


QUEM SÃO OS DESIGREJADOS?

❑ NÃO SÃO OS QUE FICAM DOENTES OU TRABALHAM E FICAM MUITO TEMPO SEM 
VER A IGREJA

❑ NÃO SÃO OS QUE MORAM EM LUGARES ONDE NÃO TEM UMA IGREJA POR PERTO
❑ SÃO AQUELES QUE PODEM ESTAR PRESENTE NA IGREJA, MAS REJEITAM TANTO 

A ORGANIZAÇÃO, O ORGANISMO A HIERARQUIA E A ESTRUTURA DA IGREJA

QUEM NÃO SE LEMBRA DE MOVIMENTOS COMO;
G-12

CONFISSÃO POSITIVA
VINDA DE JESUS





LEITURA BÍBLICA EM CLASSE Hebreus 10:19-25

19 - Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santuário, 
pelo sangue de Jesus,
20 - pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, 
pelo véu, isto é, pela sua carne,
21 - e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,



22 - cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração 
purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa,

23 - retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.

24 - E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras,

25 - não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando 
aquele Dia.







O Crescimento dos desigrejados

INTRODUÇÃO



OS DESIGREJADOS ACREDITAM SER A 
REPRODUÇÃO DA IGREJA PRIMITIVA

E todos os dias, no 
templo e nas casas, não 
cessavam de ensinar, e 
de anunciar a Jesus 
Cristo. Atos 5:42



O NUMERO DOS DESIGREJADOS CRESCEU NA PANDEMIA



SEGUNDO OS DESIGREJADOS, AS IGREJAS ORGANIZADAS SÃO DESVIOS DO MODELO ORIGINAL, 
POR MANTEREM UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



VISÃO E PRÁTICA DO MOVIMENTO DOS 
DESIGREJADOS

PONTO 1, UM ENSINO ANTI-INSTITUCIONAL



OS DESIGREJADOS DIZEM QUE A 
ORGANIZAÇÃO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

IGREJA COMEÇOU COM CONSTANTINO

Salmos 27:4, 84:10 – Marcos 11:17

“Uma coisa pedi ao SENHOR e a buscarei: que possa morar na Casa do SENHOR todos os dias da 
minha vida, para contemplar a formosura do SENHOR e aprender no seu templo” Salmos 27:4.

“E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três 
tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias” Mateus 17:4.





Para os desigrejados não existem Regras, Sermões e muito menos organização institucional

O cristianismo que seguimos é apostata ou desviados da igreja original

A verdadeira igreja não tem templos e organização

Eles se encontram no café, no restaurante, em qualquer outro local, menos nos templos

Em Roma os cristãos se reuniam nas casas por causa da perseguição - Romanos 16:17-18
Atos 21:26,27 e 30 – Paulo foi arrastado para fora do templo

Pedro e João foram orar no templo Atos 3:1
Apolo pregava nas sinagogas Atos 18:24-26



VISÃO E PRÁTICA DO MOVIMENTO DOS 
DESIGREJADOS

PONTO 2, Um ensino anticlerical.



• Os desigejados são contra 
também a todo e qualquer
sistema de governo da igreja. 

• Isso significa que os sem-
igreja são contra, por exemplo, 
presbíteros, diáconos, bispos e 
pastores TITO 1:5



Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. 

Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de 
estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na 
posição de autoridade sobre eles. 

Acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da Igreja 
Primitiva (cf. Hb 13.17).

Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como 
aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque 

isso não vos seria útil. Hebreus 13:17



II – A NATUREZA DA IGREJA 
NEOTESTAMENTÁRIA

PONTO 1, Um organismo.



Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, 
sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12



Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar 
primeiramente que ela é um organismo vivo (Ef 1.22,23). 

Nesse sentido, a Igreja é o Corpo de Cristo (1 Co 12.27). 

Assim, a Igreja é formada por todas as pessoas convertidas a 
Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. 

Não há acepção de pessoas (At 10.34,35).



Não vemos (VER) a igreja como um organismo vivo e espiritual, vemos (VER) a igreja 
física (governamental humana). Cristo conhece os seus.
As estruturas físicas da igreja não é desvio do evangelho como dizem os desigrejados 
Eles rejeitam a organização por que não querem ser submissos



A NATUREZA DA IGREJA 
NEOTESTAMENTÁRIA

PONTO 2, Uma organização.



❑ Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. 
❑ Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização; 

função sem forma e igreja sem um mínimo de 
institucionalização.

❑ Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo 
organizado, a Igreja também possui organização (1 Co 12).



➢ A Igreja Primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, 
profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres (Ef 4.11; 
At 6.1-6; At 14.23). 

➢ Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário (At 2.42-47) e 
disciplinar (1 Pe 3.5,6; 2 Ts 3.6) . 

➢ Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria (Hb 10.25). 
➢ Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela Igreja 

Primitiva (At 15) em que o colegiado apostólico, juntamente com o 
presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que 
enfrentava problemas de natureza doutrinária.



A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DA 
IGREJA 

PONTO 1, A Igreja como família de Deus.



A Igreja é a família de Deus (Ef 2.19). 

Como família de Deus, a Igreja tem Cristo como o seu cabeça. 

Contudo, como acontece com toda família, a Igreja também possui 
comando, direção e regras as quais deve se submeter.

Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, 
mas concidadãos dos santos, e da família de Deus;
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos 
profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da 
esquina; Efésios 2:19,20



• Assim como os crentes da igreja primitiva se 
reuniam e em unidade adoravam a Jesus Cristo

• A igreja hoje se reúne no mesmo espírito em
uma igreja local

• Assim acontece a integração do crente na
igreja local

• Esse grupo proporciona um sentimento de 
pertencimento ao corpo de Cristo



Não podemos ser Igreja sem sermos antes uma família. 
Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão 
uns com os outros. 
O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o 
ambiente da igreja local (Ef 2.15,16).



A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DA 
IGREJA 

PONTO 2, A Igreja como testemunha da salvação.



❑ Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a Igreja de “família de Deus” (Ef
2.19), por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi 
criada: “para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja 
conhecida dos principados e potestades nos céus” (Ef 3.10).

❑ Deus criou a Igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar 
a sua abundante graça.

❑ A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. 
❑ Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes.



➢ Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à Igreja. 
Acreditam ser possível ser igreja fora da Igreja. 

➢ Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. 
➢ Há o mito de que uma verdadeira Igreja não possui organização alguma e, 

consequentemente, não há liderança estabelecida.
➢ De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e 

conta com estrutura organizacional estabelecida. 
➢ O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo 

e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou.

CONCLUSÃO


