
QUALIDADES DA IGREJA DE CRISTO  

 

Introdução  

A oração sacerdotal de Jesus em João 17 tem sido chamada a mais nobre e a mais pura pérola de 
devoção do Novo Testamento. 

Um cristão não pode ler João 17 sem ficar comovido diante do fato extraordinário de que o Senhor 
Jesus orou ao Pai em seu favor. 

“Nenhuma voz já se ouviu na terra, ou no céu, com maior arrebatamento, nem mais santa, mais 
frutífera, mais sublime, do que a do próprio Filho de Deus nesta oração”. Assim se expressou Philipp 
Melanchton, reformador, astrólogo e astrônomo alemão. Colaborador de Lutero, redigiu a “Confissão 
de Augsburgo” e converteu-se no principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. Faleceu dia 
19 de abril de 1560. 

João Knox, em seus dias finais de vida, durante a enfermidade que lhe trouxe a morte, orientou sua 
esposa que lesse todos os dias João 17 e quando estava morrendo sussurrou à sua esposa: “Vamos, 
leia este capítulo onde eu lancei a minha âncora pela primeira vez”. E sem mais esclarecimentos ela 
se voltou para João 17. 

A oração é uma unidade. Seu tema, do começo ao fim, é a missão de Jesus Cristo e seus 
discípulos na terra, até a glória de Deus. 

Primeiro, Jesus ora com respeito a si próprio (Jo 17.1-8);  
Segundo, em respeito aos apóstolos (Jo 17.9-19); 
Terceiro, com respeito à Igreja Universal (Jo 17.20-26). 
A Igreja Neotestamentária foi fundada por Jesus Cristo. Como fundador da igreja, como Senhor 

dos Senhores, como Criador do Universo e como nosso Salvador é ele que tem direito de determinar 
como deve ser a sua Igreja. No capítulo 17 do Evangelho segundo João, Jesus Cristo, antes de sua 
crucificação, ora pelos seus seguidores. Nesta oração, ele menciona várias qualidades que ele quer 
que expressem na igreja que ele fundou. Eu creio que formam uma boa medida para avaliar a 
verdadeira Igreja de Cristo. 

 

1. Gozo (Jo 17.13; 15.11; 16.24; Lc 10.20) 

Este gozo foi o que Cristo primeiro mencionou como característica de sua igreja. O seu povo deve 
ser um povo alegre. Murmurações, queixas, caras compridas, não devem caracterizar o povo de 
Deus. A igreja do primeiro século era uma igreja alegre, apesar de muitas dificuldades enfrentadas (At 
5.41). E o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas disse – “Regozijai-vos sempre” (1 Ts 5.16), e 
“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” (Fp 4.4). Esta alegria não é frívola, 
superficial, mas profunda e verdadeira. Não é uma alegria que resulta de estímulos exteriores, como 
cânticos animados e anedotas contadas pelo líder, mas de uma alegria que vem do conhecimento de 
Cristo; por pertencermos a ele, que nos salvou, que nos ama e cuida de nós e tem um plano 
maravilhoso para nós por toda a eternidade. 

 

2. Santidade (Jo 17.15-16,19) 

Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele separou seu povo. Fez distinção. Santificou-
os (Êx 19.5-6). Quando Cristo estabeleceu a Igreja fez a mesma coisa (1 Pe 2.9-10). O termo 
“santidade” frequentemente é interpretado como a separação do crente, de algumas atividades e 
costumes como a bebida alcoólica, o fumo, os jogos de azar, etc. Mas a ideia mais precisa é a 
separação de alguma coisa, ou melhor, de alguém. Santificação é a dedicação ou consagração total a 
Jesus Cristo, que resulta, naturalmente, do abandono de uma série de outras atividades e interesses. 
A própria Palavra igreja significa – os chamados para fora -, os que Cristo chamou para fora do 
mundo para que lhe pertençam. Somos, como disse – “propriedade exclusiva de Deus, a fim de 
proclamar as suas virtudes”. E a Bíblia diz: “Segui a paz como todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14). Jesus disse: “Eu me santifico a mim mesmo, para que eles 
também sejam santificados na verdade” (Jo 17.19). A verdadeira Igreja de Cristo, então, é uma igreja 
santa, separada, sem compromisso com o mundo e suas filosofias e sociedades.  

 

3. Verdade (Jo 17.17) 

A nossa separação do mundo tem de ser na base da Palavra de Deus que é a verdade. O mundo 
em que vivemos tem o seu próprio padrão e critério daquilo que é verdade. É a soma do pensamento 



dos homens, considerados sábios, formando uma filosofia, que nós consideramos correta e lógica. 
Mas Jesus Cristo falando aos sábios de seu tempo disse (Lc 16.15). A verdadeira Igreja de Cristo 
proclama a Verdade. E a verdade é a Palavra de Deus e não os pensamentos dos homens. Triste é 
ver, hoje em dia, grupos de pessoas identificados como a Igreja de Cristo, proclamando os 
pensamentos dos homens (1 Co 2.6-7; Cl 2.8). 

 

4. Missionária (Jo 17.18) 

O último mandamento de Cristo aos discípulos foi para que eles fossem ao mundo inteiro 
proclamar a salvação. A primeira ordem que veio do céu depois da assunção de Cristo foi (At 1.8). A 
primeira coisa que seus seguidores fizeram, depois de receber o Espírito Santo, foi proclamar o 
Evangelho. A verdadeira Igreja de Cristo é uma igreja missionária, Cristo disse que a Igreja deve ir ao 
mundo e não esperar que o mundo venha à igreja (Mt 28.19; Mc 16.15).  O que Cristo teve em mente, 
eu creio, foi a atuação de cada membro da igreja como representante dele, como embaixador do Rei, 
divulgando as boas-novas da salvação. Isto, tanto pela palavra como pelo exemplo. Se cada membro 
da igreja fosse obediente a esta ordem tendo em vista que Deus não quer que ninguém se perca, mas 
que todos se arrependam, só podemos chegar a conclusão que este, realmente, é o plano de Deus. A 
Igreja de Cristo tem de ser uma igreja missionária. Cada membro indo ao mundo em que vive, não 
para ser influenciado ou contaminado pelo mundo, mas para ser influência no mundo, para que os 
outros se salvem.  

 

5. União (Jo 17.20-21) 

É interessante notar que o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas às igrejas, associa o andar 
digno do crente com a união entre os membros da igreja (Ef 4.1-4; Fp 1.27). Este espírito de união é 
indispensável à Igreja. Esta união não provém da organização mas de um organismo vivo, unido. Na 
igreja há muita diversidade, e qualquer esforço para fazer todos iguais não produzirá a Igreja que 
Deus deseja ter. A Bíblia diz (1 Co 12.4-6). Seria monótono se todos fossem idênticos. Deus é um 
Deus de diversidade. Dizem que todos os flocos de neve são diferentes um do outro, embora todos 
tenham seis pontos. Cada impressão digital é diferente uma da outra; cada pessoa tem a sua 
personalidade, interesses e maneira de viver diferentes. Mesmo assim, todos podem e devem estar 
unidos num só corpo, e esta união é mais uma característica da verdadeira Igreja de Cristo. 

 

6. Amor (Jo 17.26; 1 Co 13.13) 

A última característica mencionada na oração de Jesus Cristo é o amor entre os membros de sua 
igreja.  Sem este amor, nossas habilidades, nossos esforços e nossa dedicação, realmente não têm 
valor. Deus quer que o amor seja evidente em sua igreja. O amor vai afetar todas as outras 
características da Igreja. Se do gozo tirarmos o amor, nós teremos hedonismo; se tirarmos o amor da 
santidade, teremos autojustificação; se da verdade eliminarmos o amor (Ef 4.15), teremos um 
ortodoxismo seco, frio e frequentemente cruel. Tire-se o amor das missões, e nós teremos o 
imperialismo; tiremos o amor da unidade, e ganharemos tirania que desenvolve uma igreja de 
hierarquia sem compaixão ou interesse no bem-estar do povo da Igreja. Por outro lado, quando 
expressamos o verdadeiro amor as outras características aparecem. O amor a Deus, nos leva a 
alegria pelo que ele fez por nós. O amor a Cristo, nos leva a santidade porque nós o veremos um dia 
e seremos como ele é (1 Jo 3.2). O amor pela Palavra de Deus, nos leva a verdade, pois vamos 
gastar tempo na leitura e estudo da sua Palavra. O amor ao mundo que nos cerca, nos leva à 
missões, a fim de compartilhar a mensagem de esperança (1 Tm 1.1; Hb 6.18-20; 1 Pe 1.3). O amor 
aos nossos irmãos, nos leva à unidade porque pelo amor somos unidos naquela vida que Deus deu a 
sua Igreja. Cristo demonstrou como devia ser o amor pelo o que ele fez. Ele disse: “O maior amor 
seria dar a vida por alguém e ele deu a sua vida por nós” (Jo 15.12-13). Sem pensar em si, ele se 
ofereceu para a nossa salvação. Este amor deve caracterizar a Igreja de Cristo. O amor que se 
sacrifica, o amor que não é egoísta, o amor que é paciente, benigno, o amor que não é ciumento, não 
procura seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas um amor que 
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta (1 Co 13.4-7). Esta é a verdadeira marca da Igreja de 
Cristo. É esta a marca que Deus quer que se manifeste em sua Igreja.   
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