialmente visto na expulsão de domônios. Podemos entrar neste Reino pelo novo nascimento, quando
cremos em Jesus Cristo, o Divino Redentor, arrependendo-nos dos nossos pecados e submetendo-nos a
Ele, o Soberano Senhor. Um dia o Reino será visível e irresistível, mas agora é espiritual, invisível, resistível e pequeno (não é visto como na realidade é). Aqueles que se submetem agra ao Reino e à sua justiça
terão galardão e reinarão com Ele, quando Seu Reino for manifesto em supremo poder e glória. É por esta
expressão do Reino que nós oramos (Mateus 6:9).
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6. LIGAR E DESLIGAR: A palavra ligar quer dizer “proibir”; a palavra desligar quer dizer: “já terá sido desligado no céu...”, Jesus estava dizendo a Pedro, em outras palavras, que, no futuro emprego das chaves, aquilo
que ele permitiria ou proibiria deveria seguir a orientação do céu (de Deus). Assim, ele proibiria aquilo que já
fora proibido por Deus, e permitiria aquilo que já fora permitido por Deus.
a) LIGAR: Significava simplesmente uma declaração de autoridade concernente ao que tem de ser
feito ou não.
b) DESLIGAR: Significava permissão dada aos homens a fazer ou não fazer alguma coisa.
Eruditos como A.B.Bruce afirmam que “ligar e desligar”, na dealética rabínica, significavam proibir e permitir fazer. G.C. Norman diz que estes termos expressam “pura e simplesmente um método hebraico de
descrever a autoridade ética”. Seguindo a forma do tempo do verbo, deve ser traduzido assim: “... o que
ligares (proibires)... já terá sido ligado (proibido) antes nos céus... o que desligares (permitires)... já terá
sido desligado...”.
7. TRADUÇÃO LITERAL: “Eu te darei as chaves do Reino dos Céus, mas o que for que ligares na terra, já
terá sido ligado no céu, e o que for que desligares na terra, já terá sido ligado no céu, e o que for que desligares na terra, já terá sido desligado no céu”. O que foi dito acerca dos verbos ligar e desligar se aplica também ao seu uso em Mateus 18:18 e João 20:23. “Cristo estava informando aos seus discípulos que estava
elevando-os ao mesmo privilégio reivindicando pelos escribas. Mas, ao mesmo tempo, Ele os adverte contra
a prática dos mesmos abusos dos escribas que prostituiram a revelação divina por ensinar em seu lugar a
tradição humana. Como escribas, eles haviam de ser intérpretes aos homens da vontade divina revelada
através de Jesus Cristo. Mas, nesta qualidade solene, eles não devem exceder sua autoridade. Pois o homem deve apoiar e obedecer os decretos divinos. O homem deve concordar com as conclusões divinas e
não vice-versa.
“No emprego futuro das chaves do Reino dos Céus, quando proibir ou permitir alguma coisa, fique certo de
que está seguindo a orientação de Deus. Proíba o que ele já proibiu. Permita o que ela já permitiu, pois é Ele
e não você a autoridade máxima”.

O SENTIDO DE MATEUS 16:16-19; 18:18; e JOÃO 20:23

