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Como identificar a
igreja verdadeira

nciclopédia das Religiões afirma que existem nove grandes religiões no mundo. Entre essas, está
o cristianismo que, por sua vez, está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir, entre
esses grupos, a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar.

Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? João 7:17; 1 Timóteo 3:15

A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo, a palavra coluna. A
seguir, veremos oito colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na Terra.

Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2:19, 20

A primeira coluna está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos (O Novo Testamento) e sobre o
fundamento dos profetas (Antigo Testamento), sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja
verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Há dois conceitos teológicos
importantes que devemos aprender: sola scriptura (que é o lema da reforma protestante, isto é,
somente as Escrituras têm a palavra final em qualquer questão doutrinária) e tota scriptura (que é a
totalidade das Escrituras, ou seja, toda a Bíblia deve ser considerada).

Segunda coluna: Atos 16:30, 31; 4:12

A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo (1Tm 2:5). A Igreja verdadeira
possui a convicção de que o ser humano não pode ser o responsável pela sua própria salvação, mas
deve ser humilde e reconhecer que a salvação é dádiva de Deus, pela graça de Cristo. Entretanto, o
dispositivo que usamos para nos apropriar dessa graça é a nossa entrega à Ele, por meio da fé.

Terceira coluna: João 14:1-3

É o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos. Todo olho O verá, os mortos ressuscitarão e
reinarão com Cristo por mil anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade.

Quarta coluna: João 14:15; Apocalipse 12:17

Como declarado pelo Apocalipse de João, a igreja verdadeira obedece aos mandamentos de Jesus. Esta
coluna é uma das principais, pois define de maneira mais objetiva qual é a igreja verdadeira. Por ensinar
e pregar a validade da Lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás (Ap 14:12; 1Jo 2: 3, 4).
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Quinta coluna: Apocalipse 12:17; 19:10

“O testemunho de Jesus” é o Espírito de Profecia, ou dom de profecia. Esse dom é característica da
igreja de Deus nos últimos dias. Como já visto em estudos anteriores, o dom de profecia acompanha a
verdadeira Igreja de Deus. Ellen G. White é a mensageira do Senhor para a Igreja Adventista do
Sétimo Dia.

Sexta coluna: Isaías 58:13; Ezequiel 20:12, 20

A igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão
de amor e sinal de fidelidade Àquele que nos salvou. O descanso sabático é uma verdade presente, ou
seja, deve ser ensinado pela igreja verdadeira ao mundo contemporâneo. Essa é uma dificuldade
intrínseca, pois da mesma forma que a guarda dos mandamentos de Deus, o sábado define mais
objetivamente qual é a igreja verdadeira. Deve ser notado que a verdade do sábado deve ser
considerada junto às demais colunas para identificar a igreja verdadeira.

Sétima coluna: Mateus 24:14; Apocalipse 14:6

O livro do Apocalipse descreve três anjos (mensageiros) voando pelo meio do céu pregando a toda
nação, tribo, língua e povo. Portanto, a igreja de Deus é um movimento mundial. A proclamação do
evangelho é o grande ministério de todo o cristão. A igreja verdadeira ensina seus fiéis a pregarem
corretamente sobre o evangelho eterno esquecido pela maioria das igrejas em nossos dias.

Oitava coluna: 1 Coríntios 3:16, 17; 6:19, 20

A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde queapresentados em Gênesis 1 e Levítico 11
incluem: alimentação saudável e equilibrada, hidratação do corpo com água, prática de exercícios físicos,
sono reparador, equilíbrio na prática do que é bom e abandono do que é prejudicial, inspiração de ar
puro, banho solar e confiança em Deus (Gn 1:29; Lv 11).

Qual é o apelo que Deus faz a Seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos
que não ensinam toda a verdade bíblica? Mateus 7:21-23; João 10:16; Apocalipse 18:4

SAI DELA POVO MEU

Só existe uma igreja verdadeira. Outros grupos religiosos podem ser até bem intencionados, mas não
representam devidamente as orientações bíblicas. Se não está na igreja verdadeira, a orientação é clara:
“Sai dela povo Meu” (Ap 18:4).

Recapitulação: São estas as oito colunas que identificam a igreja verdadeira:

1) BÍBLIA TODA COMO ÚNICA REGRA DE FÉ E PRÁTICA.
2) SALVAÇÃO UNICAMENTE PELA FÉ EM CRISTO.
3) VINDA DE CRISTO LITERAL E VISÍVEL COM MILHARES DE ANJOS.
4) ENSINA E PREGA A VALIDADE DA LEI DE DEUS.
5) ACEITA O DOM DE PROFECIA.
6) O SÁBADO COMO VERDADEIRO DIA DE ADORAÇÃO.
7) PREGA O EVANGELHO DE APOCALIPSE 14 A TODO MUNDO.
8) TEM UM PROGRAMA BÍBLICO DE SAÚDE.
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Reflexão: Oito colunas ou doutrinas bíblicas caracterizam a verdadeira igreja de Deus tanto como
entidade religiosa quanto como ser pessoal. A igreja a qual pertenço pratica e ensina todas as oito
colunas acima estudadas? Minha vida está em harmonia com as oito colunas acima mencionadas?

Compromisso de fé:
(    ) Reconheço que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as oito colunas da verdade.
(    ) Estou feliz porque Deus me guiou a essa igreja
(    ) Desejo me unir à igreja de Deus.

Leitura complementar:

1. Crenças 12.Nisto Cremos:
2. Capítulos 1, 15 e 24.Tratado de Teologia:
3. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).A Igreja Remanescente
4. Ellen G. White: Capítulo 1 (Casa Publicadora Brasileira).Atos dos Apóstolos.
5. Ángel M. Rodriguez. (Casa Publicadora Brasileira).Teologia do Remanescente
6. John Seaman. (Casa Publicadora Brasileira).Quem São os Adventistas do Sétimo Dia?
7. Lourenço Gonzalez. (Casa Publicadora Brasileira).Assim diz o Senhor


