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Pregação Expositiva
Teologia Bíblica
Evangelho
Conversão
Evangelismo
Membresia
Disciplina
Discipulado
Liderança

“Destacamos essas nove
marcas, simplesmente
porque estão ausentes das
igrejas hoje.”
“9Marks existe para equipar os
líderes da igreja com
uma visão bíblica e recursos
práticos para mostrar a glória de
Deus para as nações através
de igrejas saudáveis. Para esse
fim, queremos ver igrejas
caracterizadas
por estas nove marcas.”

Site 9Marks

Pr. Dr. Mark Dever
(1960)
É pastor senior da igreja Capitol Hill
Baptist Church nos Estados Unidos,
Washington, DC. Pregador
calvinista, escritor e conferencista.
Começou como pastor em 1985.
Dever cresceu no interior de Kentucky onde ele era um leitor
ávido. Baseado na sua leitura e reflexão se
considerava agnóstico em seus anos mais jovens. Mais
tarde, relendo e pensando sobre os Evangelhos
e as mudanças que ele viu na vida dos discípulos de Jesus levou
a se tornar um cristão. Formou-se no seu doutorado em História
da Igreja, em Cambridge.

Bibliografia consultada

Calendário Provável
27 de Abril  Introdução
04 de Maio Pregação Expositiva
11 de Maio  (2)
18 de Maio  (2)
25 de Maio  (2)
01 de Junho  (2)

Seqüência de apresentação
 Introdução
 Igreja Verdadeira
 O que é uma igreja – definição
 Porque devo pertencer a uma igreja
 Igreja Saudável
 Modelos populares
 Porque devo me interessar por esse assunto

Introdução
Vários autores falam de marcas de uma igreja verdadeira.
“Ensina-se também que sempre haverá e permanecerá
uma única santa igreja cristã, que é a congregação de
todos os crentes, entre os quais o evangelho é
pregado puramente e os santos sacramentos são
administrados de acordo com o Evangelho”
Melanchton, 1530
“As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela
mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração
dos sacramentos como Cristo a instituiu, e o exercício da
disciplina eclesiástica para castigar os pecados”
Confissão Belga de 1561, art 29

Igreja verdadeira
“A igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis, na qual
é pregada a pura Palavra de Deus, e são devidamente
administrados os sacramentos conforme a instituição de Cristo
em todas as coisas que necessariamente se requerem neles”
Thomas Craemer, 1553, Artigo 19 da Igreja Anglicana.
“Onde quer que vejamos a palavra de Deus ser
sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os
sacramentos serem administrados segundo a
instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de
constestar estar presente uma igreja de Deus”
João Calvino, Institutas da Religião Cristã, Livro
IV, cap1. Seção 9

Igreja verdadeira
Portanto, onde tem:
a) pregação verdadeira (pura) da Palavra de Deus
b) correta administração dos sacramentos

O que é uma igreja e o que não é
Acima de tudo é um POVO, que pertence a Deus, e não
é uma organização, um clube, ou uma instituição. Não
se refere ao lugar, nem as acomodações, mas a um
POVO, que, ao estar reunido, chama-se igreja.
Efésios 5:25 Maridos, amai vossa mulher, como
também Cristo amou a igreja e a si mesmo se
entregou por ela,
As pessoas devem se preocupar fundamentalmente com o que
este POVO faz, suas ações como Igreja, da mesma forma como
você se preocupa com sua familia – do mesmo jeito, com o
mesmo interesse.

O que é uma igreja e o que não é
Nunca olhe as pessoas desse povo, como se fossem
estatísticas. Não busque uma igreja popular, grande,
bonita, etc… O que vale são as vidas ali presentes.
A igreja é um corpo unido à Cristo, que é O
Cabeça. É uma familia, onde todos são filhos
por adoção, e irmãos de Cristo.
Por isso  Ame-as, tenha paciência com elas, perdoeas, sirva-as, como faria com a sua própria familia.

Porquê devo pertencer a uma igreja?
Será que a igreja ideal é um lugar que tem ….
Música vibrante?
Bons sermões, biblicos, mas não severos, não
enfadonhos, práticos, sem muita teorização
(doutrina) – que não passem de 30 minutos?
Atividades para mim e minha familia?

Ser ouvido nas minhas necessidades?

São razões suficientes?

Porquê devo pertencer a uma igreja?

É ali que Deus dará crescimento, tanto a ti,
como a outros.

Igreja saudável
A idéia é distinguir marcas que separam uma igreja
verdadeira e saudável de uma igreja verdadeira,
porém enferma.
Outros tem definições diferentes…..

“Estas são as marcas de uma igreja
ideal – amor, sofrimento, santidade,
sã doutrina, autenticidade,
evangelização e humildade”
John Stot

Igreja saudável
Wayne Gruden – teologia sistemática
Falsas igrejas

Igrejas Verdadeiras
Menos Puras
Galácia e Corinto

Mais puras
Filipenses e Tessalonicenses

“Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de
conduta errôneas e o seu grau de conformidade com a
vontade de Deus revelada à igreja”
Wayne Gruden

Igreja saudável

Outros tem definições diferentes…..

Podem ter outros sinais, mas esses podem ser mencionados como
fatores que aumentam a conformidade de uma igreja com os
propósitos de Deus.

Doze sinais de uma igreja mais pura:
1. Doutrina biblica (ou pregação correta da Palavra)
2. Uso correto dos sacramentos
3. Uso correto da disciplina
4. Adoração genuina
5. Oração eficaz
6. Testemunho Eficiente
7. Comunhão eficiente

Igreja saudável

Outros tem definições diferentes…..

Doze sinais de uma igreja mais pura:
8. Governo bíblico
9. Poder Espiritual no ministério
10. Santidade pessoal na vida dos membros
11. Cuidado dos pobres
12. Amor a Cristo
….devemos trabalhar pela pureza da igreja visível.

Outros: MacArthur, Mark Shawn

Igreja saudável
Mas porque as igrejas não são saudáveis?
A igreja reflete o pensamento do mundo.
Paganismo na Igreja.
Secularização do cristianismo (números e métodos).
Movimento de crescimento de igrejas
“Os seminários são culpados de criar várias
gerações de ministros e professores
fundamentalmente ignorantes da tarefa de ensinar
teologia e prontos a negar a importância do estudo
clássico para a correta preparação do ministro”.

Igreja saudável
Mas porque as igrejas não são saudáveis?
Pragmatismo sobrepujando a teologia:
“Se o alvo da igreja é crescer, a maneira de fazer
isso é fazendo as pessoas sentirem-se bem. E
quando as pessoas descobrem que há outras
maneiras de sentirem-se bem, elas abandonam a
igreja” Carl Braaten

Igreja saudável
Mas porque as igrejas não são saudáveis?
“A igreja é tentada a tornar-se relevante para as
pessoas desta cultura, ao usar seus desejos e
critérios, mais do que os critérios da igreja. A
evangelização é norteada por uma mentalidade de
marketing e consumo… Assim, as pessoas que têm
pouca ou nenhuma experiência na igreja
desenvolvem a evolução da igreja, e a igreja luta
para satisfazer as necessidades delas”
James R. Crumley

Modelos populares
LIBERAL
Nega a historicidade dos milagres e a autoridade
literal das Escrituras. Cada um pode e deve ter um
entendimento próprio de Deus – influencia forte
dos filósofos gregos e da psicologia de Platão,
Kant, etc...

Modelos populares
SENSÍVEL AOS INTERESSADOS (SEEKER-SENSITIVE)
Igrejas preocupadas em atender as necessidades sentidas
dos não-cristãos, tornando a igreja um lugar confortável,
convidativo, sem ameaças. Essa lógica influencia suas
atividades, inclusive a pregação.

Os líderes da igreja estão dispostos a usar quase todos
os meios para atingir esse objetivo:
Teatralidade e animação musical são a regra no
serviço da Igreja para manter a pessoa não salva de
ficar entediado, como acontece com as igrejas
tradicionais.
Estado da arte da tecnologia em iluminação e o
som são componentes comuns ,especialmente as

Modelos populares
TRADICIONAL
Obedecem uma liturgia mais formal, e imaginam que
as pessoas devem obedecer regras. Entendem que ao
cantar um “trio feminino” na igreja isso atrai pessoas,
e que seja isso um elemento diferencial.

Todas elas supõem que a reações do povo e ser
ativo na sociedade são os principais indicadores
de sucesso. Trabalham com a idéia de que o fruto
é sempre aparente, imediato e popular.

Modelos populares
Não vemos isso na Biblia, onde o tempo e o
momento são prerrogativas de Deus.
Além disso, a aparência pode ser enganosa, pois
vivemos tempo de graça comum de maneira mais
abundante, onde a igreja é estimada pela
sociedade, mascarando, dentro da igreja, cristãos
verdadeiros de falsos.

Modelos populares
Adaptar-se a cultura, para ser relevante à
sociedade, significa a perda do próprio evangelho

O que importa não são números, nem sucesso
aparente, mas sim um ministério FIEL à Deus e
sua Palavra.

Modelo “antigo”
Precisamos de igrejas distintas de nossa cultura,
fiéis à Palavra, que recuperem o cristianismo que
é, em essência, distinto do mundo.
Duas necessidades básicas das igrejas:

Pregação da Palavra
Liderança

9 marcas
Pregação da
Palavra

Pregação Expositiva
Teologia Bíblica
Evangelho
Conversão
Evangelismo

Liderança

Membresia
Disciplina
Discipulado
Liderança

9 marcas
Defende a pregação expositiva, como reflexo da
centralidade da palavra de Deus.

Considera a estrutura dessa mensagem: a teologia
que emana da Bíblia.
Considera o âmago da mensagem do cristianismo:
o Evangelho

9 marcas
Como essa mensagem é recebida: a Conversão

Considera a tarefa específica de propagar a
mensagem do evangelho: a evangelização
Tudo estes tem a ver com
PREGAÇÃO DA PALAVRA

9 marcas
Os próximos tem a ver com
LIDERANÇA BÍBLICA (NA PALAVRA)
Abordamos a estrutura específica para o cristão: a
membresia

Considera-se que um membro da igreja precisa de
disciplina.

9 marcas
É necessário que aqueles que se tornam discípulos
sejam discipulados e cresçam na fé.

Precisamos de uma liderança eclesiástica realmente
bíblica e capaz de promover na vida da igreja
como um todo, a obra santificadora e edificante
do Espírito Santo.

9 marcas
Pregação Expositiva
Um sermão expositivo pega o ponto principal da
passagem da escritura, faz isso ser o
principal ponto do sermão e aplica-o para a
vida cotidiana.
Teologia Bíblica
A teologia bíblica é a sã doutrina; é o
pensamento certo sobre Deus; é a crença que
está de acordo com a escritura.

9 marcas
Evangelho
No seu grande amor, Deus fez de Jesus um homem,
viveu uma vida perfeita, e morreu na cruz cumprindo
assim a lei, e tomando sobre si o castigo pelos
pecados de todos aqueles que se converteram e se
converterão dos seus pecados e confiam nele.

Conversão
A compreensão bíblica da conversão reconhece
que só Deus pode salvar, e que ele salva indivíduos,
permitindo-lhes responder à mensagem do
evangelho através de arrependimento de
pecados e confiança somente em Cristo

9 marcas
Evangelismo
Anunciar aos não-cristãos a boa nova sobre o que Jesus
Cristo fez para salvar os pecadores, pregando o
evangelho todo, até as notícias mais duras sobre a ira
de Deus contra o nosso pecado, chamando-as a que se
arrependam de seus pecados e confiem em Cristo,
mesmo que isso custe-lhes tudo.

9 marcas
Membresia
Ser membros de uma igreja é um compromisso que todo
cristão deve fazer para participar, amar, servir e se
submeter a uma igreja local.

Disciplina
É o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, incluindo a
etapa final possível de excluir um professo cristão de
pertença à Igreja e à participação na Ceia do Senhor,
por causa de pecado sem arrependimento.

9 marcas
Discipulado
As igrejas devem exortar os seus membros a crescer em
santidade e ajudar outros a fazerem o mesmo, por
meio de ensino, exortação e exemplo.

Liderança
A Bíblia ensina que cada igreja local deve ser conduzido
por uma pluralidade de homens
santos, qualificados, chamados de anciãos.

9 Marcas
Não é exautivo
Não são as mais importantes
São escolhidos por serem cruciais
São escolhidos por serem raras
São fundamentais para a saúde da igreja

Porque devo me interessar por esse assunto?

Ao se tornar um cristão voce foi inserido no
CORPO, como parte desse POVO de Deus e
deve se preocupar com a vida e a saúde
dela.
A igreja é uma representação visível da
graça de Deus, do Evangelho.

A igreja é uma preocupação do próprio
Senhor Jesus. (Saulo, saulo, porque me
persegues?””- At 9.4

Porque devo me interessar por esse assunto?

É ali que tratamos dos mais fracos com mais
honra, que obedecemos aos lideres, que
exercitamos nossos dons, que somos
fortalecidos, que somos ensinados.
Voce ama e serve a familia da Igreja? Então
se interessa por ela.

Porque devo me interessar por esse assunto?
“ A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta
graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis
riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação
do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou
todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme
sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos
principados e potestades nos lugares celestiais, segundo
o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso
Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança,
mediante a fé nele.” (Efésios 3:8-12 RA)

Porque devo me interessar por esse assunto?
Paulo convoca os cristãos da igreja a darem explicações
sobre o procedimento que acontece na igreja. Voce é
também responsável por ela.
Gálatas 1:6 Admira-me que
estejais passando tão
depressa daquele que vos
chamou na graça de Cristo
para outro evangelho,

1 Coríntios 5:2 E, contudo,
andais vós ensoberbecidos e
não chegastes a lamentar,
para que fosse tirado do
vosso meio quem tamanho
ultraje praticou?

Cartas às 7 Igrejas – Apocalipse
Em cada uma delas havia recomendações, exortações, e avisos.

Porque devo me interessar por esse assunto?

Mateus 16:18 Também eu te digo que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela.

Porque devo me interessar por esse assunto?
O desinteresse pelo estado da Igreja é um sinal de
desinteresse pelo próprio Senhor da Igreja.

