
Joakim Buchwald/SXC

SÉRIE OUVINDO A VOZ DE DEUS
Estudo 26
Educação cristã

Designer

Editor

C.Qualidade

Depto. Arte    

17
86

9 
- E

st
ud

o 
D

SA

A Enciclopédia das Religiões afi rma que existem nove grande 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.

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

2. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus?  Efésios 2:19, 20
Fundamento dos apóstolos: Novo Testamento. 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.

3. Segunda coluna: Atos 16:30, 31; 4:12 
A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo (1Tm 2:5). 

4. 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.

5. Quarta coluna: João 14:15; Apocalipse 12:17. 
Por ensinar e pregar a validade da Lei, a igreja de Deus é objeto da ira de 
Satanás (Ap 14:12; Ler 1João 2: 3, 4).

6. 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. 
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7. 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.

8. Sétima coluna: Mateus 24:14; Apocalipse 14:6. 
A Bíblia 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.

9. Oitava coluna: 1Coríntios 3:16, 17; 6:19, 20 
A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde (Gn 1:29; Lv 11). 

10.  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 

  
  
 .

Recapitulação: 
São estas as oito colunas que identificam a igreja verdadeira:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)   
7)  
8)  

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.
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